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RESUMO 

 

Um dos problemas enfrentados pelo uso do biodiesel é a solidificação parcial ou 

total, dificultando sua fluidez,levando a interrupção do fluxo do combustível e o 

entupimento do sistema de filtração e injecão, ocasionando problemas na partida do 

motor em climas de baixas temperaturas. Além do mais, a propriedade de estabilidade 

do biodiesel em relação à formação de depósitos é objeto de estudo nos setores 

produtivo e comercial pois compromete as operações de transferência e armazenamento 

do produto na sua rota tecnológica e na logística de distribuição. 

O trabalho consiste em análises experimentais e simulações computacionais no 

biodiesel oriundo de gordura animal cedido pela indústria JBS. Foi usado aditivo 

anticongelante, Viscoplex, cedido pela Evonik Industries,diesel S50 cedido pela BR 

Distribuidora Suape e óleo soja comercial, para tentar melhorar as propriedades de fluxo 

a frio do biodiesel estudado. Uma parcela do trabalho foi a realização de análises físico 

químicasno biodiesel de gordura animal com intuito de estudar a formação de um 

precipitado de natureza desconhecida formado a baixas temperaturas. 

A outra parcela consistiu em determinar o ponto de turvação por simulação 

computacional e comparar com o obtido experimentalmente. Para realização do modelo 

computacional se fez necessário o uso de análises cromatográficas para determinação da 

composição mássica do biodiesel estudado, bem como as propriedades termofísicas dos 

ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados, em particular no que se refere a 

entalpia de fusão e temperatura de fusão.  

Palavras chaves: biodiesel, equilíbrio de fases, precipitado em biodiesel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the problems faced by the use of biodiesel is the partial or total 

solidification, hindering its fluidity, leading to disruption of the flow of fuel and 

clogging of the filter and injection systems, causing problems in starting the engine in 

low temperature climates. Moreover, the property of stability of biodiesel relative to 

deposits has been studied in productive and commercial sectors because it jeopardizes 

the transfer operations and storage of the product in its technological route and 

distribution logistics. 

The work consists of experimental analyzes and computer simulations in animal fat 

derived biodiesel industry donated by JBS. Been used antifreeze additive VISCOPLEX, 

donated by Evonik Industries, S50 diesel donated by BR DistribuidoraSuape and 

commercial soybean oil to try to improve the cold flow properties of biodiesel studied . 

A portion of this work was the realization of physicochemical analyzes on biodiesel 

from animal fat in order to study the formation of a precipitate of unknown nature 

formed at low temperatures. 

The other portion was to determine the cloud point by computer simulation and 

compared with the experimentally obtained. To perform the computational model using 

chromatographic analyzes to determine the mass composition of biodiesel studied was 

required as well as the properties of Thermophysical esters of saturated and unsaturated 

fatty acids , in particular with regard to the melting enthalpy and melt temperature . 

Keywords: biodiesel, phases’s equilibrium, precipitate into biodiesel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente procura por combustíveis renováveis tem aumentado bastante nesses 

últimos anos, seja pela preocupação com o meio ambiente, devido às alterações 

climáticas muitas vezes provocadas pelo uso dos combustíveis fósseis, ou pelo aumento 

do preço do petróleo, tornando-se assim uma fonte de energia renovável de elevada 

importância. 

O biodiesel é um combustível composto de alquil ésteres de ácidos graxos de 

cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais (ANP, 

2008).Apresenta diversas vantagens em relação ao combustível fóssil, como exemplo, 

combustão mais completa, redução das emissões de dióxido de carbono e enxofre, além 

de gerar emprego e renda (CASTRO, 2009). 

Com o aumento da demanda de energia e a limitação dos combustíveis fósseis, 

pesquisas foram direcionadas em busca de novas alternativas (BHATTI et al.,2008). 

