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Resumo 
 
 

O aumento do preço dos combustíveis fósseis associado à diminuição das
reservas tem desencadeado um crescente interesse em combustíveis
alternativos, especialmente os de fontes renováveis devido à sua
sustentabilidade, como é o caso do biodiesel. O biodiesel é uma alternativa
excelente aos combustíveis convencionais devido não só às suas excelentes
propriedades combustíveis mas também pelo facto de ser biodegradável e
reduzir a emissão de gases tóxicos para a atmosfera como SO2, CO e
hidrocarbonetos. Neste momento, o maior problema do biodiesel está
associado ao seu elevado valor comercial devido à sua baixa comercialização
e também ao desconhecimento do mercado sobre o produto. Porém, este
problema será resolvido num curto espaço de tempo devido às crescentes
exigências da legislação de protecção ambientais que tem vindo a ser
implementadas.  
O biodiesel é produzido através da transesterificação de gordura animal ou
óleo vegetal. Porém, os reagentes (óleo e etanol/metanol) e os produtos (éster
metílico de ácidos gordos e glicerol) são ambos parcialmente solúveis durante
o processo da reacção. O conhecimento do equilíbrio de fases dos reagentes e
dos produtos é um factor importante na optimização das condições da reacção
e da separação final dos produtos. O presente trabalho propõe-se estudar a
solubilidade mútua dos sistemas Metil Laurato + Metanol/Etanol + Água, Óleo
de Rícino + Metanol/Etanol + Água e Biodiesel + Metanol/Etanol + Água a
duas temperaturas constantes, 30 e 50ºC, e os sistemas de FAME + Etanol +
Glicerol, Óleo de Rícinio + Etanol + Glicerol e Biodiesel + Etanol + Glicerol a
30ºC e à pressão atmosférica. Para os sistemas ternários anteriores foram
testados quatro FAME’s: Metil Laurato, Metil Palmitato, Metil Meristato e Metil
Estearato. 
Para respeitar exigências internacionais e para manter as características
funcionais e operacionais do biodiesel e dos produtos de biodiesel, a
determinação precisa e exacta de água nos produtos orgânicos é muito
importante. Assim, foi analisado o teor de água em vários FAME’s e ácidos
gordos pelo método de Karl Fischer. A gama de temperatura da análise
experimental foi entre 15 e 50ºC e à pressão atmosférica. Os compostos
orgânicos sob o estudo foram: Biodiesel, Metil Laurato, Metil Meristato, Metil
Oleato, Metil Palmitato, Metil Estearato, Ácido Capróico, Ácido Octanóico e
Ácido Decanóico. O modelo COSMO-RS foi utilizado para prever as
solubilidades destes sistemas. 
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Abstract 
 

The increase of the price of the fuels was associated to a decrease of the 
reservations has been unchaining a crescent interests in alternative fuels,
especially the renewable sources owed his sustainability, as it is the case of the 
biodiesel. The biodiesel is an excellent alternative to the conventional fuels not
only to their excellent combustible properties but also for the fact of being
biodegradable and reduce the emission of poisonous gases for the atmosphere 
such as SO2, CO and hydrocarbons. At this time, the largest problem of the 
biodiesel is associated to his high commercial value due to his low 
commercialization and also to the ignorance of the market on the product.
However, this problem will be solved in a short space of time due to the
growing demands of the legislation of environmental protection that it has been 
coming to be implemented. 
The biodiesel is produced from transesterification of animal fat or vegetable oil. 
However, the reactants (oil and ethanol/methanol) and the products (fatty acid 
methyl ester and glycerol) are partially mutual soluble in the reaction process. 
The knowledge of the phase equilibrium of the reactants and of the products 
are important steps in the optimization of the reaction conditions and the final 
separation of the products, respectively. The goal of the present work is to 
study the inter-solubility of Methyl Laurate + Methanol/Ethanol + Water, 
Ricinius Oil + Methanol/Ethanol + Water and Biodiesel + Methanol/Ethanol + 
Water systems at two constant temperatures, 30 and 50ºC, and the FAME + 
Ethanol + Glycerol, Oil (Ricinius Oil) + Ethanol + Glycerol and Biodiesel + 
Ethanol + Glycerol systems at 30ºC and the atmospheric pressure. For the 
previous ternary systems four FAME's were tested: Methyl Laurate, Methyl 
Palmitate, Methyl Myristate and Methyl Stearate. 
To respect international requirements and for maintaining the functional and 
operational characteristics of biodiesel and biodiesel products, the precise and 
accurate determination of water in the organic products is an important issue. 
Like this, the tenor of water was analyzed in several FAMES and fat acids by
Karl Fischer's method. The temperature range of the experimental analysis was 
between 15 and 50ºC and at atmospheric pressure. The organic compounds
under study were: Biodiesel, Methyl Laurate, Methyl Myristate, Methyl Oleate, 
Methyl Palmitate, Methyl Stearate, Caproic Acid, Octanoic Acid and Decanoic
Acid. The model COSMOS-RS was used to predict the solubility of these 
systems. 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"The use of vegetable oils for engine 

fuels may seem insignificant today. 

But such oils may become in the 

course of time as important as the 

petroleum and coal tar products of 

the present time“. 

Rudolph Diesel, 1912 
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Inferiores à linha: 
 
BM Biodiesel de Mamona 
ch Cheia 
E Etanol 
f Final 
G Glicerol 
i Inicial 
KF Karl Fischer 
M Metanol 
ME Metil Estearato 
ML Metil Laurato 
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OR Óleo de Rícino 
T Total 
vz Vazia 
W Água 
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ρ Massa Volúmica [g/ml] 
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KF Karl Fischer 
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Glossário 
 
Ácidos gordos: compostos alifáticos que possuem uma cadeia hidrocarbonada e um grupo 
carboxilo terminal (–COOH). CARACTERÍSTICAS DOS ÁCIDOS GORDOS MAIS COMUNS EM 
PLANTAS E ANIMAIS: i) Número par de átomos de carbono; ii) Número de átomos de carbono de 
14 a 22, predominando C16 e C18; iii) Duplas ligações não conjugadas; iv) isomeria cis e v) Cadeia 
não ramificadas. 
Biodiesel: também conhecido como diesel vegetal, é um combustível obtido de fontes renováveis, 
tais como óleos vegetais e gorduras animais, por intermédio de processos químicos como o da 
transesterificação ou do craqueamento térmico. São ésteres monoalquílicos de ácidos gordos de 
cadeia longa derivados de lípidos naturais.  
Cetano: é um hidrocarboneto parafínico de fórmula química CH3(CH2)14CH3 (C16H34) usado como 
padrão na avaliação das propriedades de ignição do diesel (o índice de cetano). 
Éster metílico: produzido a partir de óleos vegetais ou animais, com qualidade de combustível 
para motores diesel, para utilização como biocombustível.  
Lípido: nome genérico de um grupo de substâncias (vulgarmente conhecidas por gorduras) que 
contêm um ácido gordo ou um derivado de um ácido gordo e que, juntamente com as proteínas e os 
hidratos de carbono, constituem os principais elementos estruturais da célula viva. 
Metóxido: produto resultante da reacção do álccol com o catalisador. 
Óleo: substância gordurosa e inflamável, líquida à temperatura normal, solúvel num similar mas 
insolúvel na água, extraída a partir de certas plantas ou sementes (coco, milho, palma, amêndoa, 
rícino, azeitona, etc.), de animais (fígado de bacalhau, etc.) ou minerais (petróleo). 
Ranço: alteração ou decomposição das substâncias gordurosas em contacto com o ar. 
Triglicérido: designação do éster resultante da reacção de glicerina com três moléculas de ácidos 
gordos. 
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INTRODUÇÃO 
 

1. Introdução histórica às energias  
 
A maior parte de toda a energia consumida no mundo provém do petróleo, do carvão e do gás 
natural, como se pode ver na Figura 1. Uma vez que estas fontes não renováveis são limitadas 
(Figura 2), a pesquisa de fontes alternativas de energia reveste-se de especial importância. Além 
disso, os combustíveis fósseis são muito poluentes afectando o meio ambiente de forma bastante 
significativa e muitas vezes irreversível, o que motiva a população em geral e a comunidade 
científica em particular a procurar soluções [29, 31]. 
 
Os óleos vegetais apareceram como combustíveis alternativos para motores de ignição por 
compressão e começaram a ser estudados no final do século XIX por Rudolf Diesel, sendo usados 
in natura, ou seja, na forma de óleo. No entanto, o seu uso directo nos motores apresenta muitos 
problemas, como por exemplo, o acumular de material gorduroso nos bicos de injecção, a queima 
incompleta do óleo, formação de depósitos de carvão na câmara de combustão, o baixo rendimento 
da potência e como principal desvantagem resultar da combustão a libertação de acroleína 
(propenal) que é tóxica [25]. 
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Figura 1 – Matriz energética mundial (%).
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Figura 2 – Reservas mundiais de petróleo.  

 
Rudolf Diesel projectou em 1896 o seu primeiro motor, com eficiência na ordem dos 26 %, e testou-
-o com petróleo, álcool e, em 1900, com óleos vegetais. O uso de óleos vegetais em motores de 
combustão interna remonta ao início da operação satisfatória do próprio motor diesel, em fins do 
século XIX. Razões de natureza económica, principalmente o maior custo e menor disponibilidade 
em relação aos derivados de petróleo, levaram ao completo abandono dos óleos vegetais como 
combustíveis [16]. 
 
Apesar de pesquisas realizadas desde 1920 sobre combustíveis alternativos e/ou de fontes 
renováveis, foi a partir de 1990 que novos testes e produções em escala comercial começaram a 
ser impulsionados, visando, principalmente a procura de um novo combustível competitivo e menos 
poluente que o petróleo. Uma das alternativas colocadas foi a utilização de óleo vegetal em vez do 
óleo diesel, pois estes óleos poluem menos e tem poder calorífico bastante elevado [25, 28]. 
 
Um crescente interesse no que diz respeito à protecção ambiental, nomeadamente no aumento do 
nível de poluentes, como o dióxido de carbono, o maior responsável pelo efeito estufa, devido às 
emissões de gases pelos motores movidos a combustíveis fósseis, têm incentivado a busca de 
combustíveis alternativos nos últimos anos (Figura 3). Os esforços neste sentido seguem a 
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tendência mundial de descarbonização da energia, por uso de fontes com menor teor de carbono e 
mais ricas em hidrogénio. A biomassa é uma das fontes de energia mais versáteis e preciosas que 
temos acesso, sendo de destacar os óleos vegetais, matérias-primas interessantes, principalmente 
do ponto de vista energético. Por exemplo, o etanol tem sido usado com sucesso para motores do 
ciclo de Otto (ignição por faísca) em substituição parcial ou total da gasolina. Para motores do tipo 
Diesel (ignição por compressão) tem sido proposto o uso do biodiesel que é uma mistura de ésteres 
metílicos ou etílicos obtidos a partir de matérias ricas em ácidos gordos das quais se podem 
destacar os óleos vegetais e as gorduras animais [31].  
 

 
Figura 3 – Previsão das energias ao longo do tempo.  

  
O emprego de combustíveis de origem agrícola (ésteres de óleos vegetais) em motores de ignição 
por compressão do ciclo diesel é bastante atractivo do ponto de vista ambiental, quer por estes 
serem combustíveis produzidos a partir de uma fonte renovável de energia e ainda pelo facto do 
seu desenvolvimento permitir a redução da utilização do petróleo. Embora a utilização de biodiesel 
represente uma nova etapa para a agroindústria, a sua implementação requer uma estrutura 
organizada de forma a atingir todos os mercados, ganhando assim competitividade. Assim, países 
como França, Áustria, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Itália, Holanda, Finlândia, Estados Unidos, 
Japão e Suécia têm investindo significativamente na produção e viabilização comercial do 
biodiesel, através de unidades de produção com diferentes capacidades. No entanto, a 
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comercialização do biodiesel ainda apresenta alguns problemas tecnológicos [2, 3, 10, 15, 24, 25, 
28].  
 

 
Figura 4 – Projecção do consumo de combustíveis líquidos no mundo [29]. 

 
Uma vez que o óleo diesel é composto por longas cadeias de hidrocarbonetos C10 – C22, os óleos 
vegetais aparecem como uma alternativa natural para a sua substituição em motores diesel. No 
entanto, a sua aplicação directa é limitada por algumas das suas propriedades físicas, 
principalmente a sua alta viscosidade (aproximadamente 11 a 17 vezes maior que a do óleo diesel), 
a baixa volatilidade e o carácter poliinsaturado, que implicam alguns problemas nos motores como 
a formação de depósitos de carbono nos sistemas de injecção, diminuição da eficiência de 
lubrificação, obstrução nos filtros de óleo e sistemas de injecção, comprometimento da durabilidade 
do motor e formação de acroleína (uma substancia altamente tóxica e cancerígena), pela 
decomposição térmica do glicerol, bem como uma combustão incompleta. Porém, visando reduzir a 
viscosidade dos óleos têm sido consideradas alternativas para melhorar o desempenho de óleos 
vegetais em motores do ciclo diesel, como por exemplo a diluição, a microemulsão com metanol ou 
etanol, o craqueamento catalítico e a reacção de transesterificação com álcoois de cadeia curta. De 
entre estas alternativas, a reacção de transesterificação tem sido a mais usada, visto que o 
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processo é relativamente simples e o produto obtido (biodiesel) possui propriedades muito próximas 
às do diesel [3, 5, 10, 11, 23, 24]. 
 
O biodiesel pode ser produzido a partir de qualquer fonte de ácidos gordos. Assim, além dos óleos 
e gorduras animais ou vegetais, os resíduos de gordura também aparecem como matérias-primas 
para a produção deste biocombustível. Nesse sentido, podem ser utilizados os óleos de frituras, as 
borras de refinação, a matéria gorda dos esgotos, óleos ou gorduras vegetais ou animais fora de 
especificação, ácidos gordos, etc. Actualmente, a reciclagem de resíduos agrícolas e agro-
industriais tem alcançado um espaço cada vez maior, porque os resíduos representam "matérias-
primas" de baixo custo e principalmente porque os efeitos do aumento da poluição decorrente de 
actividades industriais e urbanas atingem níveis cada vez mais alarmantes [5]. 
 
Embora grande parte do biodiesel actualmente produzido no mundo tenha origem no óleo de soja, 
utilizando metanol e catalisador alcalino, todos os óleos vegetais, enquadrados na categoria de 
óleos inalteráveis ou triglicéridos, poderão ser transformados em biodiesel. Factores como a 
geografia, o clima e a economia determinam o óleo vegetal de maior interesse para um 
determinado país. Assim, nos Estados Unidos, por exemplo, o óleo de soja é considerado como 
matéria-prima primordial e nos países tropicais é o óleo de palma. Ainda de destacar os óleos de 
palma, soja, algodão e mamona, além de outros óleos produzidos em menor quantidade como o de 
babaçu. Na Alemanha, o óleo de colza é utilizado na produção de biodiesel, o qual é distribuído de 
forma pura, isento de qualquer mistura ou aditivação.  
 
 

2. O que é o biodiesel? 
 
A qualidade do meio ambiente tem sofrido alterações significativas devido à poluição do ar, às 
mudanças climáticas e à formação de resíduos tóxicos como os resultantes do uso dos derivados 
de petróleo. Neste panorama é necessário encontrar alternativas, surgindo assim o biodiesel como 
um combustível “ecologicamente correcto”, uma vez que é obtido de fontes renováveis de 
biomassa, reduz de maneira significativa a emissão de poluentes tais como o monóxido de 
carbono, hidrocarbonetos não queimados, e é praticamente livre de enxofre e substâncias 
aromáticas cancerígenas comuns nos derivados de petróleo. Comparando o biodiesel com o óleo 
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diesel derivado do petróleo, pode reduzir-se em cerca de 78% as emissões de dióxido de carbono, 
e em 90% as emissões dos gases de combustão, eliminando praticamente as emissões de óxido 
de enxofre [1]. 
 
Quimicamente o biodiesel pode ser definido como um éster monoalquilo de ácidos gordos de 
cadeia longa as quais se encontram ligadas a um álcool, com características físico-químicas 
semelhantes à do diesel mineral, derivado de lípidos de ocorrência natural. A denominação 
genérica que é dada a combustíveis e aditivos de fontes renováveis e biodegradáveis é biodiesel. O 
biodiesel pode ser usado puro ou misturado em quaisquer proporções com óleo diesel mineral, em 
motores com poucas ou nenhumas alterações por ser perfeitamente miscível e com propriedades 
termofísicas semelhantes ás do óleo diesel mineral. Encontra-se registrado na “Environment 

Protection Agency – EPA – USA” como combustível e como aditivo para combustíveis. Para 
identificar a concentração de biodiesel na mistura com o óleo diesel adoptou-se mundialmente uma 
nomenclatura específica bastante apropriada, definida como BX, onde X é referente à percentagem 
em volume de biodiesel. Assim B5, B10, B20 e B100 referem-se, respectivamente, a combustíveis 
com uma concentração de 5%, 10%, 20% e 100% de biodiesel (puro) [6, 21, 27, 29]. 
 
Tal como já foi referido no capítulo anterior o biodiesel, pode ser obtido por diversos processos 
químicos tais como o craqueamento térmico, a esterificação e a transesterificação. Esta última 
opção, a mais utilizada, consiste numa reacção química entre um óleo vegetal ou gordura animal e 
um álcool (de cadeia curta), estimulada por um catalisador, na qual ocorre a transformação de um 
triglicérido em moléculas menores de ésteres de ácidos gordos, resultando num combustível de alta 
qualidade que substitui o óleo diesel. Como produto secundário extrai-se a glicerina, que pode ser 
empregue no fabrico de sabonetes e diversos outros cosméticos ou fármacos, e outros subprodutos 
que são encaminhados para alimentação animal [2, 21]. 
 
Enquanto produto, o biodiesel representa as seguintes características que representam vantagens 
sobre os combustíveis derivados do petróleo: (a) é virtualmente livre de enxofre e de substâncias 
aromáticas; (b) tem um alto índice de cetano; (c) possui um teor médio de oxigénio em torno de 
11%; (d) possui maior viscosidade e maior ponto de ignição que o diesel convencional; (e) possui 
uma área de mercado específica, directamente associada a actividades agrícolas; (f) no caso do 
biodiesel de óleos residuais (fritura), caracteriza-se por uma redução nas emissões de CO, CO2, 
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hidrocarbonetos não queimados e SOx, além de um preço potencialmente inferior ao do diesel; (g) 
carácter não tóxico, não corrosivo e biodegradavel; (h) ser proveniente de fontes renováveis; (i) não 
contribui para o aumento do efeito de estufa; (j) é uma fonte de energia limpa; (l) por não ser 
inflamável, o transporte, armazenamento e manuseamento mostram-se muito mais seguros que os 
do congénere de natureza petrolífera e, finalmente, (m) tem preço de mercado relativamente 
superior ao diesel comercial [9, 25, 31]. 
 
Entretanto, se o processo de recuperação e aproveitamento dos subprodutos (glicerina e 
catalisador) for optimizado, a produção de biodiesel pode ser obtida a um custo competitivo em 
comparação com o preço comercial do óleo diesel. Por outro lado, enquanto combustível, o 
biodiesel necessita de algumas características técnicas imprescindíveis: a reacção de 
transesterificação deve ser completa, levando a uma ausência total de ácidos gordos 
remanescentes e o biocombustível deve ser de alta pureza, não contendo senão pequenas 
quantidades de glicerina, de catalisador residual ou de álcool excedente da reacção [7]. 
 
Pode então concluir-se que o biodiesel é um combustível apropriado às exigências actuais devido 
às suas imensas vantagens: (a) ganhos ambientais – menor nível de emissões na utilização, 
redução do carbono e na utilização de etanol como álcool na transesterificação, o ciclo de carbono 
é equilibrado; (b) aspectos técnicos – expressiva melhora na lubricidade, termicamente estável e 
com uma melhor estabilidade oxidativa se armazenado correctamente; (c) aspectos económicos – 
redução de gastos com importação de petróleo, uma real oportunidade para o aumento e 
desenvolvimento da produção agrícola nacional e forte apelo ao marketing ecológico; (d) 
renovabilidade – tem um ciclo curto de produção e todo o processo de produção é controlado pelo 
homem; (e) aspectos sociais – criação de novos postos de trabalho, valorizando a mão de obra 
rural, bem como no sector industrial valorizando a mão de obra especializada e criação de novas 
oportunidades de rendimentos [31]. 
 
 

3. Poluição ou benefícios ambientais? 
 
A utilização de óleo diesel no sector automóvel é responsável em média por 70% das emissões de 
poluentes nos centros urbanos. Além da emissão de gases, a combustão do diesel emite cerca de 
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quarenta espécies de partículas tóxicas que são absorvidas pelo sangue, com efeitos negativos 
sobre a saúde humana. A substituição do petrodiesel pelo biodiesel resulta numa qualidade do ar 
significativamente melhor. Para além de todas as emissões tóxicas na combustão do óleo diesel, a 
cadeia produtiva deste também causa impactos negativos ao meio ambiente [12]. 
 