Perante a diversidade de matéria prima com potencial para produção de combustível que 

venha a substituir parcial ou totalmente o diesel fóssil, deve-se ter clareza que três 

aspectos precisam ser atendidos: obtenção do óleo ou da gordura em escala suficiente 

para atender a demanda de produção, viabilidade técnica e econômica para transformá-

lo em biocombustível e qualidade compatível quanto ao uso em motores (SUAREZ et 

al., 2009). 

Neste contexto, os resíduos agroindustriais como gorduras de animais 

desempenham um importante papel como material energético. O uso dos resíduos 

gordurosos colabora para a redução de impactos ambientais, evitando o destino 

impróprio dos rejeitos que não são processados e descartados corretamente. Em média, 

a cada ano, são produzidos no Brasil 2,5 milhões de toneladas de gordura provenientes 

do abate industrial de aves, bovinos e suínos. O rendimento do processo de conversão 

dessas matérias-primas é de 65% a 70%. Por exemplo, um quilo de rejeito animal pode 

gerar, em média, 650 mililitros de biocombustível (EMBRAPA, 2013). 

 

Óleos e gorduras são basicamente triacilgliceróis, composto por três cadeias 

longas de ácidos graxos. Estes triacilgliceróis têm uma viscosidade mais elevada e, 

portanto, não podem ser usados como combustível em motores a diesel comuns. A fim 

de reduzir a viscosidade, são convertidos em ésteres por reação de transesterificação. 

Desta forma, três moléculas menores de éster e uma molécula de glicerina são obtidas a 
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partir de uma molécula de gordura ou óleo. A glicerina é removida como subproduto e 

os ésteres são conhecidos como biodiesel (FAZAL et al.,2011).  

 A diferença entre óleos e gorduras, à temperatura ambiente, reside na proporção 

de grupos acila saturados presentes nos triacilgliceróis, já que os ácidos graxos 

correspondentes representam mais de 95% da massa molecular dos seus triacilgliceróis 

(MORETTO et al.,1998). Os óleos vegetais possuem em média de uma a quatro 

ligações duplas na cadeia carbônica, sendo líquidos à temperatura ambiente; as gorduras 

são constituídas de ácidos graxos saturados, sendo sólidas à temperatura ambiente 

(MORETTO et al.,2002).Assim, gorduras animais como a banha, o sebo comestível e a 

manteiga, são constituídas por misturas de triacilgliceróis, que contém um número de 

saturações superiores ao de insaturações, conferindo-lhes maior ponto de fusão (sólidos 

à temperatura ambiente) (FENNEMA, 2000). Da mesma forma, os óleos por possuírem 

um maior número de insaturações, expressam menor ponto de fusão (líquidos à 

temperatura ambiente) de acordo com FARIA et al., 2002eGIESE, 1996. 

Quando comparado ao biodiesel de óleos vegetais, obtido a partir da gordura 

animal apresenta algumas vantagens como: maior número de cetano, maior estabilidade 

à oxidação e menor índice de iodo.Mas o uso de gordura animal na preparação do 

biodiesel é prejudicado pela sua solidificação em temperatura ambiente, devido ao 

excesso de cadeias saturadas, aumentando o ponto de fusão do combustível, o que limita 

o seu uso em regiões de clima temperado e frio. Estes problemas muitas vezes podem 

ser ajustados com o uso de aditivos, por exemplo, antioxidantes, (DOMINGOS et 

al.,2007) ou utilização de misturas de duas ou mais matérias primas de forma a obter 

misturas com propriedades que melhoram tanto o seu processamento para gerar o 

biocombustível (MENEGHETTIet al.,2007)quanto às propriedades finais do mesmo 

(MOSER, 2008). 

O presente trabalho irá determinar experimentalmente e por meio de modelagem 

termodinâmica os parâmetros de escoamento a frio do biodiesel de sebo. Serão 

realizadas análises experimentais de ponto de fluidez, entupimento e névoa com o 

biodiesel puro e com adição de diesel, aditivo anticongelante e biodiesel de soja, para 

estudar a melhor mistura a ser utilizada em baixas temperaturas. A temperatura de início 

da formação de cristais, ponto de névoa, será obtida através de modelagem desenvolvida 

no software MATLAB baseando-se em dados termodinâmicos. 

Para desenvolver um modelo para a previsão do ponto de névoa do biodiesel será 

necessário conhecer as propriedades termofísicas dos ésteres que os constituem. Para o 
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efeito foram compilados os dados existentes na literatura das propriedades termofísicas 

dos ésteres de ácidos graxos saturados e insaturados, em particular no que se refere às 

temperaturas de fusão e as entalpias de fusão. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Biodiesel no Brasil 

 

Situado em uma região tropical, o Brasil possui em sua geografia grandes vantagens 

agronômicas, com altas taxas de luminosidade e temperaturas médias anuais 

(Biodieselbr, 2013). Responsável pela maior biodiversidade do mundo e com uma 

ampla quantidade de oleaginosas, o Brasil deu início a exploração de mais uma fonte de 

energia limpa com a inauguração da primeira usina de biodiesel no dia 24 de março de 

2005, em Cássia (MG) (INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2005).A Figura 2.1 ilustra 

a evolução dos biocombustíveís no Brasil, desde o primeiro choque do petróleo, em 

1973. 

 
Figura 0.1- A evolução dos biocombustíveis no Brasil (ANP,2013) 

 

 

Pioneiro mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil atingiu uma posição almejada 

por muitos países que buscam fontes renováveis de energia como alternativas 

estratégicas ao petróleo. Em média 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos 
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no Brasil já são renováveis, enquanto 86% da energia utilizada no resto do mundo vem 

de fontes energéticas não renováveis. 

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

com uma produção anual, em 2010, de 2,4 bilhões de litros e uma capacidade instalada, 

no mesmo ano, para cerca de 5,8 bilhões de litros(ANP, 2013). 

A lei que regula o biodiesel no Brasil é a Lei n°11.097, de 13 de janeiro de 2005, na 

qual são especificadas todas as regras para sua produção e comercialização (LEI 

N°11.097 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 13 DE JANEIRO DE 2005). 

Desde 1º de janeiro de 2010, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil contém 

5% de biodiesel. Esta regra foi estabelecida pela Resolução n. 6/2009 do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE), que aumentou de 4% para 5% o percentual 

obrigatório de mistura de biodiesel ao óleo diesel, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) em 26 de outubro de 2009. 

 

2.2 Composição e Estruturas de Óleos e Gorduras 

 

Óleos e gorduras são substâncias classificadas como lipídeos, sendo encontradas em 

tecidos animais ou vegetais. São constituídas por uma mistura de diversos compostos 

químicos, sendo os mais importantes os ácidos graxos e seus derivados, tais como 

mono-; di- ou tri-acilgliceróis; e fosfatídios. A relação entre a quantidade dessas classes 

de compostos, bem como os tipos de ácidos graxos dos quais são formados, depende da 

origem do óleo ou da gordura e da região onde foram produzidas (MORETTO et al., 

1998). 

As primeiras pesquisas sobre a composição de óleos e gorduras foram realizadas 

pelo químico e físico francês Michel-Eugène Chevreul no início do século 

XIX(GUNSTONE, 1967). Mostrou-se que a hidrólise de óleos e gorduras dava origem 

a ácidos graxos e glicerol (Figura 2). 

 
Figura 0.2- Hidrólise de um triglicerídeo (GUNSTONE, 1967). 
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A partir destas análises, as gorduras e os óleos passaram a ser chamados de ésteres 

de glicerol (glicerídeos, acilglicerídeos, triglicerídeos ou triacilgliceróis).Portanto, o 

triglicerídeo (Figura 2.3 A) é um éster formado a partir de ácidos carboxílicos de cadeia 

longa (ácidos graxos) e glicerol, que podem ser vistos respectivamente na Figura 2.3 B 

e C(STREITWIESER et al., 1992). 