A combustão do biodiesel é relativamente mais limpa que a do diesel mineral, sendo as emissões 
de monóxido e dióxido de carbono, enxofre e material particulado inferiores às do diesel 
convencional. No entanto, os níveis de emissões de gases nitrogenados são maiores. O enxofre, 
existe no biodiesel sob a forma de mercaptanas, que também fazem parte das emissões. A queima 
de biodiesel misturado com óleo diesel (BX) vai favorecer a oxidação das mercaptanas, 
transformando-as em dióxido de enxofre, mais volátil e menos tóxico aos seres vivos. Essas vantagens 
são directamente proporcionais à percentagem de biodiesel que é adicionada à mistura. Assim, o 
biodiesel usado como mistura até 30% (<B30), é uma boa solução para reduzir a poluição do meio 
ambiente e substituição directa do combustível diesel. Na Tabela 1 pode ver-se a diferença entre as 
emissões quando se usa uma mistura de biodiesel e óleo diesel ou se usa biodiesel puro [7, 36, 42]. 
 
 

Tabela 1 – Redução das emissões do biodiesel puro comparadas à da mistura B20. 

B100 B20
-67% -20%
-48% -12%
-47% -12%

-100% -20%
-80% -13%
-90% -50%

+/-10% +/-10%
-78 a 100% -20%

Tipo de emissão
Total de hidrocarbonetos não queimados

Monóxido de carbomo
Resíduos sólidos

Gases de efeito de estufa

Enxofre
Hidrocarbonetos aromáticos policiclicos

HAP nitrogenados
Óxidos de nitrogénio

 
 
 
Por outro lado, se compararmos as emissões resultantes da mistura B20 e do diesel (Figura 5) 
podemos verificar que existe uma diminuição destas [36].  
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Figura 5 – Comparação das emissões entre B20 e Gasóleo. 

 
Em síntese, existem imensos benefícios ambientais que estão associados à utilização de biodiesel: 
pode reduzir em 78% as missões dos gases de carbono considerando-se que ocorre reabsorção 
pelas plantas durante a fotossíntese o CO2 libertado na atmosfera, quando o biodiesel é queimado, 
é reciclado pelo crescimento das plantas que são mais tarde processadas para a produção do 
combustível; um baixo conteúdo em hidrocarbonetos aromáticos: redução de benzofluranteno e de 
benzopirenos; elimina alguma quantidade nas emissões de enxofre (SO2); reduz as emissões de 
partículas em cerca de 25%; produz quase tanto mais NOx como que o gasóleo, mas estas 
emissões podem ser diminuídas recorrendo a catalisadores [8, 9, 10, 18, 23]. 
 
O facto de o biodiesel possuir um flash point maior que o diesel mineral classifica-o como uma 
substância não inflamável, o que torna o seu transporte, armazenamento e manuseio muito mais 
seguro. Em termos de estragos ambientais provocados por um derrame o facto de o biodiesel ser 
biodegradável apresenta inegáveis vantagens. Na mistura de biodiesel com gasóleo, o biodiesel 
confere à mistura maior biodegradabilidade – 20% de biodiesel aumenta a biodegradabilidade da 
mistura em 40% [9, 36]. 
 
Protocolo de Quioto  
Os países em desenvolvimento enfrentam problemas muito complicados, no que respeita à energia 
no sector dos transportes: o aumento dos preços do petróleo está a afectar gravemente a balança 
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de pagamentos destes países, a dependência de combustíveis fósseis importados torna-os 
vulneráveis e também têm de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. 
 
Na cimeira informal de Hampton Court de Outubro de 2005, os Chefes de Estado e de Governo da 
União Europeia reafirmaram a importância central da política energética para que a Comunidade 
possa enfrentar os desafios da globalização, tendo sido pedido à Comissão que preparasse 
propostas com vista ao reforço da política energética europeia. Um elemento importante nesse 
contexto seria o estudo de maneiras de resolver o problema da sobre dependência da União 
Europeia de gás e petróleo importados e o desenvolvimento de uma abordagem coerente, baseada 
numa sólida análise das repercussões económicas, ambientais e sociais, para a progressiva 
redução dessa dependência [17]. 
 
Na União Europeia, os transportes são responsáveis por cerca de 21% das emissões de gases com 
efeito de estufa, que contribuem para o aquecimento global, e a percentagem correspondente ao 
sector dos transportes está a aumentar. Para respeitar as metas de sustentabilidade, 
nomeadamente a redução das emissões de gases com efeito de estufa acordadas no âmbito do 
protocolo de Quioto, é, portanto, essencial encontrar maneiras de reduzir as emissões produzidas 
pelo sector dos transportes [17]. 
 
A substituição de uma percentagem do gasóleo ou da gasolina por biocombustíveis é, portanto, a 
maneira mais simples do sector dos transportes contribuir de imediato para a realização dos 
objectivos de Quioto, nomeadamente porque os benefícios se generalizariam a todo o parque 
automóvel. O desenvolvimento de um substituto do gasóleo assume especial importância no 
contexto europeu, dado que a União Europeia é actualmente importadora líquida de gasóleo (e 
exportadora de gasolina) [17]. 
 
 

4. Tecnologias de produção 
 
As rotas tecnológicas que são utilizadas para obtenção do biodiesel são: craqueamento catalítico 
ou pirólise, utilização de microemulsões, esterificação e transesterificação, sendo esta última a mais 
conhecida e utilizada em larga escala. 
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Processo de craqueamento térmico ou pirólise  
O processo de pirólise das gorduras tem sido investigado desde há mais de 100 anos, 
especialmente em países com pequenas reservas de petróleo. O craqueamento térmico pode ser 
uma metodologia adequada à produção de biodiesel em pequenas localidades. No processo de 
craqueamento, um reactor trabalhando a altas temperaturas promove a cisão das moléculas do 
óleo vegetal e um catalisador remove os compostos oxigenados corrosivos. Há um gasto 
relativamente elevado com energia térmica, uma vez que a cisão molecular ocorre a partir dos 350 
°C e a produção é de pequena escala. Os catalisadores típicos utilizados são o óxido de silício, 
SiO2, e o óxido de alumínio, Al2O3. A remoção do oxigénio do processo reduz os benefícios de ser 
um combustível oxigenado, diminuindo as suas vantagens ambientais e geralmente produzindo um 
combustível mais próximo da gasolina que do diesel. Embora o biodiesel produzido por 
craqueamento seja quimicamente equivalente ao diesel obtido do petróleo, mas sem enxofre, ele 
não é reconhecido pela nomenclatura internacional [1, 9, 13]. 
  
Processo de utilização de microemulsões  
Para resolver os problemas das altas viscosidades dos óleos vegetais o uso de microemulsões com 
solventes como metanol, etanol e 1-butanol tem vindo a ser estudado. As microemulsões estão 
definidas como dispersões isotrópicas do equilíbrio coloidal, termodinamicamente estáveis, de óleo, 
água, surfactante e cosurfactante. A dispersão coloidal consiste em pequenas gotas de um líquido 
dispersas num outro, como por exemplo, o óleo no álcool e vice-versa, com microestruturas na 
gama de 1 – 150 nm. As características da fase dispersa podem ser melhoradas por uma 
vaporização explosiva com a baixa ebulição dos componentes da mistura. Os efeitos da 
microemulsão no biocombustível são um baixo índice de cetano e do conteúdo de energia, 
ocorrendo depósitos de carbono e aumento da viscosidade [45, 46]. 
 
Processo de esterificação  
O método mais comum e mais utilizado em processos industriais para obtenção de ésteres é a 
reacção reversível de um ácido carboxílico com um álcool, havendo eliminação de água. As 
reacções de esterificação são exemplos clássicos de reacções reversíveis e são facilitadas através 
do aumento da temperatura e pela presença de catalisador. A velocidade de formação do éster 
depende do ácido orgânico e álcool utilizado. Apenas se consegue terminar uma reacção de 
esterificação com a remoção de um dos produtos formados (éster ou água), deslocando assim o 
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equilíbrio para os produtos (alta conversão). Se os produtos e os reagentes são insolúveis em água, 
utiliza-se processos de decantação para a separação. Quando os produtos e os reagentes são 
voláteis faz-se a separação através de processos de destilação por arraste [47]. 
 
Processo de transesterificação  
Num reactor realiza-se a reacção química do óleo vegetal ou gordura animal com o etanol (rota 
etílica) ou com o metanol (rota metílica) na presença de um catalisador à temperatura ambiente. 
Para a remoção da glicerina, que aparece como subproduto da produção de biodiesel, são 
necessários volumes de 10 a 15% de etanol ou metanol, o excesso de álcool é recuperado no final 
do processo por evaporação. A mistura de biodiesel e glicerina (10 a 12%) obtida na reacção é 
decantada ou centrifugada para a separação das fases e o biodiesel é ainda lavado e seco para se 
obter a melhor qualidade possível. A glicerina pode ser utilizada como matéria-prima na produção 
de tintas, adesivos, produtos farmacêuticos, têxteis, etc., aumentando a competitividade do produto. 
Desse processo químico resulta um combustível de alta qualidade que substitui o óleo diesel fóssil 
sem necessidade de modificação do motor. O biodiesel pode ser produzido a partir de qualquer 
óleo vegetal novo ou usado e até com resíduos ou borras, sendo conhecido como petróleo verde 
[1, 2, 21]. 
 
 

4.1. Processo produtivo 
 
O uso de óleos vegetais in natura como substitutos do óleo diesel na queima em motores do ciclo 
Diesel originam problemas de carbonização e depósitos nos bicos injectores e nas válvulas e 
desgaste prematuro dos pistões, anéis de segmento e cilindros. Outros problemas estão 
relacionados com a diluição do óleo lubrificante, a dificuldade de arranque a frio, uma queima 
irregular, eficiência térmica reduzida, odor desagradável dos gases de combustão e a emissão de 
acroleína. Para minimizar ou contornar estes problemas existem algumas opções: (1) utilização de 
misturas de óleos vegetais com o óleo diesel até 30%; (2) utilização de ésteres de ácidos gordos, 
obtidos por meio de uma transformação química do óleo vegetal e (3) utilização de óleos vegetais 
craqueados. 
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A opção dominante é o uso dos ésteres de ácidos gordos, os quais se denominam genericamente 
de biodiesel. A forma mais comum de obtenção deste combustível é por meio da transesterificação 
dos óleos vegetais com metanol ou etanol, na presença de um catalizador. Os produtos desta 
reacção são a mistura de ésteres etílicos ou metílicos de ácidos gordos, que compõem o próprio 
biodiesel, e glicerina, cujo maior constituinte é o glicerol [18]. O processo de produção de biodiesel, 
partindo de uma matéria-prima gorda qualquer é apresentado no fluxograma da Figura 6 [1].  
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Figura 6 – Processo de produção de biodiesel.  
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Os processos de produção actuais estão concentrados fortemente na reacção de transesterificação 
de óleos vegetais, usando etanol anidro como reagente, e catálise básica homogénea, com 
hidróxidos ou alcoóxidos de metais alcalinos, gerando ésteres etílicos e como subproduto grandes 
quantidades de glicerina, substância que tem actualmente bom valor comercial no mercado 
internacional, mas que com produção em larga escala de biodiesel, pode-se transformar num 
problema. Os catalisadores utilizados são de baixo custo e a temperatura de trabalho situa-se entre 
a temperatura ambiente e o ponto de ebulição do álcool, tendo como vantagem uma cinética 
simples e maior actividade catalítica. Por outro lado, como desvantagens pode-se citar a 
possibilidade da contaminação do produto final, a impossibilidade da reutilização do catalisador e a 
necessidade da matéria-prima estar isenta de água e de ácidos gordos livres. A humidade causa 
saponificação em condições alcalinas e os ácidos gordos reagem com o catalisador alcalino 
produzindo sabões e água. A saponificação não só consome o catalisador, mas também causa a 
formação de emulsões as quais criam dificuldade na separação e purificação do biodiesel. 
 
Os óleos vegetais comerciais de maior produtividade (óleo de dendê), assim como outras matérias 
oleosas ou gordurosas de baixo custo (resíduos de óleo de fritura, sebo animal) possuem elevada 
acidez. As formas de diminuir essa acidez vão desde a neutralização e lavagem, passando pela 
destilação dos ácidos gordos, chegando até ao uso de esterificação prévia com catalisadores 
ácidos. Além destes, outros factores que influenciam a velocidade e o rendimento da reacção são o 
tipo de álcool, a temperatura da reacção, o tipo de catalisador assim como a concentração, o tempo 
de agitação e o tempo total da reacção [15, 16, 33]. 
 
 

4.1.1. Preparação da matéria-prima 
 
Os procedimentos relativos à preparação da matéria-prima para a sua conversão em biodiesel, 
visam criar as melhores condições para a reacção de transesterificação, ocorrer maximizando a 
taxa de conversão. 
 
Como é necessário que a matéria-prima tenha o mínimo de humidade e de acidez, esta é 
submetida a um processo de neutralização, através de uma lavagem com uma solução alcalina de 
hidróxido de sódio ou de potássio, seguida de uma operação de secagem ou desumidificação. As 
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especificidades do tratamento dependem da natureza e condições da matéria gorda utilizada. No 
caso das matérias-primas residuais, pode ser necessário extrair o óleo, como no caso dos óleos e 
gorduras animais, o que é feito aplicando-se água e vapor de água [18, 26]. 
 
No caso da biomassa rica em óleo vegetal o primeiro passo é a obtenção do óleo, que pode ser 
feita por meio de extracção mecânica (esmagamento), extracção com solvente e/ou extracção 
mista. A selecção da forma de extracção do óleo depende da capacidade produtiva e do teor de 
óleo na biomassa. A Tabela 2 apresenta as diferentes formas de extracção de acordo com a 
capacidade produtiva e o tipo de matéria-prima [18].  
 

Tabela 2 – Forma de extracção do óleo e situação recomendada.  

babaçu, girassol,
algodão

Mista normalmente acima de 200 
toneladas de graõs por dia

Médio (entre 25%
e 35% em peso) 

Por solvente Baixo (<25% em peso) Soja

Médias e grandes capacidades, Mamona, amendoim

Grandes capacidades, 
normalmente acima de 300
toneladas de graõs por dia

amendoim,
Mamona,

babaçu
Mecânica Alto (>35% em peso)

Pequenas e médias capacidades,
normalmente abaixo de 200 
toneladas de graõs por dia

Teor de óleo Matérias-primas
típicas

Forma de 
extracção do óleo Situação recomendada

 
 
O óleo antes de ser transferido para o tanque onde ocorrerá a transesterificação sofre um pré – 
tratamento. Assim ele é bombeado do tanque de armazenamento e conduzido até um decantador 
onde são separados os materiais em suspensão. Seguidamente o óleo passa para o tanque de 
correcção de acidez e só então está pronto para a reacção de transesterificação. As especificações 
técnicas do óleo nesse ponto são as seguintes: (a) um teor de impurezas sólidas inferior a 0,1 %, 
para que não ocorram entupimentos e a qualidade da glicerina não seja comprometida; (b) teor de 
água inferior a 0,05 %, para que não ocorra saponificação, redução do rendimento da reacção e 
aumento do consumo do catalisador; (c) teor de gomas inferior a 10 ppm para que a qualidade da 
glicerina não seja comprometida, não ocorram incrustamentos e a separação seja facilitada; (d) 
ausência de ceras (teste a frio de 24h a 0ºC) senão a mistura solidifica sendo necessário recorrer a 
aquecimento e finalmente (e) um teor de ácidos gordos livres inferior a 0,1 %, para evitar 
saponificação, a existência de monoglicéridos na glicerina e dificuldade na separação. 
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O álcool quando recebido é armazenado no tanque de armazenamento do álcool, passa por um 
controle de humidade e segue para as torres de secagem, onde é desidratado, e só então está 
pronto para a reacção de transesterificação [6, 30]. 
 
 

4.1.2. Reacção de transesterificação 
 
A transesterificação é um processo químico que tem por objectivo modificar a estrutura molecular 
do óleo vegetal, tornando-a praticamente idêntica à do óleo diesel e por consequência com 
propriedades físico-químicas próximas. A grande vantagem do óleo vegetal transesterificado é a 
possibilidade de substituir o óleo diesel sem nenhuma alteração nas estruturas do motor. Assim 
sendo, a transesterificação pode ser encarada de uma forma simplista como a separação da 
glicerina do óleo vegetal, tornando o óleo mais denso e viscoso. Na Figura 7 pode ver-se a 
comparação entre viscosidade e índice de cetano do óleo diesel e do biodiesel [16, 27]. 
 

 

Figura 7 – Efeito da transesterificação nos óleos vegetais.  
 
A reacção de transesterificação é a etapa da conversão, do óleo ou gordura, em ésteres metílicos 
ou etílicos de ácidos gordos, que constituem o biodiesel. O óleo e o metóxido (produto intermédio 
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Triglicérido + Hidróxido Sabão + Glicerina

Metóxido + Água Hidróxido + Álcool

activo resultante da reacção do álcool com o catalisador básico) são doseados e bombeados para o 
reactor onde é processada a reacção de transesterificação do biodiesel. A proporção destes 
componentes é, aproximadamente: 87% de óleo vegetal e 13% de metóxido, sendo que este é 92% 
de álcool e 8% de uma base catalisadora. A reacção de síntese, utiliza uma razão molar óleo:álcool 
de 1:6 na presença de 0,4% de hidróxido de sódio ou de potássio. Por outro lado, o excesso de 
agente transesterificante (álcool primário) é necessário devido ao carácter reversível da reacção. 
Os produtos do processo são o biodiesel (86%), glicerina (9%) e uma mistura de álcool (5%) 
reprocessável. As reacções de transesterificação são as seguintes de acordo com o agente de 
transesterificação, etanol ou metanol, usado: 
 

 
 
Porém, para que essa reacção química ocorra, é fundamental e necessário que ocorra um controle 
da reacção de formação do catalisador: 
 

 
Durante o processo de transesterificação ocorrem além da reacção principal, reacções secundárias 
que podem influenciar o rendimento da transesterificação negativa ou positivamente. Essas 
reacções são as seguintes: 
 
R. Paralelas:    
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Ácido Gordo + Hidróxido Sabão + Água

Sabão + Ácido Ácido Gordo + Sal

 

                                              Ácido Metóxido + Alcolato Sabão + Álcool  
 
R. Acidificação:   
 
Na equação química 2, o electrão do anião hidróxido ataca o hidrogénio do radical hidroxilo do 
metanol, quebrando a ligação O-H, produzindo água e o anião metóxido. Este, por sua vez, é o 
catalisador propriamente dito da produção dos ésteres lineares (biodiesel). As moléculas do óleo 
vegetal são atacadas pelo electrão em excesso do catalisador, deslocando a glicerina. 
Simultaneamente, o radical hidroxilo em equilíbrio e o metóxido competem entre si, forçando uma 
reacção indesejada de saponificação.  
 
A primeira equação química representa a reacção de conversão quando se utiliza o metanol 
obtendo-se, como produtos os ésteres metílicos que constituem o biodiesel e a glicerina. Se na 
equação química o álcool for substituído por etanol, a reacção representa a conversão do óleo com 
etanol resultando como produto o biodiesel, que são ésteres etílicos, e a glicerina. De salientar que 
sob o ponto de vista do objectivo, as reacções químicas são equivalentes, uma vez que os ésteres 
metílicos e os ésteres etílicos têm propriedades semelhantes como combustível, sendo ambos, 
considerados biodiesel. Quanto ao tempo reaccional, a reacção de transesterificação é muito 
rápida, sendo a conversão de ésteres etílicos próxima do valor máximo com apenas 5 – 10 minutos 
de reacção, estabilizando no valor máximo após 20 – 30 minutos [1, 2, 5, 6, 10, 23, 27]. De 
salientar que o facto da reacção de transesterificação ocorrer com excesso de álcool torna-a mais 
sensível à humidade, à acidez e aos peróxidos, podendo ocasionar a formação de maior 
quantidade de sabões exigindo lavagens posteriores e gerando efluentes [30, 35]. 
 
 

4.1.2.1. Catalisadores 
 
Tal como já foi referido a reacção pode ser realizada na presença tanto de catalisadores 
homogéneos quanto heterogéneos, assim como ácidos ou básicos. A catálise homogénea 
apresenta como inconveniente a difícil separação do catalisador do meio reaccional enquanto que 
na catálise heterogénea este problema é consideravelmente reduzido. O emprego da catálise 
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básica homogénea é preferível em processos industriais, pois a reacção apresenta rendimentos 
elevados em tempos reduzidos [4, 24, 27]. 
 
Os catalisadores utilizados na catálise básica são bases fortes como KOH, NaOH, carbonatos, 
metóxidos, etóxidos, propóxidos e butóxidos de sódio e potássio. Nestes processos, a base é 
dissolvida no álcool utilizado e adicionada ao óleo. São utilizados reactores com agitação, com ou 
sem aquecimento. A utilização de catalisadores básicos permite obter taxas de reacção 3 ordens 
de grandeza superiores ás obtidas com a mesma quantidade de catalisadores no processo ácido. 
Além disso, podem ser mencionadas ainda a disponibilidade dos catalisadores básicos que, apesar 
das dificuldades de recuperação, permitem a sua reutilização sem perda de actividade. 
 