 

 
 

Figura 0.3-Representação estrutural de: triglicerídeo (A), ácido graxo (B) e glicerol (C)     

(STREITWIESER et al., 1992). 

 

Os triacilgliceróis líquidos à temperatura ambiente são chamados de óleos enquanto 

os sólidos são conhecidos como gorduras (SOLOMONS, 2009). Os ácidos graxos 

existentes nos óleos e gorduras são constituídos, normalmente, por ácidos carboxílicos 

que contêm de 4 a 30 átomos de carbono e podem ser saturados ou insaturados (WUST, 

2004). As propriedades físicas e químicas do biodiesel dependem basicamente da 

distribuição dos ácidos graxos do triglicerídeo utilizado na sua produção (CANAKCI, 

2008).As estruturas de ácidos graxos comuns e sua nomenclatura são dadas na Tabela 

2.1. 

 
Tabela 0.1 - Estruturas químicas dos ácidos graxos mais comuns (CANAKCI et al.,2008). 

 

ÁCIDOS GRAXOS ESTRUTURA QUÍMICA 

Mirístico (14:0) 

Palmítico (16:0) 

Esteárico (18:0) 

Oléico (18:1) 

Linoléico (18:2) 

Linolênico (18:3) 

Araquídico (20:0) 

Behênico (22:0) 

Erúcico (22:1) 

CH3(CH2)12COOH 

CH3(CH2)14COOH 

CH3(CH2)16COOH 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

CH3(CH2)18COOH 

CH3(CH2)20COOH 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH 
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Na Tabela 2.1 estão expostos alguns ácidos graxos. Esta Tabela é meramente 

ilustrativa, não apresentando a totalidade dos ácidos graxos encontrados na natureza: 

cerca de 400 ácidos graxos naturais podem ser encontrados na gordura do 

leite(BUCHGRABERet al.,2004), entre eles o ácido margárico (C17:0). 

 

2.3 Biodiesel 

 

A busca por combustíveis alternativos vem ganhando espaço a cada dia no 

mercado. Uma vez que, o uso de energia renovável tem sido motivado por fatores 

ambientais, econômicos e sociais. Nesse contexto uma alternativa que se tem destacado 

é o uso dos biocombustíveis. A utilização de combustíveis derivados de fontes vegetais 

é tão antiga quanto o próprio motor diesel. O Dr. Rudolph Diesel quando executou seus 

testes no motor por ele concebido, admitiu que os óleos vegetais fossem os 

combustíveis potenciais para seu invento (MAJEWSKI, 2009). 

O Programa de Óleos Vegetais (OVEG) ocorrido na década de 1980,contou com a 

participação de inúmeras entidades, centros de pesquisa e diversos setores da indústria.  

Segundo muitos especialistas, o OVEG foi de fundamental importância para introdução 

do programa do biodiesel brasileiro, culminando logo em seguida com a introdução 

compulsória de biodiesel no diesel mineral. Na oportunidade, uma frota de caminhões 

pesados rodou expressivos 1,5 milhão de quilômetros utilizando biodiesel de diversas 

origens oleaginosas. As quantidades adotadas de biodiesel misturado ao diesel foram 

variáveis, e percebeu-se que até frações de 30% misturadas ao óleo diesel mineral os 

motores funcionavam muito bem, sem necessidade de ajustes. As frações de valores 

maiores até os 100% de biodiesel não demonstraram resultados satisfatórios conclusivos 

(VIANNA, 2004). 

O biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, 

podendo ser obtida pela transesterificação de triacilglicerídeos com metanol ou etanol.  

O processo de transesterificação (Figura 2.4) (KNOTHE et al., 2006) pode ser 

realizado através de catálise homogênea ou heterogênea, entre elas alcalina com NaOH 

ou KOH; ácida (ácido sulfúrico, fosfórico e ácidos sulfônicos orgânicos) e/ou 

enzimática (lipases), e também por transesterificação supercrítica catalítica ou não 

catalítica (BALEN, 2012). 