Na catálise ácida, os ácidos utilizados no processo de transesterificação incluem ácido sulfúrico, 
sulfónico, fosfórico ou hidroclórico, entre outros, sendo o primeiro o mais utilizado. Entre as 
possibilidades associadas à catálise ácida está a transesterificação in-situ, onde a matéria-prima 
rica em triglicéridos é adicionada directamente à solução alcoólica acidificada, em vez de reagir o 
óleo purificado com o álcool. Desta forma, a extracção do óleo e a transesterificação ocorrem 
juntas. No entanto, a catálise ácida apresenta taxas de conversão de triglicéridos muito inferiores 
às obtidas na catálise básica homogénea e exige quantidades maiores de catalisador e relações 
álcool/óleo mais altas. Os tempos de reacção são mais longos e o consumo energético maior, visto 
que a maioria dos processos necessita de aquecimento. 
 
Uma das desvantagens do processo alcalino reside na possibilidade de saponificação de óleos de 
elevada acidez, dificultando a utilização de resíduos ou óleos não processados, que são mais 
baratos. Neste caso, os catalisadores heterogéneos ácidos apresentam uma vantagem significativa 
pois promovem simultaneamente reacções de alcoólise de triglicéridos e de esterificação dos 
ácidos gordos livres. Além disso, tais catalisadores apresentam as vantagens inerentes à catálise 
heterogénea, como reduzir significativamente o número de etapas de purificação dos produtos, 
bem como a possibilidade de serem reutilizados. Portanto a rota catalítica ácida poderá vir a 
desempenhar um papel relevante no futuro, no que diz respeito à produção de biodiesel [5, 24]. 
 
Na Tabela 3 estão enumeradas as principais diferenças entre catalisadores básicos e ácidos 
utilizados no passo de transesterificação da produção de biodiesel. 
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Tabela 3 – Diferença entre catalisadores básicos e ácidos utilizados na produção de biodiesel. 

- Limitado a óleos de baixa
acidez (preço mais elevado)

+ Possibilidade de utilização de óleos de alta
acidez, resíduos ou óleos processedos (mais baratos)

+ Dificil de recuperar, mas 
reutilizável sem perder actividade

+ Reutilizável e produção
em meio continuo

+ Menores consumos energéticos - Maiores consumos energéticos
- Presença de ácidos gordos
dificulta a transesterificação

+ Presença de ácidos gordos
não dificulta a transesterificação

- Razão molar de 30:1 de álcool para óleo+ Razão molar de 1:6 de álcool para óleo
+ Menores quantidades de catalisador - Maiores quantidades de catalisador

+ Mais selectivo - Menos selectivo
+ Menores problemas associados à corrosão - Maiores problemas associados à corrosão

+ Mais rápido - Mais lento
+ Mais rendimento - Menos rendimento

- O preço sofre uma forte variação + Preço estável
- Maior custo de purificação + Menor custo de purificação

+ Aparentemente mais barato - Aparentemente mais caro

Catalisadores Básicos Catalisadores Ácidos

 

 
Recentemente, catalisadores mesoporosos (diâmetro de poro ≈ 25 angstrons, área superficial ≈ 
800 m2/g) com propriedades básicas ou ácidas têm sido largamente estudados e empregues com 
sucesso em reacções envolvendo moléculas de alto peso molecular. Esse tipo de catalisador 
heterogéneo apresenta-se como potencial candidato neste tipo de processo [10, 16]. 
 
 

4.1.2.2. Alcoólise 
 
A produção de biodiesel a partir dos óleos e gorduras ricas em triglicéridos ocorre por meio de 
reacção com álcoois de cadeia curta, tais como metanol, etanol, propanol ou butanol. Embora a 
escolha do etanol seja particularmente interessante para o caso brasileiro, a experiência 
internacional tem se fixado no uso do metanol, uma vez que o seu preço é inferior, possui uma 
maior actividade e por razões de natureza física e química (cadeia curta, condições cinéticas e 
polaridade). O tipo de catalisador, as condições da reacção e a concentração das impurezas numa 
reacção de transesterificação determinam o caminho que a reacção segue [9, 13, 16, 18]. 
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Normalmente a alcoólise alcalina de óleos vegetais é conduzida a temperatura próxima do ponto de 
ebulição do álcool, condicionando assim o tempo de reacção. Porém, alguns autores afirmam que 
temperaturas de reacção superiores a 60ºC devem ser evitadas, pois aceleraram a saponificação 
dos glicéridos pelo catalisador alcalino antes da alcoólise completa [10]. As principais diferenças 
vantagens e desvantagens das rotas metílica e etílica encontram-se listadas na Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Vantagens e desvantagens da rota metílica e etílica. 

   matéria-prima para extracção de drogas
• Transporte tem que ser controlado, porque se trata de 

• Apesar de poder ser produzido a partir da biomassa, é
   tradicionalmente um produto fóssil
• É bastante tóxico
• Maior risco de incêndios (mais volátil) . Chama invisível

• Para uma mesma taxa de conversão (e mesmas condições
  operacionais), o tempo de reacção utilizando metanol é 
  menos de metade do tempo quando se usa o etanol
• Considerando a mesma produção de biodiesel o consumo
   de vapor na rota metílica é cerca de 20% do consumo na

• Consumo de metanol no processo de transesterificação
   é cerca de 45% menor que o do etanol anidro
• O preço do metanol é quase metade do preço do etanol
• É mais reactivo

USO DO METANOL
Vantagens Desvantagens

   rota etílica, e o consumo de electricidade é menos de
   metade
• Os equipamentos de processo da planta com rota metílica
   é cerca de um quarto do volume dos equipamentos para a 
   rota etílica, para uma mesma produtividade e mesma
   qualidade

USO DO ETANOL

• Os ésteres etílicos possuem maior afinidade à glicerina,
DesvantagensVantagens

• Produz biodiesel com um maior índice de cetano e maior
   lubricidade, se comparado ao biodiesel metílico
• Se for feito a partir da biomassa, produz um combustível

• Possui azeotropia, quando misturado com água. 
   dificultando a separação

   Com isto,a desidratação requer maiores gastos 
   energéticos e investimentos em equipamentos

   100% renovável
• Não é tóxico como o metanol
• Menor risco de incêndios

   produção do biodiesel etílico podem ser até 100% 
   maiores que o metílico

• Os equipamentos do processo com rota etílica é cerca
   de quatro vezes o volume dos equipamentos para a rota
   metílica, para uma mesma produtividade e qualidade
• Dependendo do preço da matéria-prima, os custos de

 
 
 

4.1.3. Separação de fases 
 
Após a reacção de transesterificação, a massa reaccional final é constituída por duas fases, 
separáveis por decantação e/ou por centrifugação. A fase mais pesada é composta de glicerina 
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bruta, impregnada do excesso de álcool, de água e impurezas. A fase menos densa é constituída 
por uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos, conforme a natureza do álcool originalmente 
adoptado, também impregnada do excesso de álcool, água e impurezas. É possível que se 
encontrem traços de glicerina na fase leve e de éster na fase pesada. O processo de separação do 
biodiesel dos restantes constituintes da mistura é composto por vários processos de decantação 
onde o éster é progressivamente separado da glicerina de forma a aumentar a sua pureza. Após 
esta separação obtém-se a glicerina bruta, a partir da fase pesada que é submetida a um processo 
de evaporação, eliminando os seus constituintes voláteis. O álcool residual é removido através de 
aquecimento próximo do seu ponto de ebulição [1, 3, 18, 28]. 
 
 

4.1.4. Recuperação do álcool, da glicerina e dos ésteres 
 
A fase pesada é submetida a um processo de evaporação, separando a glicerina bruta do álcool e 
da água, cujos vapores são liquefeitos num condensador apropriado. Da mesma forma, o álcool 
residual é recuperado da fase leve. Após essa recuperação, o álcool proveniente de ambas as 
fases ainda contém água e deve ser desidratado [1, 13, 18]. 
 
 

4.1.5. Desidratação do álcool 
 
Os excessos residuais de álcool, após os processos de recuperação, contêm quantidades 
significativas de água, necessitando de uma separação. A desidratação do álcool é feita 
normalmente por destilação. No caso da desidratação do metanol, a destilação é bastante simples 
e fácil de ser realizada, uma vez que a diferença de volatilidade relativa dos constituintes dessa 
mistura é muito grande. Por outro lado, a desidratação do etanol é mais difícil devido à azeotropia. 
A separação do álcool e da água do éster é também efectuada por evaporação, sendo este último 
remetido para o processo de purificação. A mistura de álcool e água é encaminhada para a 
desidratação [1, 18]. 
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4.1.6. Destilação da glicerina 
 
A glicerina é um resíduo importante da fase de transesterificação e embora este produto seja 
extensivamente utilizado na indústria química, ele é obtido no estado bruto contendo grande teor de 
impurezas. O produto de calda da destilação, ajustável na faixa de 10% a 15% do peso da glicerina 
bruta precisa ser destilado para que obtenha valor comercial, pois a procura de glicerina purificada 
é muito maior. A purificação da glicerina bruta (mais escura e contendo impurezas) pode ser feita 
por destilação a vácuo, resultando um produto límpido e transparente, denominado comercialmente 
de glicerina destilada [1, 13, 18, 19, 28]. 
 
 

4.1.7. Purificação dos ésteres / biodiesel 
 
Os ésteres produzidos podem apresentar contaminações com glicerol livre, resíduos de triglicéridos 
e álcool. A presença de contaminantes pode ser prejudicial para os motores e para o meio 
ambiente. Os ésteres deverão ser lavados por centrifugação e, posteriormente, desumidificados, 
para que as suas características se enquadrem perfeitamente nas especificações desejadas. Esta 
é uma fase crítica que deve ser rigorosamente controlada, para que sejam eliminadas todas as 
impurezas, principalmente resíduos de glicerina. Outras impurezas a verificar são sabões e traços 
de NaOH [1, 13, 18]. 
 
 

4.2. Armazenamento de biodiesel 
 
As condições normais de armazenamento e manuseio usadas para óleo diesel podem ser usadas 
para o biodiesel. Uma vez que o biodiesel é higroscópico, ele deve ser armazenado em ambiente 
limpo, seco e escuro, sendo preferíveis tanques de aço, alumínio, polietileno, polipropileno e teflon. 
Tanques de cobre, latão, chumbo, bronze, estanho e zinco devem ser evitados [9, 18, 37]. 
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5. Matérias-primas para produção de biodiesel 
 
As matérias-primas para a produção de biodiesel são: óleos vegetais, gorduras animais, óleos e 
gorduras residuais. Na Tabela 5 pode-se ver a classificação das matérias-primas em quatro 
categorias, origens e processos de obtenção da matéria-prima para a produção de biodiesel [9]. 
 

Tabela 5 – Classificação das matérias-primas.  

Categorias

Origens

Obtenção

da animais
Óleos e gorduras Óleos e gorduras

Vegetais
Óleos residuais

de fritos
Matérias gordas

de esgotos

Matadouros
Talhos

Curtumes

Agriculturas
temporárias e 
permanentes

Frituras
comerciais e 

industriais

Águas residuais das
cidades e de certas

indústrias

Extracção Acumulação
com água
e vapor

Extracção mecânica
Extracção solvente

Extracção mista
e

recolhas

Processos em fase
de pesquisa e

desenvolvimento  
 
Mesmo com esta diversidade de matérias-primas, já existe referência Internacional para 
caracterizar as suas propriedades, com destaque para a Norma Europeia EN 14.214 e a Norma 
Norte Americana ASTM D 6751-02 [1, 13, 18, 29]. 
 
 

5.1. Óleos vegetais como matéria-prima para a transesterificação 
 
Cada óleo vegetal bruto tem na sua composição triglicéridos (cerca de 95 a 97%), produtos de 
decomposição dos triglicéridos, fosfatídeos, esteróis, ceras, hidrocarbonetos, vitaminas, tocoferóis, 
pigmentos, proteínas, gomas, carbohidratos e metais (tais como cálcio, magnésio, ferro, cobre, 
etc.). Cada óleo é uma mistura de vários ácidos gordos, por exemplo, o óleo de soja comercial tem 
uma composição média centrada em cinco ácidos gordos principais: palmítico (16:0), esteárico 
(18:0), oléico (18:1), linoléico (18:2) e linolénico (18:3) (Tabela 6). Estes ácidos gordos, cuja 
proporção relativa é mantida constante após a reacção de transesterificação, compõem mais de 
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95% do teor de ácidos gordos do óleo e tal característica é relativamente constante para a grande 
maioria dos óleos comerciais disponíveis no mercado [7, 30]. 

 
Tabela 6 – Composição dos ácidos gordos no óleo de soja.  

Nº de carbonos Ácidos Gordos Concentração (%)
C12:0 Láurico 0,1 (máx.)
C14:0
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
C22:1
C24:0

Mirístico
Palmítico

Palmitoléico
Esteárico

Oléico
Linoléico
Linolénico
Araquídico
Gadoléico
Behénico
Erúcico

Lignocérico

0,2 (máx.)
9,9 - 12,2

traços - 0,2
3 - 5,4

17,7 - 26
49,7 - 56,9
5,5 - 9,5
0,2 - 0,5
0,1 - 0,3
0,3 - 0,7

0,3 (máx.)
0,4 (máx.)  

 
Entre as diversas culturas temporárias, pode-se destacar a soja, o amendoim, o girassol, a 
mamona e a colza. A soja, apesar de ser uma maior fonte de proteína do que de óleo, é uma 
importante matéria-prima para a produção de biodiesel, uma vez que quase 90% da produção de 
óleo provém dessa leguminosa. 
 
O amendoim, por ter mais óleo que proteína poderá voltar a ser produzido com grande vigor nesta 
era energética dos óleos vegetais. O girassol situa-se numa posição intermediária entre a soja e o 
amendoim. As características alimentares do seu óleo poderão dificultar o seu emprego na 
produção energética. Outra cultura temporária de destaque é a da mamona. Essa cultura pode vir a 
ser a principal fonte de óleo para produção de biodiesel. 
 
A cultura de maior destaque mundial para a produção de biodiesel é a da colza. O óleo de colza 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 europeias [13, 18]. 
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5.2. Óleos residuais como matéria-prima para a produção de biodiesel 
 
O uso de matérias-primas residuais é uma opção atraente para a produção de combustível, por 
serem consideradas como poluentes, pois a utilização de materiais sem valor no mercado contribui 
para a redução dos custos de produção. A utilização deste óleo proveniente da fritura de alimentos 
como matéria-prima para a produção de biodiesel depende de tratamentos posteriores, 
considerando que o óleo já utilizado pode ter as suas características físico-químicas alteradas, 
fazendo com que o biodiesel obtido não se enquadre dentro de especificações mínimas 
recomendadas para o seu uso. O processo produtivo é o mesmo que o utilizado a partir do óleo 
vegetal [1, 18, 21]. 
 
 

5.3. Gorduras animais como matéria-prima para a produção de biodiesel 
 
Outra forma de obtenção de biodiesel é através dos óleos e gorduras de animais, já que estas 
substâncias possuem estruturas químicas semelhantes às dos óleos vegetais. Alguns exemplos 
dessas gorduras animais são sebo bovino, óleos de peixes, entre outros. Tais matérias-primas 
estão disponíveis, em grandes quantidades nos curtumes e nos matadouros de animais de médio e 
grande porte. Os animais abatidos e que não podem ser consumidos são normalmente icenerados 
ou mesmo enterrados, um destino que é inconveniente devido à possibilidade de contaminação dos 
lençóis freáticos com resíduos indesejáveis ou microorganismos. Assim, de um modo geral, o 
aproveitamento destes resíduos pode evitar o encaminhamento destes para aterros sanitários, 
permitindo a minimização do seu impacto ambiental [22, 23, 28]. 
 
 

5.4. Propriedades do biodiesel devido à origem da matéria-prima 
 
De uma maneira geral, não existem alterações relevantes nas propriedades do biodiesel obtido de 
diferentes matérias-primas. Alguns são mais viscosos, outros são menos estáveis quimicamente, 
ou ainda menos resistentes ao frio. No entanto, essas diferenças não interferem na qualidade da 
sua combustão, se o biocombustível for adequadamente produzido e utilizado. O efeito da origem 
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do óleo ou gordura vegetal ou animal reflecte-se basicamente na composição e na natureza dos 
ácidos gordos presente nos triglicéridos. Assim, óleos vegetais de espécies diferentes possuem 
composição dos ácidos gordos diferentes. Consequentemente, a composição dos ácidos gordos 
combinados nos óleos ou gorduras será a mesma composição no biodiesel produzido. Os ácidos 
gordos diferem entre si principalmente em três características: 1) no tamanho da cadeia carbonada; 
2) no número de insaturações; 3) na presença de grupos químicos. Sabe-se que, quanto menor o 
número de insaturações (duplas ligações) nas moléculas, maior o índice de cetano do combustível 
(maior qualidade à combustão) e lubricidade do combustível, porém maior o ponto de névoa e de 
entupimento (maior sensibilidade aos climas frios). Assim, moléculas exageradamente grandes 
(ésteres alquílicos do ácido erúcico, araquidónico ou eicosanóico) tornam o combustível 
tecnicamente inviável em regiões com invernos rigorosos. Por outro lado, um elevado número de 
insaturações torna as moléculas menos estáveis quimicamente. Assim, tanto os ésteres alquílicos 
de ácidos gordos saturados (láurico, palmítico, esteárico), como os poliinsaturados (linoléico, 
linolénico) possuem alguns inconvenientes, dependendo do modo de utilização. Então, biodieseis 
com predominância de ácidos gordos combinados mono-insaturados (oléico, ricinoléico) são os que 
apresentam os melhores resultados [24, 34]. 
 
Comparando as propriedades físico-químicas dos ésteres com os respectivos óleos vegetais de 
origem, a reacção de transesterificação diminui o ponto de névoa do biodiesel, assim como a sua 
densidade, cor, viscosidade e índice de cetano. Em relação ao poder calorífico este permanece 
praticamente constante, indicando que a reacção de transesterificação pouco ou nada influencia 
esta propriedade, enquanto que a volatilidade aumenta. À excepção do índice de cetano, a reacção 
de transesterificação produz um efeito favorável sobre todas as propriedades físico-químicas do 
óleo, reduzindo principalmente o impacto ambiental. Porém, o índice de cetano dos ésteres é maior 
do que o do óleo diesel, reiterando a adequação de suas características como combustível 
alternativo [1, 7]. 
 
Na Tabela 7 encontra-se um resumo das características do biodiesel e uma referência ao método, 
tal como a da American Standard for Testing and Materials – ASTM e a Norma Europeia – EN/ISO 
[1, 13, 18, 34, 41]. 
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Tabela 7 – Características do biodiesel. 

ASTM EN/ISO

Aspecto - - - - Límpido e isento de impurezas - - - - - - - -
Cor - - - - 3 - - - - - - - -

Enxofre, máx. % m/m 0,001 D 5453 EN ISO 14596
Índice de Iodo, máx. % m/m Anotar - - - - pr EN 14111

Teor de Fósforo, máx. mg/kg 10 D 4951 pr EN 14107
Teor de Éster % m/m Anotar - - - - EN ISO 14103

Ponto de Fulgor, min. ºC 100 D 93 ISO/CD 3679
Destilação 95% v/v recuperado, máx. ºC 360 D 1160 - - - -

Massa Específica a 20ºC kg/m3 850 - 900 D 1298 ou D 4052 - - - -
Metanol ou Etanol, máx. % m/m 0,50 - - - - pr EN 14110

Glicerina Livre, máx % m/m 0,02 D 6584 pr EN 14105/14106
Glicerina Total, máx % m/m 0,38 D 6584 pr EN 14105

Viscosidade Cinemática, 40ºC mm2/s 25 a 5,5 D 445 EN ISO 3104

Cinzas Sulfatadas, máx. % m/m 0,002 D 874 ISSO 3987
Índice de Cetano, min. - - - - 45 D 613 EN ISO 5165

Resíduo de Carbono, máx. % m/m 0,05 D 5330 0u D 189 EN ISO 10370

Corrosividade ao Cu 3h a 50ºC, máx. - - - - 1 D 130 EN ISO 2160
Índice de Acidez, máx. mg KOH/g 0,80 D 664 pr EN 14104

Ponto de Entupimento do filtro a frio, máx. ºC Dependente da região geográfica D 6371 - - - -
Estabilidade à Oxidação a 110ºC, min. h 6 - - - - pr EN 14112

Água e Sedimentos, máx. % vol 0,05 D 2709 - - - -
Monoglicéridos, máx. % m/m 1 D 6584 pr EN 14105

Diglicéridos, máx. % m/m 0,25 D 6585 pr EN 14105
Trglicéridos, máx. % m/m 0,25 D 6586 pr EN 14105

Teor de metais alcalinos pr EN 14108
(Na + K), máx. pr EN 14109

Contaminação Total mg/kg Anotar - - - - EN 12662
Teor de metais alcalinos - terrosos

(Ca + Mg), máx.

Unidade Limite

mg/kg 10 - - - -

Método

Combustão

Corrosão

Contaminantes

Aparência

Composição

Volatilidade - destilação

Fluidez

Propriedades

pr EN 14538mg/kg 10 - - - -
 

 
 

6. Motivação para o presente trabalho 
 
Como foi focado ao longo desta introdução, o biodiesel é uma excelente alternativa para o uso nos 
motores diesel em vez do diesel convencional, quer como mistura com o diesel de petróleo quer 
como puro. Com o aumento do uso do biodiesel têm crescido as exigências em diversos 
parâmetros sendo necessário estudos aprofundados das propriedades e qualidades do biodiesel.  
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Para que se possa avaliar as potencialidades da reacção de transesterificação, o estudo do 
equilíbrio líquido – líquido é muito importante pois permite optimizar a miscibilidade dos reagentes, 
promovendo um maior rendimento da reacção de transesterificação assim como a separação final 
dos produtos da reacção. 
 