A transesterificação em meio alcalino homogêneo é o processo mais comum de 

produção do biodiesel, sendo realizada a uma razão molar óleo/álcool de 1:6. Os 
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alcóxidos metálicos são os catalisadores mais utilizados, sendo que estes podem ser 

adicionados diretamente ao meio de reação ou produzidos in situ, mediante a dissolução 

de hidróxido de sódio ou de potássio no álcool utilizado como agente de 

transesterificação (RAMOSet al., 2011). 

Dentre os álcoois o metanol é mais amplamente aplicado na produção de biodiesel 

em escala comercial por ser mais reativo, implicando em menor temperatura e tempo de 

reação. O etanol, além de ter produção consolidada no Brasil, é consideravelmente 

menos tóxico, é renovável e produz biodiesel com maior número de cetano e 

lubricidade. Uma grande desvantagem do etanol está no fato deste promover uma maior 

dispersão da glicerina no biodiesel, dificultando a sua separação. Para o metanol, a 

razão molar comumente empregada é de 6:1, enquanto que para o etanol, a razão é de 

9:1 a 12:1(LÔBO et al., 2009) 

 

 
Figura 0.4- Reação de transesterificação. R é uma mistura de várias cadeias de ácidos graxos e 

R’= CH3(KNOTHE et al., 2006). 

 

 

A transesterificação compreende três reações reversíveis que são, cada uma com 

um ácido graxo ligado na esterificação do glicerol. No primeiro passo ocorre a 

conversão de triglicéridos (TG) e diglicerídeos (DG), seguido por conversão de DG para 

monoglicerídeos (MG), e por último MG para a glicerina, uma molécula de éster 

produzido por cada glicerídeo em cada um dos três passos. Em maior quantidade são 

ésteres de ácidos graxos (biodiesel) e glicerol. Esta reação é reversível e necessita de um 

álcool para que haja o equilíbrio da produção de produtos, ésteres metílicos ou etílicos 

(HOMBRIA, 2010). 

Comparando algumas características do biodiesel ao diesel, observam-se algumas 

características físico-químicas mais elevadas, como: massa molecular, a presença de 

longas cadeias carbônicas, viscosidade, ponto de fulgor e número de cetano. Além de 

excelente lubricidade, não tóxico e biodegradável.  O biodiesel apresenta ainda sensível 

redução na emissão de monóxido de carbono, óxidos sulfúricos e hidrocarbonetos 
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policíclicos aromáticos, o que lhe confere um caráter menos poluente em comparação 

ao diesel convencional (BRASIL, 2013).  

Apesar das inúmeras vantagens apresentadas de uso de biodiesel, o desempenho a 

baixas temperaturas pode afetar sua viabilidade comercial ao longo de todo o ano, 

devido à formação de cristais dos ésteres metílicos saturados presentes no biodiesel. 

Estes cristais restringem o fluxo das linhas de combustíveis e filtros durante a partida a 

frio e podem levar a interrupção na alimentação do combustível e a subsequentes falhas 

no motor (KNOTHE et al., 2006). 

Um estudo realizado sobre o efeito de contaminantes residuais, oriundos dos 

processos de refino e de transesterificação, sobre as propriedades de escoamento a frio 

de ésteres metílicos de soja puro e/ou uma mistura com diesel comercial demonstrou 

que, embora o ponto de fluidez (PF) não tenha sido afetado, o ponto de névoa aumenta 

com o aumento da concentração de monoglicerídeos e diglicerídeos. Concentrações 

baixas (1000 ppm) de monoglicerídeos ou diglicerideos saturados aumentaram o ponto 

de névoa (PN), enquanto a monooleína insaturada não afetou o ponto de fluidez nem o 

de névoa. Outros processos de refino ou de transesterificação, podem influenciar as 

propriedades de fluxo a frio, estes incluem o álcool, ácidos graxos livres e triglicerídeos 

não reagidos (YUet al.,1998). 