As medidas experimentais deste trabalho terão por objectivo a caracterização do equilíbrio para 
várias misturas resultantes da combinação de FAME’s com os dois álcoois a estudar, água e 
glicerol. A caracterização completa de cada sistema foi avaliada pelo estudo dos diagramas 
ternários, em que foi também estudado o efeito da temperatura, o efeito do álcool, a diferença do 
uso de água ou glicerol e o aumento da cadeia carbonada na solubilidade da mistura. 
 
Para que o uso de biodiesel não danifique o motor do automóvel e todo o sistema de combustão do 
mesmo é necessário que o teor de água presente no biodiesel não seja superior ao estabelecido 
por lei. Assim, torna-se muito importante o estudo da solubilidade da água no biodiesel e nos 
produtos do biodiesel.  
 
A determinação do equilíbrio de fases foi efectuada por análise turbidimétria enquanto que para a 
solubilidade da água nos compostos orgânicos recorreu-se ao método de Karl Fischer onde a 
caracterização do comportamento de cada sistema será feita através da medida do equilíbrio de 
fases de alguns sistemas binários.  
 
Quanto à modelação englobada neste trabalho, foi utilizado o modelo COSMO-RS para a previsão 
das solubilidades dos sistemas estudados no método Karl Fischer, de modo a verificar o 
comportamento de cada uma delas relativamente ao ajuste dos dados experimentalmente obtidos. 
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PRIMEIRA PARTE – Equilíbrio de Fases 
 
O objectivo deste trabalho é estudar a inter-solubilidade dos sistemas FAME (Metil Laurato) + 
Metanol/Etanol + Água, Óleo (Óleo de Rícino) + Metanol/Etanol + Água, Biodiesel de Mamona + 
Metanol/Etanol + Água a duas temperaturas constantes, a 30 e a 50ºC. Os sistemas FAME + Etanol 
+ Glicerol, Óleo (Óleo de Rícino) + Etanol + Glicerol e o Biodiesel de Mamona + Etanol + Glicerol 
foram estudados a 30ºC e a uma pressão atmosférica. Para os sistemas ternários anteriores foram 
testados os quatro FAME’s seguinte: Metil Laurato, Metil Meristato, Metil Palmitato e Metil Estearato. 

1. Diagramas de fases de sistemas ternários a T e p constante 
 
Nos diagramas ternários, as composições são geralmente indicadas usando um triângulo 
equilátero, por ter a propriedade de “a soma dos comprimentos dos segmentos perpendiculares aos 
três lados, a partir de qualquer ponto interior, ser igual à altura do triângulo”. As composições de 
sistemas ternários são representadas nesta base, colocando os componentes puros em cada um 
dos vértices. Na Figura 8, representa-se a base triangular de composição de um diagrama de fases 
para uma mistura ternária constituída pelos compostos puros X, Y e Z. As composições binárias 
XY, YZ e ZX encontram-se representadas sobre os três lados do triângulo. Para a leitura da 
composição de uma mistura ternária definida por um ponto num diagrama ternário do tipo indicado 
na Figura 8, considera-se que o vértice X do triângulo representa 100% do composto X, o vértice Y 
representa 100% do composto Y e o vértice Z representa 100% do composto Z. A percentagem 
ponderal de cada um dos três componentes na mistura é determinada do seguinte modo: a partir 
do vértice que representa o componente puro, traça-se uma linha perpendicular ao lado oposto do 
triângulo. A distância, medida sobre a perpendicular, a partir do lado oposto até ao ponto 
representativo da mistura, a dividir pelo comprimento total da linha, representa a fracção do 
componente. Como cada lado do triângulo representa um sistema binário e cada ponto representa 
um sistema ternário, então a curva representada no digrama da Figura 8 refere-se ao ponto de 
saturação de um elemento nos outros dois. A curva de solubilidade delimita a região homogénea, 
onde os três componentes coexistem numa só fase, da mistura heterogénea, onde existem duas 
fases estáveis de composições distintas. 
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Figura 8 – Diagrama de fase ternário para uma mistura X vs Y vs Z. 

 
Os diagramas de fases ternários com base triangular de composição, são geralmente construídos à 
pressão constante de 1 atm. Se a temperatura for constante em todo o diagrama, designa-se por 
secção isotérmica.  
 
 

2. Parte experimental 
 

2.1. Técnica experimental e metodologia 
 
Na Figura 9 é possível visualizar a montagem experimental onde foram medidos os diagramas 
ternários das misturas indicadas anteriormente. As experiências foram realizadas numa célula de 
equilíbrio líquido – líquido encamisada, sendo a temperatura da mistura controlada por circulação 
de água de um banho termostático, da Heating Imersion Circulator EC, com capacidade de manter 

a temperatura a ± 0,2ºC. Utilizou-se um termómetro de mercúrio para medir a temperatura dentro 

da célula, com precisão de ± 1ºC e assim garantir que se encontraria à temperatura desejada. 

 
A célula de equilíbrio líquido – líquido foi colocada em cima de uma placa de agitação, em que foi 
utilizado um agitador magnético, da Ikamag RCT, para permitir a completa homogeneização da 
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mistura em estudo. Dentro da célula foi colocado um volume conhecido de óleo de rícino, biodiesel 
ou FAME, onde foi adicionado um volume conhecido de etanol ou metanol. Esta mistura binária foi 
titulada com água ou glicerol até ser visível o ponto de turvação. A análise turbidimétrica era 
concluída quando a mistura passava de límpida (Figura 10 – a) a turva (Figura 10 – b). 
 
Os volumes de óleo de rícino, biodiesel ou FAME que foram colocados dentro da célula foram 
medidos com pipetas volumétricas e no caso de quantidades muito pequenas recorreu-se ao uso da 
micropipeta. O volume de metanol ou etanol adicionado foi medido por utilização de uma bureta, 
para adição de forma a ser controlada a quantidade adicionada, uma vez que para a construção do 
diagrama ternários é necessário conhecer com rigor a composição de dois dos três componentes da 
mistura. A água ou o glicerol foram adicionados gota a gota, através de uma bureta, com agitação 
permanente até ser visível a turvação da mistura. Estipulou-se que o tempo entre adição de gotas 
seria de 5 minutos para garantir que a solução se encontrava homogénea, pois por vezes a adição 
de uma gota ocasionava uma ligeira turvação que desaparecia com agitação persistente durante 
alguns minutos.  

 
Figura 9 – Montagem experimental. 

 

 
 

Figura 10 – Diferença entre mistura homogénea (a) e heterogénea (b). 

(a) (b) 
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3. Resultados experimentais e discussão 
 

 

3.1. Estudo do efeito da temperatura na solubilidade  
 
Para o estudo do efeito da temperatura na solubilidade testaram-se três misturas diferentes a 30 e 
50ºC. Os sistemas ternários estudados tinham dois componentes fixos que eram o etanol e a água, 
o terceiro componente que variava era óleo de rícino, biodiesel de mamona ou metil laurato. Nas 
figuras seguintes é possível ver a influência da temperatura na solubilidade da mistura em cada um 
destes sistemas.  
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Figura 11 – Efeito da temperatura na solubilidade da mistura ternária água + etanol+ óleo de rícino. 

Diagrama Ternário - Biodiesel de Mamona

Biodiesel0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Etanol

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Água

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

50ºC
30ºC

 
Figura 12 – Efeito da temperatura na solubilidade da mistura ternária água + etanol + biodiesel de 
mamona. 
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Diagrama Ternário - Metil Laurato
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Figura 13 – Efeito da temperatura na solubilidade da mistura ternária água + etanol + metil laurato. 

 
Da análise das figuras anteriores verifica-se que a área representativa da fase heterogénea diminui 
com o aumento da temperatura. Logo, pode concluir-se que o aumento da temperatura promove a 
solubilidade entre os componentes da mistura.  
 
 

3.2. Estudo do efeito do álcool na solubilidade  
 
Como na transesterificação dos óleos vegetais é utilizado o etanol ou metanol consoante os 
recursos da região, o estudo do efeito do álcool (etanol ou metanol) na solubilidade das misturas de 
água + óleo de rícino/biodiesel de mamona/metil laurato é interessante quer do ponto de vista da 
intersolubilidade dos reagentes quer para optimizar a separação dos produtos. Nas figuras 
seguintes é possível verificar a influência do aumento da cadeia carbonada do álcool na 
solubilidade da mistura em cada um destes sistemas a 30ºC. 
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Diagrama Ternário - Óleo de Rícino
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Figura 14 – Influência do álcool na solubilidade da mistura ternária água + metil laurato + álcool a 
30ºC. 

 
 

Diagrama Ternário - Biodiesel de Mamona
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Figura 15 – Influência do álcool na solubilidade da mistura ternária água + biodiesel de mamona + 
álcool a 30ºC. 
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Diagrama Ternário - Metil Laurato
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Figura 16 – Influência do álcool na solubilidade da mistura ternária água + FAME + álcool a 30ºC. 

  
Analisando os diagramas de fases anteriores, verifica-se que existe uma diferença significativa na 
linha de solubilidade entre o etanol e o metanol em qualquer uma das misturas estudadas. O uso 
de etanol aumenta a solubilidade da água no terceiro componente, uma vez que a área da fase 
heterogénea na mistura com o etanol é menor do que com o metanol. 
 
 

3.3. Estudo da solubilidade da água e do glicerol  
 
Tal como já foi anteriormente dito, a presença de água no óleo afecta as condições da reacção. Por 
outro lado, após a reacção de transesterificação é produzido o glicerol e caso a conversão não seja 
de 100% é interessante caracterizar a solubilidade do glicerol nos reagentes. Assim, os sistemas 
ternários estudados tinham dois componentes fixos que eram óleo de rícino e o etanol, o terceiro 
componente que variava era o glicerol e a água. As medições dos pontos de turvação para os 
sistemas referidos foram efectuadas a 30ºC. 
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Diagrama Ternário - Óleo de rícino

Óleo0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Etanol

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Água/Glicerol

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Água
Glicerol  

Figura 17 – Efeito da água e do glicerol na solubilidade do óleo de rícino + etanol + água/glicerol a 
30ºC. 

 
Da Figura 17 conclui-se que a presença de glicerol aumenta significativamente a solubilidade do 
óleo de rícino no etanol em relação à presença de água. 
 
 
 

3.4. Efeito do aumento da cadeia carbonada nos FAME’s 
 
Como o biodiesel é proveniente de diversos óleos vegetais é possível obter biodieseis (FAME’s) 
com características diferentes, nomeadamente quanto ao número de carbonos, ligações duplas e 
átomos de oxigénio presentes nas suas moléculas. Para se compreender o efeito destas diferenças 
na solubilidade dos FAME’s, estudou-se o equilíbrio líquido – líquido das seguintes misturas 
FAME’s + Etanol + Glicerol, onde os FAME’s estudados foram Metil Laurato, Metil Meristato, Metil 
Palmitato e Metil Estearato. As medições dos pontos de turvação para os sistemas referidos foram 
efectuadas a 30ºC. 
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Diagrama Ternários - FAME'S
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Figura 18 – Comparação da solubilidade dos diferentes FAME’s na mistura com etanol e glicerol a 
30ºC. 
 
Da análise da Figura 18 é possível verificar que o aumento do número de carbonos na molécula de 
FAME influência significativamente a solubilidade da mistura. O aumento da cadeia carbonada nos 
FAME’s diminui a solubilidade em etanol e glicerol. Ao contrário do que seria de esperar o biodiesel 
de mamona (C19H36O3) é o mais solúvel, o que se deve ao facto de ser um FAEE insaturado e na 
sua constituição ter um átomo a mais de oxigénio. 
 
 

4. Conclusões 
 
Após a análise de todos os diagramas ternários estudados nesta parte do trabalho é possível 
concluir que existem diversos parâmetros que podem ser manipulados de forma a optimizar o 
equilíbrio líquido – líquido e tornar as misturas ternárias, em questão, mais ou menos solúveis.  
 
Tal como era de esperar, a solubilidade das substâncias ocorre em função da semelhança 
funcional existente entre os vários componentes da mistura. A temperatura é um factor que 
influencia a solubilidade das misturas estudadas, podendo-se concluir que o aumento da 
temperatura promove a solubilidade dos componentes, uma vez que a área da fase heterogénea no 
diagrama ternário diminuiu com o aumento da temperatura.  
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Comparando o uso de diferentes álcoois de cadeia curta pode-se concluir que existe uma diferença 
significativa na linha de solubilidade entre o etanol e o metanol em qualquer uma das misturas 
estudadas. O uso de etanol aumenta a solubilidade da água no terceiro componente, uma vez que a 
fase heterogénea na mistura com o etanol é menor do que com o metanol.  
 
O aumento do número de carbonos na molécula de FAME também é um factor que influência de 
forma significativa a solubilidade da mistura. Do diagrama ternário da Figura 18 é possível verificar 
que o aumento da cadeia carbonada nos FAME’s diminui a solubilidade em etanol e glicerol. Mas 
não é só o número de carbonos que influência, também tem influencia se o metil ester é saturado 
ou não e o número de átomos de oxigénio na molécula. Tal facto pode ser visualizado no diagrama 
ternário de comparação dos resultados obtidos para os vários FAME´s e o do biodiesel de mamona 
(C19H36O3), que se revelou ser mais solúvel, pois trata-se de um FAEE insaturado que na sua 
constituição tem um átomo a mais de oxigénio.  
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SEGUNDA PARTE – Teor de água em compostos orgânicos 
 

1. Introdução 
 
Para respeitar exigências internacionais e para manter as características funcionais e operacionais 
do biodiesel e dos produtos do biodiesel, a determinação precisa e exacta da água nos produtos 
orgânicos é essencial. O objectivo deste trabalho consiste em determinar a solubilidade de água 
nos FAME’s em estudo, no Biodiesel de óleo de mamona e em três ácidos gordos, ácido capróico, 
ácido octanóico e ácido decanóico, numa gama de temperaturas entre 15 e 50ºC, à pressão 
atmosférica. 
 

2. Parte experimental 
 

2.1. Técnica experimental e metodologia 
 
A solubilidade da água nos compostos orgânicos acima mencionados foi efectuada por utilização de 
um Metrohm 831 Karl Fischer Coulometer, como se pode ver na Figura 19.  
 

 
Figura 19 – Metrohm 831 Karl fischer Titrator 

 
A metodologia experimental seguida consiste em colocar o composto orgânico em estudo e a água 
ultra-pura em contacto dentro de um frasco de 22 ml, onde se efectua uma agitação vigorosa com o 
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vortex, 728 Stirrer, Agitation 3x, Metrohm. Os frascos são seguidamente colocados em repouso 
durante 48 horas para permitir uma separação das duas fases, como se pode ver na Figura 20.  
 

 
Figura 20 – Diferença de fases, fase mais densa (água) fase menos densa (orgânica). 

 
Este repouso é efectuado dentro de um banho termostático JULABO ME, capaz de controlar a 

temperatura ± 0,01 ºC numa gama de -20 a 200ºC, como se pode ver na Figura 21. A solubilidade 

foi analisada numa gama de temperaturas desde 15ºC até 50ºC. Para as temperaturas inferiores à 
temperatura ambiente foi usado um distribuidor de JULABO F25 – HD. 
 

 

Figura 21 – Banho termostático JULABO ME e distribuidor JULABO F25 – HD.  
 
As amostras a analisar foram recolhidas da fase orgânica com uma seringa de vidro (uma vez que 
se fosse de plástico a fase orgânica iria ficar retida nas paredes por ser hidrofóbica) sendo esta 
mantida seca e ás condições normais de temperatura, e injectadas directamente no KF. Como a 
composição das misturas foi determinada gravimetricamente, se a fase rica fosse um ácido gordo 
eram recolhidos 0,1 ml (0,1 g), caso a fase rica fosse um FAME foi recolhido 0,3 ml (0,2 a 0,3g), uma 
vez que os ácidos solubilizam um maior teor de água, um volume maior a analisar levaria a uma 
maior quantidade de água para ser titulada originando um maior tempo de titulação. No caso dos 
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FAME’s, como a quantidade de água é menor, uma amostra maior ocasiona a uma maior precisão e 
exactidão da análise da mesma.  
 
Como existiam compostos que à temperatura ambiente era sólidos, como é o caso do Metil 
Meristato, Metil Palmitato, Metil Estearato, Metil Oleato e Ácido Decanóico, apenas se analisou a 
solubilidade da água neles para temperaturas superiores ao seu ponto de fusão. Nestas situações 
devido à diferença de temperatura foi necessário fazer o aquecimento da seringa, recorrendo a um 
secador convencional, no momento exacto da injecção. 
 
A composição das misturas foi determinada gravimetricamente. Para cada temperatura foram feitas 
cinco extracções e os desvios padrão determinados. 
 
 
 

3. Resultados 
 
O estudo do teor de água nos compostos orgânico é feito através da solubilidade da água, 
encontram-se representados nas figuras seguintes o efeito que a temperatura tem em cada família 
de compostos. Para a construção dos diagramas de binários usou-se como fórmula de cálculo a 
seguinte: 

ba

a
b nn

nx
+

=  

 
onde a e b representam a fase orgânica e água, respectivamente. Em anexo (B) encontra-se as 
fracções molares, calculadas a partir das massas injectadas, com que foram construídos os 
diagramas.  
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3.1. Estudo do efeito da temperatura na solubilidade da água nos FAME’s 
 
Para o estudo do efeito da temperatura na solubilidade da água nos FAME’s analisou-se a sua 
solubilidade num intervalo de temperatura de 15 a 50ºC. A Figura 22 resume os valores de 
solubilidade obtidos para os diversos compostos nesta gama de temperaturas.  

 
Figura 22 – Dependência da solubilidade da água nos FAME’s estudados e no biodiesel de 
mamona com a temperatura  
 
A análise desta figura permite concluir que o biodiesel de mamona tem um comportamento diferente 
dos restantes FAME’s, ou seja, apresenta uma solubilidade da água mais elevada do que os 
FAME’S estudados e ainda esta solubilidade é praticamente independente da temperatura no 
intervalo de temperaturas estudado. Este facto pode ser explicado pela diferença estrutural entre o 
biodiesel e os FAME´s como foi atrás mencionado.  
 
Como o biodiesel de mamona apresenta na sua constituição duas ligações duplas e um átomo a 
mais de oxigénio faz com que seja o mais solúvel de todos. De salientar que o biodiesel de 
mamona não é um FAME mas sim um FAEE. 
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Por outro lado, pode-se verificar que a solubilidade da água nos FAME´s aumenta com o aumento 
da temperatura. A análise detalha à influência do aumento da cadeia carbonada na solubilidade da 
água nos FAME´s pode ser efectuada com base na Figura 23. 

 

 
Figura 23 – Dependência da solubilidade da fracção molar da água nos FAME’s com a temperatura. 
 
Da Figura 23 é possível verificar que a solubilidade da água nos FAME´s estudados diminui com o 
aumento da cadeia carbonada. De notar o comportamento anómalo do metil palmitato na série, que 
apresenta uma menor dependência com a temperatura do que seria de esperar por análise das 
solubilidades de água obtidas para os outros FAME´s. Ainda, de salientar o comportamento do metil 
oleato, onde a existência de uma ligação C-C dupla aumenta a solubilidade da água neste 
composto. Pode-se então concluir que a tendência hidrofóbica dos FAME’s aumenta com o 
aumento da cadeia carbonada e diminui com a temperatura. 
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3.2. Estudo do efeito da temperatura na solubilidade da água nos ácidos gordos  
 
Na Figura 24 é possível não só analisar a variação da solubilidade com a temperatura mas também 
a influência do aumento da cadeia carbonada de vários compostos.  

 
Figura 24 – Solubilidade da água nos ácidos gordos estudados com a temperatura. 

 
Analisando a Figura 24 verificam-se tendências semelhantes ás observadas para os FAME´s e o 
biodiesel de mamona ou seja, que também nos ácidos gordos a temperatura é um factor importante 
na solubilidade da água neles, pois o aumento da temperatura origina um aumento da solubilidade 
da água, e ainda que o aumento da cadeia carbonada nos ácidos gordos também origina uma 
diminuição da solubilidade da água nestes compostos. Assim, as mesmas conclusões podem ser 
retiradas: que a tendência hidrofóbica aumenta com o aumento da cadeia carbonada e diminui com 
a temperatura.  
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4. Conclusões 
 
O estudo da solubilidade da água nos compostos orgânicos FAME’s e ácidos gordos feita através 
do uso do Karl Fischer possibilita concluir que existe uma diferença significativa entre a solubilidade 
da água nos FAME´s e nos FAEE´s, sendo que estes últimos apresentam uma maior solubilidade 
na água devido ao facto de possuírem insaturação nas cadeias hidrocarbonadas e mais um átomo 
de oxigénio que lhes confere uma maior interacção com a água. Por outro lado, podemos afirmar 
que a solubilidade da água no Biodiesel não apresenta dependência significativa da temperatura. 
Pode-se ainda afirmar que para todos os dos FAME’s e ácidos gordos estudados a tendência 
hidrofóbica aumenta com o aumento da cadeia carbonada e diminui com a temperatura. 
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TERCEIRA PARTE – Previsões COSMO-RS 
 
 

1. Introdução 
 
Na parte anterior foi estudado o efeito da temperatura e do aumento da cadeia carbonada na 
solubilidade da água em duas famílias de compostos distintas, os FAME’s e os ácidos gordos. Para 
prever a solubilidades destes sistemas foi utilizado o modelo predictivo COSMO-RS. Nesta parte do 
trabalho é avaliada a capacidade de previsão do modelo COSMO-RS, que é um modelo baseado 
em cálculos unimoleculares de química quântica, para a descrição do equilíbrio líquido – líquido das 
misturas binárias de água e vários FAME’s e de água e vários ácidos gordos. 
 
 

2. Resultados e discussão 
 

2.1. Comparação dos vários métodos de previsão do COSMO-RS 
 
A previsão da solubilidade através do modelo COSMO-RS tem em consideração vários parâmetros 
que podem ser manipulados de forma a se obter uma previsão o mais reprodutível possível dos 
valores experimentais. Os parâmetros que podem ser manipulados são: o cálculo recorrendo a 
método iterativo ou não, a dependência das pontes de hidrogénio e das ligações de van der Waals. 
 
Para a decisão de que parâmetros usar nos cálculos efectuados foi efectuado um estudo para um 
FAME (metil laurato) e um ácido gordo (ácido octanóico). Foram assim consideradas 5 hipóteses: 
utilizando o cálculo sem método iterativo e considerado o efeito das pontes de hidrogénio e das 
ligações de van der Waals (designado por COSMO-RS), utilizando o cálculo com o método iterativo 
e considerado o efeito das pontes de hidrogénio e das ligações de van der Waals (designado por 
COSMO-RS MI), considerando o cálculo sem método iterativo e não considerado o efeito das 
pontes de hidrogénio (designado por COSMO-RS sem PH), considerando o cálculo sem método 
iterativo e não considerado o efeito das ligações de van der Waals (designado por COSMO-RS sem 
VDW) e por fim considerando o cálculo sem método iterativo e não considerado o efeito das pontes 
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de hidrogénio nem das ligações de van der Waals (designado por COSMO-RS (sem PH + sem 
VDW)). Nas Figuras 25 e 26, são comparadas estas hipóteses de cálculo para a solubilidade da 
água no metil laurato e no ácido octanóico, respectivamente, com os dados experimentais obtidos. 
 

 
Figura 25 – Comparação das solubilidades de água previstas pelo modelo COSMO-RS e os dados 
experimentais para o metil laurato. 
 
Da observação da Figura 25 pode-se constatar que os métodos que melhor descrevem os 
resultados experimentais são COSMO-RS e COSMO-RS sem VDW. Curiosamente os resultados 
obtidos para estes dois modelos são muito semelhantes, podendo-se concluir que as ligações de 
van der Waals não têm qualquer influência na previsão da solubilidade.  
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Figura 26 – Comparação das solubilidades da água previstas pelo modelo COSMO-RS com os 
dados experimentais para o ácido octanóico. 
 
Da Figura 26 é possível ver que para o ácido octanóico o COSMO-RS não prevê correctamente a 
solubilidade da água independentemente das aproximações utilizadas.  
 
Como para o laurato de metilo o modelo que melhor prevê é COSMO-RS os restantes cálculos 
apresentados neste capítulo são efectuados utilizando o modelo COSMO-RS anteriormente 
definido.  
 
 

2.2. Previsão COSMO-RS para os vários FAME’s 
 
Na Figura 27 apresenta-se a comparação da solubilidade da água nos FAME’s estudados prevista 
pelo COSMO-RS com a experimental. 
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Figura 27 – Previsão do COSMO-RS para a solubilidade da água nos FAME’s. 
 
Analisando esta figura é possível concluir que o modelo COSMO-RS prevê correctamente a 
tendência das solubilidades da água de uma forma qualitativa nos diferentes FAME’s, indicando ser 
uma método adequado para um screening prévio de quais os FAME’s são mais higroscópicos. Em 
termos quantitativos os resultados obtidos apresentam alguns desvios em relação aos valores 
experimentais. O metil laurato (13:0) e o metil meristato (15:0) são os FAME’s em que a previsão do 
COSMO-RS é mais concordante com os dados experimentais, podendo-se afirmar assim que a 
performance do COSMO-RS diminui com o aumento da cadeia carbonada nos FAME’s, com 
excepção do metil oleato (19:1) que melhora um pouco em relação ao estearato de metilo (19:0), 
talvez pelo facto deste possuir uma ligação dupla na sua constituição. 
 
 

2.3. Previsão COSMO-RS para os ácidos gordos 
 
Na Figura 28 apresenta-se a comparação da solubilidade da água nos ácidos gordos estudados 
prevista pelo COSMO-RS com a experimental. 
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Figura 28 – Previsão COSMO-RS para a solubilidade da água nos ácidos gordos. 
 
Da análise da Figura 28 é possível concluir que o modelo COSMO-RS como modelo estritamente 
predictivo para os ácidos gordos não é tão eficiente como provado para os FAME’s. Pode-se 
também concluir que o aumento da cadeia carbonada nos ácidos gordos também influencia a 
previsão do modelo COSMO-RS, pois quanto maior a cadeia mais afastados se encontram os 
valores de solubilidade da água previstos pelo COSMO-RS dos valores experimentais. 
 
 

2.4. Previsão COSMO-RS para os vários FAME’s da literatura 
 
Para melhor compreender o desempenho do modelo COSMO-RS como modelo predictivo da 
solubilidade da água em compostos orgânicos, foram retirados da literatura valores experimentais 
da solubilidade da água em vários FAME´s e foi estudada a previsão pelo modelo COSMO-RS. 
Assim, é possível verificar se o que se concluiu para os resultados experimentais deste trabalho 
também é possível confirmar para dados experimentais de outros autores medidos de outras 
formas. Uma vez que na literatura não é mencionada a forma como a solubilidade da água foi 
calculada, nem o método experimental para a sua determinação.  
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Na tabela seguinte é possível ver a comparação entre as fracções molares previstas pelo modelo 
COSMO-RS e os dados experimentais da literatura. 
 

Tabela 8 – Dados da previsão COSMO-RS para os vários FAME’s da literatura. 

T COSMO-RS Dados Exp. 
(ºC) xW xW

Metil Acrilato C4H6O2 30,0 0,066085 0,574200 L096
Metil Metacrilato C5H8O2 20,00 0,047980 0,156300 L096

21,00 0,061877 0,150600 F300
25,00 0,065298 0,146900 A049

Metil Hexanoato C7H14O2 20,00 0,045674 0,010180 M337
Metil Octanoato C9H18O2 20,00 0,035688 0,000407 M337
Metil Decanoato C11H22O2 20,00 0,028953 0,000024 M337

Metil Butirato C5H10O2

Composto ReferênciaFórmula 

 
 
Analisando a Tabela 8 é possível concluir que o modelo COSMO-RS não prevê de forma eficaz a 
solubilidade da água nos FAME’s contrariamente ao que acontecia com a previsão da solubilidade 
dos FAME’s que foram estudados neste trabalho. Talvez seja devido ao facto de o método 
experimental não ser o mesmo e para um mesmo composto os valores de solubilidade possam ser 
provenientes de mais do que um autor, levando a erros experimentais diferentes. 
 
 

2.5. Previsão COSMO-RS para os vários ácidos gordos da literatura 
 
Para a família de ácidos gordos também se fez o mesmo estudo recorrendo à literatura. Na Tabela 
9 encontram-se os valores das fracções molares da água quer para os dados experimentais da 
literatura quer para os que foram determinados pelo modelo COSMO-RS. 
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Tabela 9 – Dados da previsão COSMO-RS para os vários ácidos gordos da literatura. 
T COSMO-RS Dados Exp. 

(ºC) xW xW

Ácido Butírico C4H8O2 25,00 0,672514 0,114900 B136
25,00 0,571000 0,405500 H338
35,00 0,539581 0,489300 H338
15,00 0,463586 0,018430 F300
20,00 0,449415 0,018700 R001
25,00 0,436723 0,021610 H122
30,00 0,425358 0,020760 R001
45,00 0,397998 0,023810 R001
20,00 0,356726 0,001795 B136
30,00 0,339831 0,002003 B136
40,00 0,326534 0,002496 B136
45,00 0,321030 0,002591 B136
20,00 0,295017 0,000574 B136
30,00 0,282481 0,000698 B136
40,00 0,272794 0,000773 B136
45,00 0,268858 0,000698 B136
20,00 0,271817 0,000290 B136
30,00 0,260810 0,000335 B136
40,00 0,252392 0,000349 B136
45,00 0,249009 0,000374 B136
20,00 0,250443 0,000154 B136
30,00 0,240913 0,000177 B136
45,00 0,230844 0,000205 B136
20,00 0,232634 0,000088 B136
30,00 0,224256 0,000096 B136
40,00 0,217994 0,000127 B136
45,00 0,215540 0,000127 B136
20,00 0,217769 0,000050 B136
30,00 0,210266 0,000058 B136
45,00 0,202577 0,000070 B136
20,00 0,203680 0,000028 R001
30,00 0,197087 0,000032 R001
45,00 0,190472 0,000039 R001
20,00 0,190884 0,000016 B136
30,00 0,185097 0,000020 B136
45,00 0,179415 0,000026 B136

Composto Fórmula Referência

Ácido Dodecanóico C12H24O2

Ácido Tetradecanóico C14H28O2

Ácido Hexadecanóico C16H32O2

Ácido Pentadecanóico C15H30O2

Ácido Heptadecanóico C17H34O2

Ácido Pentanóico C5H10O2

Ácido Tridecanóico C13H26O2

Ácido Undecanóico C11H22O2

Ácido Nonanóico C9H18O2

Ácido Heptanóico C7H14O2

 
 
Assim como para os ácidos gordos estudados neste trabalho, o modelo COSMO-RS também não 
prevê eficientemente a solubilidade da água nos ácidos gordos da literatura.  
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CONCLUSÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
Neste trabalho, o comportamento da solubilidade nos diagramas ternários para os diversos sistemas 
foi experimentalmente investigado, assim como o estudo da solubilidade da água nos mesmos 
compostos orgânicos.  
 
Conclui-se que diversos são os parâmetros que ao serem manipulados podem optimizar o equilíbrio 
líquido – líquido tornado as misturas ternárias, mais ou menos solúveis. 
 
Analisando todos os sistemas estudados pode-se concluir que a temperatura é um factor que 
influência a solubilidade, concluindo-se que o aumento da temperatura promove a solubilidade dos 
componentes, uma vez que a área da fase heterogénea no diagrama ternário diminuiu com o 
aumento da temperatura.  
 
Com base nos resultados obtidos para os sistemas analisados, comparando o uso de diferentes 
álcoois de cadeia curta pode-se concluir que existe uma diferença significativa na linha de 
solubilidade entre o etanol e o metanol em qualquer uma das misturas estudadas. A solubilidade da 
água no terceiro componente aumenta quando se usa etanol, uma vez que a fase heterogénea na 
mistura com o etanol é menor do que com o metanol. A presença de glicerol aumenta 
significativamente a solubilidade do óleo de rícino no etanol em relação à presença de água. 
 
O aumento do número de carbonos na molécula de FAME também foi estudado e é um factor que 
influência de forma significativa a solubilidade da mistura. Podendo-se concluir que o aumento da 
cadeia carbonada diminui a solubilidade em etanol e glicerol. Não sendo só o número de carbonos 
que influência, também tem influencia se o metil ester é saturado ou não e o número de átomos de 
oxigénio na molécula. Tal facto pode ser visualizado no diagrama ternário de comparação dos 
resultados obtidos para os vários FAME´s e o do biodiesel de mamona (C19H36O3), que se revelou 
mais solúvel dos FAME’s, uma vez que é um FAEE insaturado e na sua constituição ter um átomo 
a mais de oxigénio.  
 
Há vantagens em utilizar uma mistura ternária com o seguinte sistema FAME + Etanol + Glicerol. A 
primeira é usar uma temperatura de 50ºC pois uma temperatura mais elevada promove a 
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solubilidade da mistura. A segunda é o uso do etanol, pois em relação ao metanol o seu uso 
aumenta a solubilidade. A terceira é o glicerol uma vez que comparada ao uso da água, este 
melhora as condições de solubilidade. Para o FAME deve ser escolhido uma FAME de cadeia 
carbonada mais pequena pois melhora a solubilidade ou então ter na sua constituição um átomo de 
oxigénio a mais ou ser insaturado. 
 
Para o estudo da solubilidade da água nos compostos orgânicos FAME’s e ácidos gordos foi feito 
através do uso do Karl Fischer. Concluindo-se que existe uma diferença significativa entre a 
solubilidade da água nos FAME´s e nos FAEE´s. Uma vez que nestes últimos há uma maior 
solubilidade na água devido ao facto de possuírem insaturação nas cadeias hidrocarbonadas e mais 
um átomo de oxigénio que lhes confere uma maior interacção com a água. Por outro lado, pode-se 
afirmar que a solubilidade da água no Biodiesel não apresenta dependência significativa da 
temperatura. Assim, todos os dos FAME’s e ácidos gordos estudados a tendência hidrofóbica 
aumenta com o aumento da cadeia carbonada e diminui com a temperatura. 
 
A modelização dos digramas binários que representam a solubilidade da água nos diversos FAME’s 
ou ácidos gordos foi feita recorrendo ao modelo predictivo COSMO-RS. Foi feito um pré-estudo em 
que se manipularam diversos factores que poderiam influenciar a solubilidade da água nos 
compostos orgânicos. Depois dessa análise conclui-se que o que melhor prevê a solubilidade é o 
modelo que considera as interacções das pontes de hidrogénio e das ligações de Van der Walls que 
possam existir.  
 
Depois de feita a primeira análise ao modelo COSMO-RS foi prevista a solubilidade dos FAME’s e 
dos ácidos gordos em estudo, podendo-se concluir que este é um modelo que prevê com eficiência 
a solubilidade da água nos FAME’s mas não de forma tão eficiente a solubilidade nos ácidos 
gordos. Mas a previsão pelo modelo também é mais eficiente para FAME’s de cadeia carbonada 
mais pequena. Afirma-se assim que a performance do modelo COSMO-RS diminui com o aumento 
da cadeia carbonada nos FAME’s, com excepção do metil oleato facto deste possuir uma ligação 
dupla na sua constituição. 
 
A partir das observações constatadas durante o desenvolvimento deste trabalho, pode-se sugerir as 
seguintes considerações para trabalhos futuros na área: 
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− Em relação ao equipamento experimental na determinação dos diagramas ternários, tentar 
reproduzir os diagramas com outro tipo de célula ou iluminação para que a detecção so 
ponto de turvação seja mais facilmente perceptível; 

− Realizar medidas experimentais de equilíbrio de fases em sistemas utilizando outros óleos 
vegetais; 

− Realizar a modelagem termodinâmica dos dados dos diagramas ternários obtidos 
experimentalmente, tentando prever o comportamento de fases destes sistemas e criando 
uma ferramenta guia para trabalhos diversos; 

− Realizar a reacção de transesterificação para a produção de biodiesel tomando como base 
o comportamento de fases investigado neste trabalho.  
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ANEXOS 

 

A – Equilíbrio de fases  
 
Na realização experimental descrita na primeira parte os dados experimentais que se obtiveram 
foram volumes dos três componentes da mistura. Para a construção dos diagramas ternários é 
necessário o cálculo das fracções mássicas provenientes dos volumes presentes em cada mistura. 
 
Seguidamente encontra-se um exemplo de calculo que é reprodutivel a todos os outros pontos do 
diagrama ternário e a todas as misturas ternárias estudadas. 
 
Exemplo de cálculo para a mistura Óleo de Rícino + Etanol + Glicerol 
 

1. Obtenção dos pontos de saturação do diagrama ternário 
 

Para a obtenção das misturas ternárias que originaram os diversos pontos na linha de solubilidade 
do diagrama ternário, colocou-se um volume conhecido de óleo de rícino que foi medido com uma 
pipeta ou uma micropipeta consoante o volume colocado na célula de equilíbrio líquido – líquido 
seguidamente foi adicionado o etanol que também tinha um volume conhecido, sendo medido com 
uma bureta para que se obtivessem os valores de volume inicial e final. Finalmente adicionou-se o 
glicerol gota a gota até se atingir a saturação, volume que também foi medido com uma bureta. 
 
 

2. Cálculo do volume de cada componente na mistura 
 

                                                                   mlVOR 000,10=                                                  (Eq. A. 1) 
                                              mlVVV ifE 150,1850,4000,6 =−=−=                                 (Eq. A. 2) 
                                             mlVVV ifG 100,0700,0800.0 =−=−=                                  (Eq. A. 3) 
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3. Cálculo da massa 
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4. Cálculo da fracção mássica 
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Dados das fracções mássicas provenientes dos volumes para as misturas: 
 

• Óleo de Rícino + Etanol + Água  
 

Tabela A. 1 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 11, 14 e 17). 
XOR XE XW

0,884 0,109 0,007
0,778 0,204 0,018
0,669 0,295 0,037
0,559 0,380 0,061
0,432 0,478 0,091
0,339 0,563 0,099
0,248 0,641 0,110
0,204 0,677 0,119
0,161 0,712 0,128
0,118 0,739 0,143
0,076 0,761 0,163
0,036 0,761 0,203
0,021 0,738 0,241
0,006 0,684 0,310  
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Tabela A. 2 – Fracções mássicas a 50ºC (Figura 11). 

XOR XE XW

0,884 0,109 0,007
0,755 0,209 0,036
0,640 0,304 0,056
0,529 0,390 0,081
0,428 0,473 0,099
0,332 0,551 0,117
0,239 0,616 0,145
0,190 0,632 0,178
0,145 0,639 0,216
0,102 0,637 0,261
0,063 0,622 0,315
0,063 0,622 0,315
0,028 0,592 0,379
0,016 0,563 0,421
0,005 0,516 0,479  

 
 

• Biodiesel de Mamona + Etanol + Água  
 

Tabela A. 3 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 12 e 15). 

XBM XE XW

0,890 0,093 0,018
0,773 0,181 0,046
0,660 0,266 0,074
0,554 0,347 0,099
0,450 0,422 0,128
0,354 0,499 0,148
0,259 0,568 0,173
0,214 0,602 0,184
0,167 0,629 0,204
0,120 0,638 0,243
0,073 0,621 0,306
0,033 0,592 0,375
0,018 0,550 0,432
0,005 0,503 0,492  
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Tabela A. 4 – Fracções mássicas a 50ºC (Figura 12). 

XBM XE XW

0,864 0,090 0,046
0,757 0,178 0,065
0,643 0,259 0,098
0,525 0,343 0,132
0,418 0,405 0,177
0,322 0,463 0,215
0,264 0,496 0,241
0,209 0,525 0,266
0,152 0,540 0,308
0,098 0,552 0,350
0,026 0,549 0,425
0,017 0,512 0,471
0,005 0,457 0,538  

 
 
 

• Metil Laurato + Etanol + Água  
 

Tabela A. 5 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 13 e 16). 

XML XE XW

0,900 0,094 0,006
0,785 0,184 0,031
0,669 0,269 0,062
0,569 0,356 0,075
0,462 0,434 0,104
0,363 0,512 0,125
0,261 0,573 0,166
0,214 0,602 0,184
0,166 0,622 0,212
0,119 0,631 0,251
0,074 0,625 0,301
0,033 0,589 0,378
0,018 0,556 0,425
0,005 0,479 0,516  
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Tabela A. 6 – Fracções mássicas a 50ºC (Figura 13). 

XML XE XW

0,884 0,092 0,023
0,772 0,182 0,046
0,657 0,265 0,078
0,542 0,355 0,104
0,440 0,426 0,134
0,339 0,487 0,175
0,277 0,520 0,203
0,217 0,545 0,238
0,159 0,566 0,275
0,101 0,569 0,330
0,030 0,539 0,431
0,017 0,510 0,473
0,005 0,448 0,547  

 
 
 

• Óleo de Rícino + Metanol + Água  
 

Tabela A. 7 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 14). 

XOR XM XW

0,884 0,109 0,007
0,769 0,213 0,018
0,654 0,311 0,036
0,550 0,407 0,043
0,452 0,502 0,046
0,358 0,595 0,047
0,264 0,684 0,052
0,173 0,767 0,061
0,082 0,815 0,103
0,039 0,815 0,146
0,007 0,774 0,219  
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• Biodiesel de Mamona + Metanol + Água  
 

Tabela A. 8 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 15). 

XBM XM XW

0,878 0,108 0,014
0,746 0,207 0,047
0,625 0,297 0,078
0,528 0,390 0,082
0,425 0,472 0,103
0,328 0,545 0,128
0,239 0,618 0,143
0,154 0,682 0,164
0,073 0,724 0,203
0,035 0,728 0,237
0,006 0,672 0,322  

 
 
 

• Metil Laurato + Metanol + Água  
 

Tabela A. 9 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 16). 

XML XM XW

0,884 0,109 0,007
0,769 0,213 0,018
0,657 0,312 0,031
0,555 0,410 0,035
0,449 0,498 0,053
0,351 0,584 0,066
0,258 0,668 0,074
0,166 0,735 0,099
0,076 0,763 0,161
0,035 0,739 0,226
0,006 0,645 0,349  
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• Óleo de Rícino + Etanol + Glicerol  
 

Tabela A. 10 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 17). 

XOR XE XG

0,903 0,086 0,012
0,829 0,143 0,027
0,797 0,171 0,032
0,774 0,185 0,041
0,730 0,222 0,048
0,667 0,267 0,066
0,647 0,280 0,072
0,613 0,306 0,081
0,578 0,331 0,091
0,523 0,370 0,107
0,448 0,417 0,136
0,381 0,449 0,171
0,327 0,473 0,200
0,287 0,488 0,225
0,273 0,495 0,232
0,246 0,505 0,249
0,226 0,513 0,261
0,205 0,520 0,275
0,175 0,531 0,294
0,139 0,542 0,319
0,104 0,549 0,347
0,009 0,471 0,520
0,083 0,545 0,372
0,041 0,533 0,426
0,026 0,516 0,458  
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• Metil Laurato + Etanol + Glicerol  
 

Tabela A. 11 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 18). 

XML XE XG

0,915 0,066 0,019
0,830 0,147 0,023
0,749 0,214 0,037
0,674 0,268 0,058
0,621 0,298 0,081
0,593 0,317 0,090
0,532 0,345 0,123
0,495 0,365 0,140
0,451 0,382 0,166
0,425 0,393 0,181
0,398 0,404 0,199
0,360 0,418 0,222
0,319 0,430 0,251
0,278 0,432 0,290
0,242 0,445 0,313
0,203 0,461 0,336
0,172 0,468 0,360
0,146 0,470 0,383
0,125 0,468 0,407
0,074 0,435 0,492
0,057 0,420 0,524
0,041 0,401 0,558
0,026 0,370 0,603
0,019 0,346 0,634  
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• Metil Meristato + Etanol + Glicerol  
 

Tabela A. 12 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 18). 

XMM XE XG

0,917 0,076 0,007
0,854 0,134 0,013
0,770 0,202 0,028
0,718 0,245 0,037
0,656 0,290 0,053
0,598 0,331 0,071
0,558 0,360 0,082
0,496 0,395 0,110
0,453 0,417 0,130
0,405 0,440 0,155
0,355 0,462 0,183
0,317 0,477 0,206
0,277 0,493 0,230
0,239 0,506 0,255
0,204 0,515 0,281
0,171 0,521 0,308
0,135 0,522 0,343
0,082 0,514 0,405
0,065 0,498 0,437
0,045 0,469 0,486
0,036 0,454 0,510
0,026 0,425 0,549
0,016 0,350 0,635  
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• Metil Palmitato + Etanol + Glicerol  
 

Tabela A. 13 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 18). 

XMP XE XG

0,937 0,056 0,007
0,857 0,131 0,013
0,768 0,209 0,023
0,699 0,265 0,036
0,644 0,304 0,052
0,599 0,335 0,066
0,556 0,362 0,082
0,516 0,389 0,095
0,463 0,417 0,120
0,424 0,439 0,138
0,379 0,461 0,160
0,306 0,493 0,201
0,260 0,514 0,225
0,225 0,530 0,246
0,195 0,539 0,266
0,163 0,547 0,290
0,131 0,552 0,317
0,097 0,548 0,355
0,065 0,540 0,395
0,052 0,526 0,422
0,034 0,489 0,477
0,020 0,444 0,537
0,011 0,386 0,603  
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• Metil Estearato + Etanol + Glicerol  
 

Tabela A. 14 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 18). 

XME XE XG

0,920 0,079 0,001
0,838 0,156 0,006
0,773 0,211 0,017
0,714 0,260 0,026
0,659 0,302 0,038
0,609 0,338 0,053
0,572 0,366 0,062
0,534 0,393 0,074
0,502 0,415 0,084
0,472 0,433 0,096
0,426 0,462 0,111
0,383 0,487 0,131
0,341 0,510 0,149
0,309 0,530 0,161
0,277 0,547 0,177
0,250 0,560 0,190
0,221 0,574 0,205
0,192 0,584 0,223
0,169 0,591 0,239
0,143 0,598 0,259
0,116 0,602 0,282
0,079 0,590 0,331
0,056 0,571 0,373
0,041 0,549 0,410
0,031 0,520 0,450  
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• Biodiesel de Mamona + Etanol + Glicerol  
 

Tabela A. 15 – Fracções mássicas a 30ºC (Figura 18). 

XBM XE XG

0,881 0,060 0,059
0,847 0,090 0,063
0,768 0,144 0,088
0,701 0,185 0,114
0,618 0,252 0,130
0,562 0,297 0,141
0,515 0,324 0,161
0,478 0,350 0,172
0,390 0,368 0,241
0,348 0,378 0,274
0,308 0,384 0,308
0,276 0,383 0,341
0,247 0,384 0,369
0,208 0,395 0,398
0,162 0,397 0,441
0,121 0,396 0,483
0,096 0,388 0,516
0,045 0,378 0,577  
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B – Teor de água em compostos orgânicos 
 
 
Na realização experimental descrita na segunda parte os dados experimentais que se obtiveram 
foram a massa de água presente na fase orgânica que o Karl Fischer determinou. Para a 
construção dos diagramas binários é necessário o cálculo da fracção molar de água presente na 
quantidade de amostra de composto orgânico injectado no Karl Fischer.  
 
Seguidamente encontra-se um exemplo de calculo que é reprodutivel a todos os outros pontos do 
diagrama binário de a todos os FAME’s e ácidos gordos estudados. 
 
Exemplo de cálculo para o metil laurato 
 

1. Calcula da massa injectada no Karl Fischer 
 

                            gmmm vzserchserWML 2623,03447,296070,29,, =−=−=+                      (Eq. B. 1) 
 

2. Leitura da massa de água no Karl Fischer 
 

                                                           gm KFW µ9,520, =                                                      (Eq. B. 2) 

 
3. Cálculo da quantidade de água em ppm 
 

                                              ppm
m
m

m
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+

                                (Eq. B. 3) 

 
4. Cálculo da fracção molar de água 
 

=
×+×−

×

= −−

−

W

W

ML

W

ML

W

W

Mr
m

Mr
m

Mr
m

x
)10()101(

)10(

66

6

 

 



Equilíbrio Líquido – Líquido na Produção de Biodiesel 

ANEXO B                       83 

                        0231,0

016,18
)1089,1985(

36,214
)1089,19851(

36,214
)1089,1985(

66

6

=
×+×−

×

= −−

−

Wx     (Eq. B. 4) 

 
Para cada temperatura foram feitas cinco extracções e os desvios padrão determinados, sendo que 
as fracções molares são valores médios. 
 
Dados das fracções molares para os FAME’s e ácidos gordos 
 

Tabela B. 1 – Fracções molares de água nos FAME’s. 

Biodiesel Metil Metil Metil Metil Metil 
de Mamona Laurato Meristato Palmitato Estearato Oleato

T(ºC) xW xW xW xW xW xW

15,00 0,195138 0,023449 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20,00 0,198867 0,025112 0,022257 - - - - - - - - - - 0,020706
25,00 0,200783 0,028908 0,024223 - - - - - - - - - - 0,022333
30,00 0,204198 0,030616 0,026999 - - - - - - - - - - 0,024593
35,00 0,209595 0,033514 0,029820 0,029537 - - - - - 0,027417
40,00 0,211302 0,035420 0,032366 0,031473 0,029765 0,030354
45,00 0,213516 0,038228 0,034450 0,032151 0,032518 0,035342
50,00 - - - - - 0,041478 0,036685 0,033080 0,034483 0,039032

Composto
FAME's

 
 

Tabela B. 2 – Fracções molares de água nos ácidos gordos. 

Ácido Ácido Ácido
Capróico Octanóico Decanóico

T(ºC) xW xW xW

15,00 0,252571 0,123672 - - - - -
20,00 0,267761 0,128761 - - - - -
25,00 0,302761 0,152682 - - - - -
30,00 0,322431 0,168284 - - - - -
35,00 0,337666 0,183071 0,073279
40,00 0,344279 0,194297 0,089689
45,00 0,352392 0,197713 0,105383
50,00 - - - - - - - - - - 0,092940

Composto
Ácidos Gordos

 
 



Equilíbrio Líquido – Líquido na Produção de Biodiesel 
 

84            ANEXO C 

C – Previsões COSMO-RS 
 
Do tratamento de dados da realização experimental descrita na segunda parte obtiveram-se os 
diagramas binários que se encontram na mesma. Seguidamente usou-se o modelo predictivo 
COSMO-RS para prever a solubilidade da água nos referidos sistemas. 
 
Nas tabelas seguintes encontram-se os valores das fracções molares para os dados experimentais 
a para as pervisoes COSMO-RS. 
 
Dados da comparação dos vários métodos de previsão do COSMO-RS 
 
Tabela C. 1 – Comparação das solubilidades previstas pelo modelo COSMO-RS para o metil 
laurato. 

Dados Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão
Exp. COSMO-RS COSMO-RS COSMO-RS COSMO-RS COSMO-RS 

(PH + VDW) (MI) (sem PH) (sem VDW) (sem PH + sem VDW)
T(ºC) xW xW xW xW xW xW

15,00 0,023449 0,022310 0,034483 0,023916 0,022289 0,023893
20,00 0,025112 0,023800 0,036036 0,024647 0,023789 0,024635
25,00 0,028908 0,025399 0,037755 0,025399 0,025399 0,025399
30,00 0,030616 0,027114 0,039643 0,026174 0,027127 0,026185
35,00 0,033514 0,028953 0,041705 0,026971 0,028979 0,026995
40,00 0,035420 0,030922 0,043949 0,027791 0,030962 0,027827
45,00 0,038228 0,033028 0,046380 0,028635 0,033084 0,028684
50,00 0,041478 0,035279 0,049005 0,029503 0,035352 0,029565

Composto

 
 
 
Tabela C. 2 – Comparação das solubilidades previstas pelo modelo COSMO-RS para o ácido 
octanóico. 

Dados Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão
Exp. COSMO-RS COSMO-RS COSMO-RS COSMO-RS COSMO-RS 

(PH + VDW) (MI) (sem PH) (sem VDW) (sem PH + sem VDW)
T(ºC) xW xW xW xW xW xW

15,00 0,123672 0,412459 0,401506 0,397498 0,412148 0,397200
20,00 0,128761 0,400409 0,396240 0,393394 0,400262 0,393250
25,00 0,152682 0,389645 0,391536 0,389645 0,389645 0,389645
30,00 0,168284 0,380034 0,387384 0,386222 0,380167 0,386357
35,00 0,183071 0,371463 0,383770 0,383098 0,371716 0,383360
40,00 0,194297 0,363833 0,380682 0,380251 0,364195 0,380632
45,00 0,197713 0,357058 0,378108 0,377659 0,357520 0,378152
50,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Composto
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Dados da previsão COSMO-RS para os vários FAME’s 
 

Tabela C. 3 – Previsão COSMO-RS para a solubilidade da água nos FAME’s. 

Dados Previsão Dados Previsão Dados Previsão Dados Previsão Dados Previsão
Exp. COSMO-RS Exp. COSMO-RS Exp. COSMO-RS Exp. COSMO-RS Exp. COSMO-RS 

T(ºC) xW xW xW xW xW xW xW xW xW xW

15,00 0,023449 0,022310 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20,00 0,025112 0,023800 0,020706 0,015946 - - - - - - - - - - 0,022257 0,020402 - - - - - - - - - -
25,00 0,028908 0,025399 0,022333 0,017217 - - - - - - - - - - 0,024223 0,021819 - - - - - - - - - -
30,00 0,030616 0,027114 0,024593 0,018595 - - - - - - - - - - 0,026999 0,023344 - - - - - - - - - -
35,00 0,033514 0,028953 0,027417 0,020087 0,029537 0,021471 0,029820 0,024985 - - - - - - - - - -
40,00 0,035420 0,030922 0,030354 0,021701 0,031473 0,023070 0,032366 0,026750 0,029765 0,020934
45,00 0,038228 0,033028 0,035342 0,023447 0,032151 0,024794 0,034450 0,028645 0,032518 0,022529
50,00 0,041478 0,035279 0,039032 0,025331 0,033080 0,026651 0,036685 0,030677 0,034483 0,024252

Metil Meristato Metil Estearato
Composto

Metil Laurato Metil Oleato Metil Palmitato

 
 
 
Dados da previsão COSMO-RS para os vários ácidos gordos 
 

Tabela C. 4 – Previsão COSMO-RS para a solubilidade da água nos ácidos gordos. 

Dados Previsão Dados Previsão Dados Previsão
Exp. COSMO-RS Exp. COSMO-RS Exp. COSMO-RS 

T(ºC) xW xW xW xW xW xW

15,00 0,252571 0,530990 0,123672 0,412459 - - - - - - - - - -
20,00 0,267761 0,513929 0,128761 0,400409 - - - - - - - - - -
25,00 0,302761 0,498603 0,152682 0,389645 - - - - - - - - - -
30,00 0,322431 0,484833 0,168284 0,380034 - - - - - - - - - -
35,00 0,337666 0,472466 0,183071 0,371463 0,073279 0,302875
40,00 0,344279 0,461367 0,194297 0,363833 0,089689 0,297561
45,00 0,352392 0,451418 0,197713 0,357058 0,105383 0,292903
50,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,092940 0,288848

Composto
Ácido Capróico Ácido Octanóico Ácido Decanóico
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D – Planta industrial para a produção de biodiesel 
 
Tratamento da matéria-prima: O processo inicia-se com a recepção da matéria-prima, que é 
armazenada no tanque e bombeada, passando por uma peneira ou filtro para a eliminação dos 
materiais em suspensão de maior granulometria. A seguir, é conduzida para o decantador, onde 
são separados os finos em suspensão que não possam ser retidos na peneira. Essa etapa é 
fundamental para a eliminação de insaponificáveis. Em seguida é realizado o controle da matéria-
prima para determinação de acidez e, logo depois, o bombeamento para o tanque para correcção 
de acidez. Após o controle da acidez, o óleo neutralizado é bombeado para o tanque de 
armazenamento de matéria-prima, onde aguarda o início da transesterificação. 
 
Tratamento do álcool: O álcool recebido, segundo as condições de segurança exigidas, também é 
armazenado num tanque, passa pelo controle de humidade e segue para a secagem, onde é 
desidratado. Depois, segue para o tanque de matéria-prima reaccional. 
 
Preparação e dosagem da solução alcalina: O álcool é transferido quantitativamente para um 
misturador onde também é adicionado o KOH, para formar o metóxido. A mistura reaccional é 
analisada quanto ao conteúdo de água e pode entrar novamente na secagem, sempre que o teor 
de água produzido na reacção for alto. A solução de metóxido, homogeneizada e seca, é doseada 
e novamente transferida para o reactor. 
 
Transesterificação: A matéria-prima e o metóxido são doseados e bombeados para o reactor onde 
é processada a reacção de produção do Biodiesel. Deve ser feito um controle para verificar o 
avanço da reacção e a qualidade do produto final. 
 
Separação dos produtos: Após verificação do fim da reacção, a mistura reaccional é transferida 
para o decantador/depurador. Após a separação das fases, são produzidos biodiesel e glicerina. 
 
Produto final específico: O biodiesel, fracção superior da fase anterior, é então transferido para o 
reservatório de armazenamento. Pode ser transferido para a comercialização ou utilizado em 
motores. A glicerina também é armazenada para posterior comercialização [2]. 
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Nas Figuras D. 1 e D. 2 é possível ver uma planta industrial tipo para a produção de biodiesel. O 
óleo livre de gomas e neutralizado é bombeado do tanque de armazenagem sendo aquecido num 
permutador de calor à temperatura do processo. Uma mistura com um montante definido de álcool 
e catalisador é adicionado ao óleo e intensamente misturada num misturador dinâmico. 
 
Após um tempo de reacção a mistura é bombeada para uma centrífuga separadora de pratos onde 
a glicerina produzida é separada continuamente. O biodiesel resultante da primeira etapa de 
reacção segue para a segunda etapa de reacção [41]. 
 

 
 

Figura D. 1 – Layout para a produção de biodiesel.  
 

 
Figura D. 2 – Layout da 1ª etapa de produção do biodiesel. 
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Na segunda etapa da reacção uma nova porção de álcool mais catalisador é adicionada. O óleo, o 
álcool e o catalisador são novamente misturados no misturador garantindo uma conversão quase 
total. Num segundo separador automático de pratos, a fase pesada (contém mais glicerina) é 
separada do biodiesel que segue para a etapa de lavagem (Figura D. 3) [41]. 
 

 
Figura D. 3 – Layout da 2ª etapa de produção do biodiesel. 

 
O biodiesel deve ser lavado com água quente levemente acidificada removendo-se traços de 
álcool, glicerina e sabões existentes. Óleo e água são intensamente misturados através de um 
novo misturador dinâmico, sendo alimentado seguidamente a um novo separador de pratos. 
 
O biodiesel finalmente passa por um secador final para remover o álcool restante a água 
acumulada no processo (Figura D. 4) [41]. 
 

 
Figura D. 4 – Layout da etapa final da produção do biodiesel. 
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As vantagens de um processo industrial contínuo são as seguintes: (a) processo com separação de 
glicerina contínuo; (b) automático durante a operação normal; (c) fácil operação e manutenção; (d) 
baixas pressões e temperaturas de operação; (e) versatilidade das matérias-primas; (f) recuperação 
do álcool; (g) equipamentos normalmente utilizados nas refinarias e finalmente (h) o pequeno 
espaço ocupado. 
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E – Óleos Residuais 
 
Do ponto de vista económico e ambiental o uso de óleos residuais provenientes das frituras tem 
uma melhoria significativa. Mas para optimizar o uso deste tipo de biodiesel é necessário 
implementar um sistema de recolha dos resíduos muito eficaz para que o custo da matéria-prima 
diminua bastante.  
 
No concelho de Sintra existem óleões que se encontram junto aos ecopontos para que se possa 
despejar o óleo alimentar usado para o óleão e deitar a embalagem no contentor correcto: de vidro 
no contentor verde e de plástico no contentor amarelo. 
 
Os objectivos do Projecto Plano de Valorização de Óleos Alimentares Usados são: 
• Reduzir o consumo de combustíveis fósseis; 
• Reduzir as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE); 
• Prevenir o aquecimento global e as alterações climáticas; 
• Garantir um destino adequado aos Óleos Alimentares Usados (OAU); 
• Reduzir o impacto ambiental causado pela carga poluente nas ETAR’s Municipais; 
• Contribuir para a política de gestão e valorização dos resíduos. 
 
No caso do óleo residual de fritura, o principal aspecto a ser avaliado no processo anterior a 
produção do biodiesel está relacionado à logística da colecta da matéria-prima, por este se 
encontrar pulverizada em diversos pontos na malha urbana.  
 
Na tabela abaixo encontra-se um bom exemplo de um concelho em que existem locais específicos 
para a recolha do óleo usado, incentivando-se a reciclagem dos óleos [18]. 
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Tabela E. 1 – Localização dos óleos existentes no concelho de Sintra. 
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F – Desempenho do biodiesel em motores e veículos a diesel 
 
Como já foi atrás mencionado existem duas opções para se usar biocombustíveis em motores 
diesel: a produção e utilização de biodiesel, sem necessidade de modificar o motor, ou utilização 
directa dos óleos vegetais, com subsequente modificação do motor. O facto é que, em todo o 
mundo a opção tem recaído sobre o uso do biodiesel. Mesmo na Alemanha, onde a empresa 
Elsbett fornece kits de conversão de motores diesel de injecção directa para uso de óleos vegetais 
como combustível, o biodiesel é o principal substituto renovável do óleo diesel derivado de petróleo 
[13, 42]. 
 
No entanto, a opção que parece mais interessante é a substituição parcial do óleo diesel por 
biodiesel. O uso do B20 em motores diesel não causa nenhum dano nos componentes do motor 
facilitando até o processo de lubrificação. No entanto, como existem algumas diferenças em relação 
ao diesel convencional torna-se necessário que se observem alguns cuidados na utilização do novo 
combustível, como por exemplo verificar sempre se o tanque de combustível está perfeitamente 
fechado, para evitar a absorção de água, tempo de armazenagem curto e troca dos filtros do 
combustível com maior frequência. O biodiesel apresenta menor potência que o diesel do petróleo, 
e o consumo do equipamento deve aumentar proporcionalmente ao grau da mistura [1, 12, 37]. 
 
Dependendo da matéria-prima, o biodiesel pode conter mais ou menos ácidos gordos insaturados 
na sua composição, os quais são susceptíveis a reacções de oxidação aceleradas pela exposição 
ao oxigénio e às altas temperaturas, condições que são pertinentes ao funcionamento do motor. A 
decomposição térmica também pode resultar em compostos poliméricos, que são prejudiciais ao 
funcionamento do motor. Portanto, há a necessidade de se determinar a composição em ésteres de 
ácidos gordos no biodiesel para se poder estudar a sua estabilidade [10, 29]. 
 
Rendimento do motor 
De uma maneira geral o desempenho do motor não é significativamente alterado com o uso do 
biodiesel. Eventualmente, pode-se verificar um aumento de consumo específico e uma maior 
produção de óxidos de azoto. Como o biodiesel possui uma elevada solubilidade em materiais 
orgânicos, existem cuidados a tomar em consideração para o óptimo desempenho e rendimento do 
motor. Um primeiro cuidado é que o B100 pode amolecer ou até solubilizar alguns materiais 
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plásticos como borrachas naturais (presentes em alguns veículos) ou espumas de poliuretano. 
Estes materiais podem ser utilizados no percurso do combustível desde o depósito até à câmara de 
combustão, então para o uso do B100 estes materiais podem ser substituídos sem grandes custos 
adicionais por materiais plásticos compatíveis, como o teflon, por exemplo. O segundo cuidado está 
relacionado com o uso frequente de diesel de petróleo de baixa qualidade, que pode provocar 
incrustações de resíduos sólidos nas linhas de condução do combustível até ao motor. O uso 
posterior de biodiesel pode limpar estas linhas, o que vai provocar o entupimento do filtro. Nas 
misturas inferiores a B20 este tipo de inconvenientes não se apresentam. 
 
As baixas temperaturas a que o motor é accionado também influência negativamente o ponto de 
névoa (temperatura inicial da cristalização do óleo), pois tanto o próprio motor como o filtro do 
combustível podem ser obstruídos por partículas de óleo cristalizado. Desfavorecendo assim o uso 
de óleos vegetais in natura em motores diesel, já que a maior parte dos óleos vegetais apresentam 
um ponto de névoa superior ao do óleo diesel de petróleo. Para se tentar evitar os efeitos de 
solidificação parcial dos óleos brutos, deve-se proceder ao seu pré-aquecimento, que pode ser 
efectuado com a própria água de arrefecimento do motor. Alternativamente, a utilização de aditivos 
apropriados no óleo vegetal pode conferir-lhe maior fluidez, diminuindo o ponto de névoa e 
favorecendo o comportamento físico-químico do biocombustível resultante [1, 7]. 
 
Comparando o poder calorífico do biodiesel com o do diesel de petróleo verifica-se que o do 
biodiesel é menor mas, esse inconveniente é compensado pelo maior índice de cetano. Isto quer 
dizer que o biodiesel possui uma maior qualidade na combustão, aproveitando melhor o seu 
conteúdo energético, de modo que o consumo específico dos dois combustíveis é o mesmo. 
Quanto maior for o índice de cetano, menor será a retardação da ignição fazendo com que a sua 
capacidade de incendiar-se seja melhor. Além disso, testes de aplicabilidade demonstraram que 
não há redução significativa na potência, nem no torque do motor. Com o biodiesel dentro de 
especificações adequadas, a vida útil do motor não deve ser alterada relativamente àquela do óleo 
diesel [1]. 
 
Foram feitos estudos de consumo em litros por hora de diesel e das suas misturas com biodiesel, 
nos testes foi utilizado um gerador de energia Yanmar, na Tabela F. 1 são apresentados os 
consumos, sendo o seu perfil de consumo demonstrado pelo gráfico da Figura F. 1 [10]. 
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Tabela F. 1 – Consumo em litros por hora de diesel, misturas de diesel e biodiesel e biodiesel puro. 

Combustível Consumo (l/h)
Diesel 0,6981

B5 0,676
B10 0,6571
B20 0,6875
B40 0,7115
B60 0,7255
B80 0,7555
B100 0,7914  

 
Os resultados demonstraram que com uma adição de biodiesel até 20% ocorre uma diminuição do 
consumo do combustível pelo equipamento contudo, quando o teor de biodiesel na mistura com o 
diesel é superior a 20% ocorre uma elevação no consumo do combustível utilizado. Contudo o 
desempenho do motor com biodiesel puro e as suas misturas foi semelhante à observada com o 
diesel de petróleo obtendo-se a mesma eficiência térmica. Mas o consumo de combustível foi 
maior, devido possivelmente ao seu menor poder calorífico. Sendo que a mistura B20 foi a que teve 
melhor desempenho entre as misturas analisadas, pois obteve um benefício de 2,5% na eficiência 
térmica e uma substancial redução nos gases de combustão [10]. 
 

 
Figura F. 1 – Perfil de consumo de diesel, misturas de diesel e biodiesel e biodiesel puro. 

 

Testes de desempenho efectuados aos ésteres metílicos mostraram um resultado bastante satisfatório, 
com uma eficiência de queima superior à dos óleos vegetais in natura. Registando-se uma menor 
formação de resíduos no motor e um desempenho mais homogéneo. O rendimento dos motores e o 
consumo de combustível são praticamente idênticos para o óleo mineral e os ésteres. Verificou-se, porém, 
a combustão incompleta, como no caso dos óleos in natura, visivelmente detectada pela formação de um 
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fumo branco e também um efeito acentuado da lavagem do óleo lubrificante nas paredes do cilindro do 
motor, aumentando o seu desgaste. Este efeito de lavagem reduz a vida útil do lubrificante e do motor [12]. 
 

Combustão do biodiesel 
O óleo diesel é uma mistura de hidrocarbonetos, com cadeia carbónica predominando de 15 a 20 
átomos de carbono, e impurezas. O biodiesel é um combustível oxigenado, em que os dois átomos 
de oxigénio na ponta da molécula, nas condições da câmara de combustão, evoluem a oxigénio 
nascente (radical mais reactivo), que é muito mais oxidante que o oxigénio gasoso do ar. Isso faz 
com que a combustão (oxidação) do resto da cadeia carbonada seja facilitada. Dessa maneira, os 
gases de combustão do biodiesel puro apresentam uma redução média de 35% dos 
hidrocarbonetos não queimados (precursores do efeito smog), 55% dos sistemas particulados 
(causadores de problemas respiratórios), 78 a 100% dos gases do efeito estufa (responsáveis pelo 
aquecimento global) e 100% dos compostos sulfurados (precursores do células cancerígenas e da 
chuva ácida) e aromáticos (também cancerígenos). Os gases de combustão do biodiesel, 
dependendo do método de análise, podem proporcionar um acréscimo (de até 10%) nas emissões 
de NOx (óxidos de nitrogénio). Estes gases são, junto com os hidrocarbonetos não queimados, 
precursores do efeito smog. Porém, pela drástica redução das emissões de hidrocarbonetos não 
queimados, verifica-se uma redução global dos gases precursores desse efeito. No caso da 
combustão do biodiesel, acredita-se que a emissão de aldeídos pode atingir valores 5-l0 vezes 
maiores que os obtidos na combustão do diesel.  
 
A eficiência do processo de combustão depende das propriedades do biodiesel tais como, o ponto 
de inflamabilidade. Das características físico-químicas sabe-se que os esteres tem propriedades 
semelhantes ás do óleo diesel com excepção do ponto de inflamabilidade. Enquanto que o ponto 
de fulgor indica a temperatura mínima a que o combustível forma com o ar uma mistura inflamável, 
o ponto de inflamação representa a temperatura na qual o combustível queima durante um tempo 
mínimo de cinco segundos [1, 7, 10]. 
 
O odor proveniente da queima dos ésteres de óleo vegetal, sensivelmente diferente daquele do 
óleo diesel, tem sido considerado como aceitável por algumas pessoas e enjoativo por outras. Por 
outro lado, a ausência de enxofre confere ao biodiesel uma grande vantagem, pois elimina a 
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emissão de gases de enxofre (por exemplo mercaptanas e SO2) que ocorre no escape dos motores 
a diesel [7]. 
 
Por exemplo, um dos principais problemas técnicos está relacionado com a qualidade de ignição 
em relação ao diesel convencional. Entretanto, aminas e amidas terciárias de ácidos gordos são 
mais eficientes que os ésteres e podem corrigir essa deficiência, quando utilizados como aditivos 
[7]. 
 
A avaliação da qualidade carburante de óleos vegetais requer a determinação analítica de, 
principalmente, do seu poder calorífico, índice de cetano, curva de destilação, viscosidade e ponto 
de névoa. Do poder calorífico do biocombustível depende a potência máxima a ser atingida pelo 
motor em operação, enquanto o índice de cetano define o poder de auto inflamação e combustão 
do óleo. O seu valor condiciona o desempenho global do motor, reflectido na partida a frio, ruído e 
gradiente de pressão. Comparados ao óleo diesel, os óleos vegetais apresentam menor calor de 
combustão e índice de cetano similar, perto de 40. 
 
A viscosidade, que é a medida da resistência interna ao escoamento de um líquido, constitui outra 
propriedade intrínseca dos óleos vegetais. É de considerável influência no mecanismo de 
atomização do jacto de combustível, ou seja, no funcionamento do sistema de injecção. Esta 
propriedade também se reflecte no processo de combustão, de cuja eficiência dependerá a 
potência máxima desenvolvida pelo motor. Em relação ao diesel convencional, os óleos vegetais 
apresentam valores de viscosidade bastante elevados, podendo excedê-lo em até 100 vezes, como 
no caso do óleo de mamona [7]. 
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G – Outras aplicações 
 
A utilização do biodiesel pode ser dividida em dois mercados distintos, o mercado automóvel e o 
uso em estações estacionárias. Cada um destes mercados possui características próprias e podem 
ser subdivididos em sub mercados. 
 
O mercado das estações estacionárias caracteriza-se basicamente por instalações de produção de 
energia eléctrica, e representam casos específicos e regionalizados. Outros nichos de mercado 
para utilização do biodiesel, como produção de energia, podem ser encontrados na pequena 
indústria e no comércio, como forma de redução do consumo de energia no horário de valor mais 
elevado.  
 
O mercado automóvel pode ser subdividido em dois grupos, sendo um composto por grandes 
consumidores, tais como empresas de transportes urbanos, de prestação de serviços municipais, 
transporte ferroviário e marítimo entre outras. A segunda parcela do mercado automóvel 
caracteriza-se pelo consumo da população em geral, com a venda do combustível nos postos de 
revenda tradicionais. Neste grupo estão incluídos os transportes de cargas e passageiros, veículos 
leves e consumidores em geral [26]. 
 
Além de combustível, o biodiesel possui outras aplicações: a de lubrificante, podendo ser usado 
como óleo de limpeza para peças e máquinas, servir como solvente de tintas e adesivos químicos, 
ou ainda, no funcionamento de aquecedores, lanternas e fornos. O produto secundário da produção 
é a glicerina, que pode ser utilizada na indústria de cosméticos na forma de sabonetes, cremes, 
champôs, hidratantes e produtos de limpeza, entre outros.  
 
Outra característica da produção do biodiesel é que, depois de se extrair o óleo das plantas 
oleaginosas, sobra uma fracção proteica, uma espécie de detrito sólido. Este material não precisa 
ser rejeitado, podendo ser utilizado como alimento, ração animal, adubo orgânico na agricultura ou 
como combustível para caldeiras em vários tipos de indústrias [28, 29]. 
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H – Biodiesel no mundo 
 
As reservas conhecidas de petróleo são em quantidade limitada e encontram-se apenas em 
algumas regiões do mundo. Foram localizadas novas reservas, mas, na sua maioria, a sua 
exploração será mais difícil. Para garantir o abastecimento energético no futuro há, portanto, não 
apenas que reduzir a dependência das importações, mas também que desenvolver uma vasta 
gama de iniciativas políticas, incluindo a diversificação das fontes e das tecnologias. Praticamente 
toda a energia utilizada no sector dos transportes da União Europeia é obtida a partir do petróleo. 
 
Já está a ser empreendida uma série de acções ao nível da União Europeia. Os construtores de 
veículos estão a desenvolver novos modelos mais limpos e mais eficientes na utilização dos 
combustíveis e estão a trabalhar em novos conceitos. Também estão a ser desenvolvidos esforços 
no sentido de se melhorarem os transportes públicos e de se encorajar a utilização, quando 
possível, de meios de transporte respeitadores do ambiente. São, porém, necessárias outras 
medidas para reduzir a quantidade de energia utilizada no sector dos transportes [17]. 
 
Os biocombustíveis de primeira geração já podem ser utilizados, em misturas de baixa 
percentagem com combustíveis convencionais, na maioria dos veículos e podem ser distribuídos 
pela infra-estrutura existente. Alguns veículos a gasóleo podem funcionar com 100 % de biodiesel 
(B100) e existem veículos flex-fuel, que permitem a utilização de vários combustíveis, em muitos 
países do mundo. A substituição de uma percentagem do gasóleo ou da gasolina por 
biocombustíveis é, portanto, a maneira mais simples do sector dos transportes contribuir de 
imediato para a realização dos objectivos de Quioto, nomeadamente porque os benefícios se 
generalizariam a todo o parque automóvel. O desenvolvimento de um substituto do gasóleo 
assume especial importância no contexto europeu, dado que a União Europeia é actualmente 
importadora líquida de gasóleo (e exportadora de gasolina) [17]. 
 
Os biocombustíveis que podem ser utilizados como combustível alternativo no sector dos 
transportes são: o gás natural líquido (GNL), o gás natural comprimido (GNC), o gás de petróleo 
liquefeito (GPL) e o hidrogénio. Todavia, o incentivo à utilização dos biocombustíveis actualmente 
disponíveis pode ser considerado uma etapa intermédia com vista à redução das emissões de 
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gases com efeito de estufa, à diversificação das fontes de energia utilizadas no sector dos 
transportes e à preparação da economia [9, 17]. 
 
A Tabela H. 1 apresenta uma síntese com a percentagem de misturas de biodiesel utilizadas em 
alguns países, a norma utilizada e os incentivos governamentais. Nos países da Comunidade 
Europeia as Normas existentes estão em fase de substituição pelas normas europeias EN-14213 
(para aquecimento) e EN 14214 (para combustível de transporte) [18]. 
 

Tabela H. 1 – Síntese do uso do biodiesel em alguns países.  

País Tributação
Alemanha Isenção completa

Isenção completa
até 300.000 t/ano
Isenção completa
até 317.000 t/ano
Isenção completa
para mistura >B2

Taxado 
como o

pretrodiesel
Isenção completa

para B100
Isenção completa

por período 10 anos

UNI 10946 (automóveis)
UNI 10947 (aquecimento)

Percentagem da mistura Padrão utilizado
Apenas B100 DIN 51606 (1997)

Itália

França Até B30

Áustria

Até B25 (tranportes e industrias)
e B100 (aquecimento residencial)

e o B100 (preço muito elevado)
ASTM D 6751 (1999)

Journal Officiel (1997)

B100 e diversas misturas
como B2 e B10 ON C1191 (1997)

Em definiçãoArgentina IRAM - 6515-1 (2001)

EUA

Norma baseada na
Americana e EuropeiaAustrália Em definição

B20 (mais usado), seguido do B2
(mais usado entre os agricultores)

 
 
Governos de diferentes países, em parceria com a iniciativa privada e dos centros de pesquisa, 
vêm desenvolvendo e testando biocombustíveis. Países como Argentina, Estados Unidos, Malásia, 
Alemanha, França e Itália estão a produzir biodiesel para comercializar, estimulando o 
desenvolvimento a uma escala industrial. No mercado internacional, o biodiesel produzido tem sido 
utilizado em veículos ligeiros, de mercadorias, transportes públicos e geradores de electricidade. Os 
4 mecanismos utilizados para garantir a competitividade e apoiar a sua produção são, basicamente: 
tributação específica sobre o diesel de petróleo (Europa), incentivos tributários para a cadeia 
produtiva (Europa), alterações na legislação de meio ambiente (Europa) e subsídios concedidos 
aos produtores (Estados Unidos). No Brasil, com o aumento dos preços do óleo diesel e o interesse 
do governo em reduzir a importação, o biodiesel passou a ser visto com maior interesse [17, 26]. 
 



Equilíbrio Líquido – Líquido na Produção de Biodiesel 
 

100            ANEXO H 

 
União Europeia 
No caso do biodiesel, a União Europeia é actualmente o maior produtor mundial, não existindo 
comércio significativo. Alguns países em desenvolvimento, como a Malásia, a Indonésia e as 
Filipinas, que produzem biodiesel para os seus mercados internos, têm mesmo condições para 
desenvolver um potencial de exportação. Praticamente toda a produção europeia é destinada ao 
sector dos transportes, uma vez que o uso de biodiesel para produção de energia eléctrica e 
aquecimento é pequeno. 
 
A estratégia da União Europeia no domínio dos biocombustíveis, reúne-se em três objectivos: 
• Intensificar a promoção dos biocombustíveis na União Europeia e nos países em desenvolvimento 
e garantir que a sua produção e utilização sejam globalmente positivas para o ambiente e 
contribuam para os objectivos da Estratégia de Lisboa, tendo em atenção a problemática da 
competitividade; 
• Preparar a utilização em larga escala de biocombustíveis, melhorando a sua relação custo-
eficácia através da optimização do cultivo de matérias-primas especificamente destinadas a esse 
fim, de investigação no domínio dos biocombustíveis “de segunda geração” e do apoio à 
penetração no mercado, por mudança de escala dos projectos de demonstração e com a 
eliminação dos obstáculos não técnicos; 
• Explorar as oportunidades que se abrem aos países em desenvolvimento – incluindo os países 
afectados pela reforma do regime da União Europeia no sector do açúcar –, no que respeita à 
produção de biocombustíveis e de matérias-primas destinadas a esse fim, e definir o papel que a 
União Europeia poderá desempenhar no apoio ao desenvolvimento de uma produção sustentável 
de biocombustíveis [17, 18]. 
 
No início de 2003 O Parlamento Europeu estabeleceu uma Directiva 2003/30/CE no sentido de 
promover o uso da energia renovável no sector dos transportes. Esta directiva criou 2 metas para 
os países membros: 2% de biocombustíveis em Dezembro de 2005 e 5,75 % em Dezembro de 
2010. As metas não são obrigatórias, mas os governos estão estimulados a desenvolverem planos 
para atingir tais metas. 
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Na Europa, os principais países produtores de biodiesel são Alemanha, Itália e França. O 
combustível é usado basicamente em mistura, em proporções que vão de 5 a 30%. No entanto, na 
Alemanha, o biodiesel pode ser comercializado puro (B100). A Tabela H. 2 apresenta a produção 
de biodiesel nos anos de 2002, 2003 e 2004 em alguns países europeus. 
 

Tabela H. 2 – Capacidade e produção nos países da Europa (1.000 t/ano). 

Ano 2002 2004
Produção Capacidade Produção Capacidade
1000 t/ano 1000 t/ano 1000 t/ano 1000 t/ano

Alemanha 450 1025 715 1088
França 366 500 357 502
Itália 210 420 273 419

Áustria 25 50 32 10
Inglaterra 3 5 9 15

Dinamarca 10 40 41 44
Suiça 1 8 1 8

Espanha - - - - - - 6 70
Total 1065 2048 1434 2156

2003

País

 
 
Na União Europeia o biodiesel é alvo de incentivos à produção e ao consumo por meio da 
desagravação tributária aplicável aos biocombustíveis. Esta situação, que não ocorre nos Estados 
Unidos, é decorrente dos incentivos ambientais ao uso de biocombustíveis e torna-se necessária a 
medida que o custo de produção e comercialização do biodiesel seja maior que o do petrodiesel, o 
que ocorre no caso da produção a partir do óleo de colza. Ainda assim, a desagravação tributária 
praticada na União Europeia justifica-se não apenas por motivos económicos, mas também pela 
questão estratégica que envolve a substituição dos combustíveis fósseis [18]. 
 
Alemanha 
Já existe na Alemanha uma frota significativa de veículos ligeiros, colectivos e de cargas utilizando 
biodiesel puro, obtido de plantações específicas para fins energéticos. 
  
A Alemanha apresenta o maior consumo de biodiesel, tendo inclusive plantações dedicadas para 
fins energéticos. O combustível está a ser utilizado puro (B100), sendo que de 1998 a 2001, o 
consumo do biodiesel mais do que quadruplicou, em função da ampliação da oferta na rede de 
distribuição. 
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França e Itália também se destacam no crescimento do uso de biodiesel, com taxas de 75% e 
340% respectivamente, no mesmo período. 
 
A maior parte da produção europeia é originária da colza (couve-nabiça), que é uma couve 
comestível, cuja semente fornece óleo. Em menor quantidade pode-se obter biodiesel também do 
óleo de girassol [12, 18]. 
 
Os alemães possuem a maior experiência neste mercado. Em 1990 iniciou-se a produção do 
biodiesel direccionada para o sector dos transportes. Como na Alemanha é permitido o uso do 
biodiesel puro (B100) os postos vendem este combustível, e permitem aos consumidores misturar 
com o diesel na proporção que desejarem. Existe uma organização para a promoção do uso de 
biodiesel por meio de uma forte participação da UFOP (Union zur Förderung von Oel und 

Proteinpflanzen - Union for the Promotion of Oil and Protein Plants) na política do biodiesel no país. 
Como parte desta política, há uma isenção completa de tributos para o B100.  
 
O Programa Alemão de biodiesel começou pelos táxis. Estes veículos foram utilizados para 
promover o biodiesel no país, através da distribuição de folhetos explicativos sobre as 
características e vantagens do novo combustível. Outra estratégia foi a disponibilização de duas 
saídas numa mesma bomba de combustível, sendo uma para o óleo diesel de petróleo e outra, 
com selo verde, para o biodiesel. Inicialmente, grande parte dos consumidores misturavam, nas 
mais diversas proporções, o biodiesel com o diesel comum, até se ganhar confiança no novo 
produto, 12% mais barato e com várias vantagens ambientais [18]. 
 
Itália 
A produção do biodiesel iniciou-se em 1995, é obtida inteiramente do óleo vegetal de colza (80%) 
ou girassol (20%). Sendo utilizado o biodiesel puro (B100) para o aquecimento residencial e em 
mistura para os transportes (B5 e B25). Estas misturas devem estar de acordo com a 
Directiva/2003/30/CE. 
 
Existem dezassete produtores ou empresas importadoras de biodiesel, porém apenas dois postos 
de abastecimento vendem este combustível. O biodiesel na Itália não é utilizado para o transporte 
individual, mas sim pelo transporte público ou empresas de transporte privado, para o aquecimento 
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residencial (uma vez que o óleo usado para esta finalidade é altamente tributado neste país) e 
também para o uso industrial. Aproximadamente 20% do biodiesel italiano é usado para 
aquecimento residencial e 80% é usado no transporte. Em 2003 foi determinado pelo governo, 
como forma de incentivo, isenção tributária completa até uma quantidade anual de 300.000 t, tal 
quantidade é repartida entre os fabricantes conforme estabelecido no DM (Decreto do Ministro de 
Economia e Finanças) nº 256/2003. Todo a quantidade de biodiesel que for superior a 300.000t 
deverá ser vendida com o mesmo imposto aplicado ao óleo diesel. 
 
Actualmente as normas italianas UNI 10946 (para automóveis) e UNI 10947 (para aquecimento) 
estão em fase de substituição pelas normas europeias EN 14213 (Heating fuels. Fatty acid methyl 

esters (FAME) - Requirements and test methods) e EN 14214 (Automotive fuels. Fatty acid methyl 

esters (FAME) for diesel engines - Requirements and test methods) [18]. 
 
França 
Os estudos relativos ao biodiesel iniciaram-se em 1981 e a produção iniciou-se em 1991, as 
matérias-primas maioritariamente usadas para a produção são provenientes da colza e girassol, 
com um grande incentivo do governo. O óleo diesel comercializado possui no mínimo 1% de 
biodiesel. Neste país, das 13 refinarias de Petróleo em funcionamento, 7 misturam 5% de biodiesel 
ao óleo diesel. Este biodiesel sem marca é usado pelas companhias de óleo sem nenhum 
problema. O produto é utilizado apenas misturado, contudo, até à proporção de 5% é 
comercializado como óleo diesel. Já o B30 é utilizado em frotas específicas pois todos os 
autocarros urbanos utilizam a mistura diesel/ biodiesel num intervalo de 5 a 30 %. 
 
A organização profissional francesa PROLEA (Fédération Française des Producteurs d'Oléagineux 

et de Protéagineux - Federação Francesa dos Produtores de Oleaginosas) é pioneira no 
desenvolvimento de biodiesel no país. O FAME era inicialmente usado em 1981 para caldeiras e 
motores a óleo diesel, assim o IFP (Instituto Francês de Petróleo) começou a estudar a viabilidade 
de aumentar o consumo em colaboração com ADEME (Agency for Enviorment and Energy 

Management). Ao mesmo tempo, a PROLEA começou a estudar como prioridade a diversificação 
de saídas para os produtos agrícolas. A primeira unidade piloto a funcionar, foi em Compiegne para 
a abertura de unidade de Rouen/Dico com 150 000 t/ano de FAME. Mais de 20.000 toneladas de 
glicerina são vendidas todos os anos, o que representa cerca de 10% do mercado europeu [18]. 
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Áustria 
A produção de biodiesel na Áustria iniciou-se em 1991, e foi onde funcionou uma das primeiras 
plantas de produção de biodiesel do mundo. O biodiesel austríaco é proveniente do óleo de colza e 
a produção é voltada mais para o consumo agrícola. A partir de 2000 as misturas superiores a B2 
foram isentas de tributação, para misturas com percentagens menores são tributadas normalmente 
como o óleo diesel. O primeiro padrão de biodiesel a existir foi o austríaco, ON C 1190, que já foi 
substituído pelo ON C 1191 de 1997 [18]. 
 
Estados Unidos 
Em Junho de 1999, em Las Vegas, o biodiesel foi avaliado pela primeira vez, pelo estado e pelas 
companhias de transportes municipais, por causa da eficácia demonstrada em reduzir as emissões 
em comparação ao diesel, o departamento de protecção ambiental de Nevada considerou a 
inclusão do biodiesel como um combustível alternativo. 
 
Em Maio de 2001 foi aberto o primeiro local de venda de biodiesel nos EUA, hoje este combustível 
já está disponível em 50 estados e a maior parte da produção é proveniente de óleo de soja e de 
óleo residual de fritura. 
  
Uma das metas dos EUA é o uso de combustíveis alternativos em todos os veículos automóveis do 
governo. Existe uma forte participação do Comité Nacional de Biodiesel dos EUA (NBB - National 

Biodiesel Board) que orienta a política sobre a produção e consumo de biodiesel. Este 
biocombustível é usado nos autocarros urbanos, serviços postais e órgãos do governo. As Forças 
Armadas e a NASA adoptaram-no como combustível comparável ao óleo diesel. O biodiesel é 
utilizado puro e misturado. O B20 é o mais comum seguido pelo B2 que é muito utilizado entre os 
agricultores. O B100 é permitido por lei, porém não é muito usado devido ao seu preço elevado. O 
biodiesel é tributado como o diesel convencional, embora ainda haja situações indefinidas de 
comercialização. A qualidade é verificada segundo a especificação ASTM D 6751 de Junho de 
1999 e é utilizado um equipamento de análise sofisticado [18]. 
 
Argentina 
Desde Abril de 2003, um fazendeiro argentino, Coronel Suarez (Estado de Buenos Aires), tornou-se 
o pioneiro na produção integrada de biocombustíveis, produzindo biodiesel do óleo de sementes de 



Equilíbrio Líquido – Líquido na Produção de Biodiesel 

ANEXO H                     105 

girassol para o tractor e para os tanques das máquinas agrícolas. De acordo com as últimas 
informações, esta foi a primeira instalação integrada para a produção de combustível renovável no 
mundo. O know-how, engenharia básica e todos os equipamentos foram fornecidos em 2002 pela 
empresa argentina ABATEC S.A. O método de produção inclui duas etapas: 1) moagem das 
sementes para se obter o óleo filtrado puro e 2) processamento do óleo virgem em um reactor 
pressurizado para se obter biodiesel e glicerina com valor agregado. Com esta planta integrada, 
cujo custo é similar ao de um camião leve moderno, necessitando apenas de uma área de 60m2, o 
fazendeiro pode pela primeira vez decidir quando e o que fazer com a sua produção. Tendo 
disponíveis sementes, torta, óleo, glicerina e biodiesel. Todos esses produtos têm um elevado valor 
agregado.  
 
O uso do biodiesel ainda está em fase de estudo e expansão na Argentina. Lá já existem diversos 
projectos em andamento destinados à produção de biodiesel. Mais de 14 projectos já foram 
apresentados no Primeiro Fórum Nacional de Biodiesel, mas ainda há muito para estudar e fazer 
nesta matéria. A Argentina é a terceira maior produtora de soja do mundo, o que é uma vantagem 
na produção de biodiesel. O Decreto 1.396 de Novembro de 2001, criou o Plan de Competividad 

para el Combustible Biodiesel, e assim deu incentivo aos investidores estrangeiros e locais. A 
Resolução Nº 129/ 2001 deu isenção da tributação por um período de 10 anos ao biodiesel. A 
norma de qualidade do Instituto Argentino de Normalização (IRAM - 6515-1) é de 10 de Dezembro 
de 2001 e estabelece exigências e métodos de teste, comercialização entre outros [18, 20]. 
 
Austrália 
Já a Austrália possui três companhias estabelecidas na produção de biodiesel, duas com 
tecnologia importada e uma com tecnologia australiana. Neste país ainda não existe um programa 
do governo de biodiesel. Foi determinada isenção tributária quando for puro e introduzido 
recentemente um novo padrão para biodiesel na Austrália. Esse padrão está baseado 
principalmente na Norma Americana, porém o governo australiano também incluiu alguns 
elementos do padrão europeu [18]. 
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Malásia 
Na Malásia foi implementado um programa para a produção de biodiesel a partir do óleo de palma. 
O país é o maior produtor mundial deste óleo, com uma produtividade de 5.000 kg óleo/hectare/ano 
[18]. 
 
Brasil 
No Brasil, a questão do uso energético de óleos vegetais começou a ser discutida pelo governo 
federal em 1975, sob a coordenação do Ministério da Agricultura, dando origem ao “Proóleo – 
Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos” que resultou na Resolução nº 7 da 
Comissão Nacional de Energia, a qual nunca foi realmente implantada. O objectivo deste programa 
foi criar um excedente significativo de óleo vegetal capaz de tornar os seus custos de produção 
competitivos com os do óleo mineral. Previa-se uma regulamentação para mistura de biodiesel com 
o óleo diesel, havendo uma perspectiva a médio e longo prazo da substituição integral [18]. 
 
Portugal 
Em Portugal, a dependência energética do sector dos transportes relativamente ao petróleo é 
acentuada, sendo responsável por 42% do consumo da totalidade do petróleo importado. 
 

A IBEROL, cuja unidade fabril se situa em Alhandra, foi a primeira unidade em Portugal a produzir 
biodiesel (no final da década de 90). O projecto para o fabrico de biodiesel foi apresentado ao 
IAPMEI em 1999 e desde então tem vindo a ser desenvolvido, recebendo aprovação da API entre 
2002 e 2003. A fábrica entrou em funcionamento apenas em 2006. O longo período compreendido 
entre 1999 e 2006, fica a dever-se ao facto dos diferentes governos portugueses entretanto em 
funções não terem transcrito atempadamente para a ordem jurídica nacional as directivas 
comunitárias relativas aos biocombustíveis. 

 

Hoje a IBEROL, está em plena laboração, tem uma capacidade de produção de 130 mil toneladas / 
ano de biocombustível (biodiesel). Por mês são produzidos em média dez milhões de litros, um 
valor para crescer apenas até à actual capacidade nominal de produção, isto é 12,5 milhões de 
litros, já que depois do anúncio da entrada da Galp na produção de biocombustíveis em Portugal 
deixa de haver espaço para mais produção.  
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A produção da IBEROL está directamente relacionada com a sua quantidade própria de extracção 
de óleos já que a sua matéria-prima são as oleaginosas, posteriormente transformadas em farinhas 
para alimentação animal. O óleo, subproduto das farinhas, é utilizado no fabrico de biodiesel.  

 

Diversos constrangimentos foram identificados quanto à introdução de uma unidade de produção 
biocombustíveis, em Portugal, sendo alguns de mais fácil resolução do que outros: 

• Escassez de terra disponível: a substituição de 5% do gasóleo consumido em Portugal, com a 
actual produtividade da cultura do girassol, requereria a plantação de cerca de 500 000 ha, 
consoante o tipo de cereal considerado. 

• Baixa produtividade agrícola, essencialmente por questões inerentes aos processos de cultivo e 
ao tipo de solos: em Portugal, as produtividades médias do girassol registadas em 1997/2001 foram 
inferiores a 0,7 ton/ha (1,3 ton/ha em Espanha, valores superiores a 2 ton/ha em França e em Itália). 

• Custo elevado da matéria-prima e do processamento industrial: as baixas produções não 
permitem o aproveitamento de economias de escala associadas à construção de grandes unidades 
de processamento e conduzem à obtenção de um custo do óleo que só dificilmente é compatível 
com o preço do gasóleo junto do consumidor final. 

• Custo elevado da recolha e transporte da matéria-prima. 

• Falta de disponibilidade de matéria-prima: a percentagem de terras em pousio oscilou com as 
imposições da PAC entre 17,5% e 5% no período 1993-98 e fixou-se em 10% a partir de 2000. Para 
além desta área, existe, ainda, a possibilidade de efectuar pousios a título voluntário, em taxas 
superiores à obrigatória. 

• Porém, até à data, Portugal não usou nenhuma superfície de pousio para a produção de 
culturas não alimentares, em oposição ao que se passa em França e na Alemanha. 

• Instabilidade dos preços da matéria-prima nos mercados internacionais. 

• Falta de quantificação dos custos associados à utilização de combustíveis de origem fóssil: um 
estudo recente revelou que a taxação do gasóleo apenas cobre cerca de 22% dos custos externos 
associados à sua utilização. 

• Falta de projectos de demonstração, que ilustrem junto dos diversos autores os problemas e as 
soluções associados à produção e uso de biocombustíveis. 

• Acordos internacionais de comércio que limitam a utilização dos subprodutos da cadeia de 
produção de biocombustíveis – Acordo Geral sobre a Agricultura no âmbito do GATT. 
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• Custo elevado do biocombustível, decorrente basicamente da baixa produtividade agrícola, face 
aos actuais preços dos combustíveis convencionais. 

• Falta de desarmamento fiscal dos biocombustíveis, ao contrário do que se passa noutros países 
europeus com o biodiesel [43, 44]. 
 
Os principais mecanismos de apoio ao desenvolvimento e integração de biocombustíveis (biodiesel) 
sintetizam-se nos seguintes pontos: 

• Promoção de incentivos fiscais a longo prazo: isenção total do ISP nos biocombustíveis 
produzidos em unidades de demonstração nos primeiros 5 anos. 

• Definição de uma norma Europeia para os biocombustíveis que não imponha constrangimentos 
de natureza técnica à utilização dos recursos endógenos de uma dada região. 

• Definição de um quadro regulamentar de utilização de biocombustíveis coerente e estável. 

• Assegurar progressivamente um preço igual, tanto para fins alimentares como para fins 
energéticos, para as sementes de oleaginosas e para os cereais, evitando a dependência da sua 
produção em áreas em pousio. 

• Promoção da recolha selectiva de óleos alimentares usados (restauração, cantinas, etc.), 
permitindo obter matéria-prima de baixo custo para a produção de biodiesel e eliminando uma fonte 
poluente. 

• Utilização de legislação ambiental, com base no CO2 não emitido por via da utilização de 
biocombustíveis. 

• Definir quadros contratuais simplificados que regulamentem as relações entre produtores, 
transformadores e distribuidores de biocombustíveis. 

• Promoção da colaboração entre as autoridades centrais e regionais com vista ao 
desenvolvimento de fileiras de biocombustíveis (acções de marketing, uso de biocombustíveis em 
veículos municipais, etc.) 

• Incentivar a utilização para fins energéticos das terras colocadas em pousio. 

• Quantificação e divulgação dos benefícios sociais, económicos e ambientais associados à 
criação de uma fileira de produção de biocombustíveis. 

• Identificação da existência de nichos de mercado onde a utilização de biocombustíveis se 
revista de vantagens face aos combustíveis tradicionais [43, 44]. 
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I – Directivas europeias 
 
A Comissão adoptou em 2001 uma comunicação, acompanhada de propostas legislativas, sobre 
combustíveis alternativos para os transportes rodoviários, na qual foram identificados três 
combustíveis principais (biocombustíveis, gás natural e hidrogénio) com potencial de 
desenvolvimento. As propostas legislativas foram adoptadas em 2003, após introdução de algumas 
alterações. 
 
A Directiva “ Biocombustíveis” fixa, como “valores de referência”, uma quota de mercado de 2 % 
para os biocombustíveis em 2005 e de 5,75 % em 2010. Para darem cumprimento à directiva, 
muitos Estados-Membros estão a contar com a aplicação de isenções fiscais a determinados 
combustíveis, facilitada pela Directiva “Tributação da Energia”. Alguns Estados-Membros 
reorientaram-se recentemente para as obrigações aplicáveis aos biocombustíveis, exigindo das 
empresas fornecedoras de combustíveis a incorporação de uma determinada percentagem de 
biocombustíveis nos combustíveis que estas colocam no mercado nacional. 
 
A quota de mercado de 2 % de biocombustíveis visada para 2005 não foi atingida. Atendendo aos 
objectivos fixados pelos Estados-Membros, a quota de mercado de biocombustíveis terá atingido, 
quando muito, apenas 1,4 %. A Comissão deu início a processos por infracção em sete casos em 
que os Estados-Membros adoptaram objectivos reduzidos sem a devida justificação. 
 
A Comissão apresentou em 2006 um relatório sobre a aplicação da Directiva “Biocombustíveis”, 
tendo em vista uma possível revisão da mesma. O relatório teve a seguinte abordagem: 
– os objectivos nacionais ao nível da quota de mercado dos biocombustíveis, 
– as obrigações de utilização de biocombustíveis, 
– a exigência de que apenas biocombustíveis cuja produção na União Europeia ou países terceiros 
satisfaça normas mínimas de sustentabilidade contem para os objectivos estabelecidos. 
 
Qualquer sistema de certificados terá de se aplicar, de um modo não-discriminatório, aos 
biocombustíveis de produção interna e aos biocombustíveis importados e de satisfazer as 
disposições da OMC. 
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As obrigações aplicáveis aos biocombustíveis parecem ser um modo promissor de suplantar as 
dificuldades ligadas às isenções fiscais. Essas obrigações também facilitarão um tratamento 
favorável aos biocombustíveis que permitam uma maior redução da produção de gases com efeito 
de estufa, que a Comissão gostaria de incentivar. 
 
A Directiva “Tributação da Energia” permite que, em certas condições, os Estados-Membros 
concedam reduções/isenções fiscais aos biocombustíveis. Essas concessões fiscais são 
consideradas auxílios estatais, que não podem ser aplicados sem prévia autorização da Comissão. 
A avaliação da Comissão tem por objectivo evitar distorções indevidas da concorrência e baseia-se 
no enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente. Essas directrizes têm em 
conta os efeitos benéficos que a energia produzida a partir de biomassa pode ter, 
comparativamente à energia produzida a partir de combustíveis fósseis [17]. 
 
Para um melhor aproveitamento dos benefícios ambientais a comissão examinará o modo como a 
utilização de biocombustíveis poderá contar para os objectivos de redução das emissões de CO2 
pelos parques automóveis; estudará e, se for caso disso, proporá medidas destinadas a extrair o 
máximo de benefícios, ao nível das emissões de gases com efeito de estufa, dos biocombustíveis; 
procurará garantir a sustentabilidade do cultivo das matérias-primas destinadas à produção de 
biocombustíveis na União Europeia e em países terceiros; examinará a questão dos limites da 
percentagem de etanol, éter e outros produtos oxigenados na gasolina, dos limites da pressão de 
vapor da gasolina e dos limites da percentagem de biodiesel no gasóleo [17]. 
 
Para poder aproveitar os benefícios potenciais ao nível ambiental, uma estratégia no domínio dos 
biocombustíveis tem de procurar 1) optimizar os benefícios, ao nível da produção de gases com 
efeito de estufa, das despesas efectuadas, 2) evitar danos ambientais ligados à produção de 
biocombustíveis e de matérias-primas destinadas à produção dos mesmos, 3) garantir que a 
utilização de biocombustíveis não origine problemas técnicos ou ambientais. 
1) Actualmente, os incentivos aos biocombustíveis não têm em conta os benefícios reais, ao nível 
da produção de gases com efeito de estufa, dos diferentes biocombustíveis e dos respectivos 
processos de produção. Uma ligação aos benefícios, ao nível da produção daqueles gases, para 
incentivar a aplicação das disposições adoptadas no domínio dos biocombustíveis, ajudará a obter 
maiores benefícios e enviará ao sector industrial um sinal claro da importância do melhoramento, 
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nesse sentido, dos processos de produção. Também permitirá enviar sinais de mercado aos 
produtores de combustíveis e de matérias-primas, tendo em vista uma maior redução das emissões 
de carbono no sector dos transportes. Para ser eficaz, um mecanismo desse tipo terá de se aplicar, 
de um modo não-discriminatório, aos produtos obtidos internamente e aos produtos importados e 
de satisfazer integralmente as disposições da OMC. 
2) É essencial que se apliquem normas ambientais mínimas apropriadas à produção de matérias-
primas para os biocombustíveis, adaptadas às condições locais na União Europeia e nos países 
terceiros. Coloca-se, nomeadamente, o problema da utilização de terras retiradas da produção, 
devido ao impacte potencial na biodiversidade e nos solos, bem como o das culturas destinadas a 
biocombustíveis em zonas vulneráveis do ponto de vista ambiental. Na análise dessas 
problemáticas haverá que verificar se as culturas energéticas se enquadrarão no sistema geral de 
rotação de culturas e que evitar efeitos negativos na biodiversidade, a poluição das águas, a 
degradação dos solos e a perturbação de habitats e de espécies em zonas de elevado valor 
natural. Os critérios de sustentabilidade aplicados à produção da União Europeia não se limitam, 
porém, às culturas energéticas, mas aplicam-se a todas as terras agrícolas, em conformidade com 
as regras de condicionalidade estabelecidas. Esses critérios devem ter igualmente em conta as 
vantagens do cultivo de culturas energéticas nos sistemas de rotação de culturas e em zonas 
marginais. Esses critérios e normas terão de respeitar as disposições da OMC, de ser eficazes e de 
não ser excessivamente burocráticos. 
3) Na sua utilização, os diferentes tipos de biocombustíveis originam problemas técnicos e 
ambientais diversos. A Directiva “Qualidade dos Combustíveis” estabelece especificações para a 
gasolina e para o gasóleo, por razoes ambientais e sanitárias, por exemplo limites aplicáveis à 
percentagem de etanol, éter e outros produtos oxigenados na gasolina. Também estabelece limites 
aplicáveis à pressão de vapor da gasolina. A norma EN590 estabelece outros limites, por razões 
técnicas, e prevê que o gasóleo não contenha mais de 5 %, em volume, de biodiesel (4,6 % em 
termos energéticos). Estes limites condicionam uma maior utilização de biocombustíveis [17]. 
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