 

2.4 Características Físico-Químicas do Biodiesel  

 

Para ser considerado biodiesel e para poder ser comercializado no país, precisa 

atender à especificação brasileira que traz uma série de requisitos técnicos que precisam 

ser atendidos.  

Para assegurar a qualidade do biodiesel é importante definir padrões de qualidade, 

com a finalidade de fixar teores limites de suas propriedades e constituintes, bem como 

de seus contaminantes. 

O primeiro país a definir e aprovar os padrões de qualidade para biodiesel foi a 

Áustria. Posteriormente, padrões de qualidade foram sendo estabelecidos em outros 

países (SHARMA et al.,2008). 

Atualmente o padrão de qualidade americano, elaborado pela ASTM (American 

Society of Testing nad Materials), através da norma ASTM D6751-12, e o estabelecido 

na União Européia através da norma EN 14214 do Comitê Europeu de Normalização 

(Comité Européen de Normalisation- CEN) figuram como os mais conhecidos e são 
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geralmente usados como referência ou base para outros padrões (KNOTHE, 2005). A 

especificação brasileira guarda muita semelhança com a norma européia EN 14214, 

tanto nas propriedades a serem controladas quanto nos valores determinados para cada 

característica. A versão vigente da especificação brasileira de biodiesel foi publicada no 

Diário Oficial da União no dia 18 de maio de 2012. Trata-se da resolução n°. 14 de 11 

de maio de 2012. As especificações do biodiesel podem ser vistas no ANEXO A. 

A qualidade do biodiesel pode sofrer variações conforme as estruturas moleculares 

dos seus ésteres constituintes ou devido à presença de contaminantes oriundos da 

matéria prima, do processo de produção ou formadas durante a estocagem do biodiesel. 

As estruturas moleculares dos ésteres podem sofrer variações tanto no tamanho da 

cadeia carbônica, quanto na quantidade e posição de insaturações ou mesmo devido à 

presença de agrupamentos na cadeia. Dependendo da eficiência do processo de 

produção do biodiesel, podem estar presentes em maior ou menor quantidade: glicerina 

livre, glicerídeos não reagidos, sabões, álcool residual, resíduos de catalisadores e água. 

(LÔBO et al.,2009). 

Existe justificativa para a necessidade de se controlar cada um dos parâmetros 

constantes na especificação definida na norma brasileira ANP resolução 14, 2012, e que 

também estão presentes nas especificações européia e americana do biodiesel. O 

Biodiesel Guidelines (WORLDWIDE FUEL CHARTER COMMITTEE, 2009) oferece 

uma boa descrição de cada um dos parâmetros: 

 

2.4.1 Aspecto 

 

O combustível deve ser límpido e isento de impurezas.  

 

2.4.2 Massa específica a 20°C 

 

Deve situar-se entre 850 e 900 kg/m³. (Métodos ABNT 7148 e 14065, ASTM D 

1298 e 4052 e EN/ISO 3675 e 12185 – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), American Society for TestingandMaterials (ASTM), 

InternationalStandardizationOrganization (ISO). A densidade do biodiesel é 

normalmente mais elevada do que a do diesel mineral, e os valores dependem da 

composição dos ácidos graxos. A contaminação pode afetar a densidade, de modo que 
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esta propriedade é usada para identificar contaminação e como forma de monitoramento 

da qualidade.  

 

2.4.3 Viscosidade Cinemática a 40°C 

 

Deve situar-se entre 3,0 e 6,0 mm²/s (métodos ABNT 10441, ASTM D 445 e 

EN/ISO 3104). A viscosidade cinemática é uma propriedade inerente ao biodiesel em 

função da origem do óleo e afeta a lubrificação dos injetores diesel e a atomização do 

combustível. A tendência de viscosidade maior do biodiesel em relação ao diesel leva a 

mistura a formar gotículas nos injetores, o que pode causar combustão incompleta ou 

pobre e aumentar a fumaça de escape sob determinadas condições de operação. Com 

misturas de teores até os 5% v/v, os limites oferecem um nível aceitável de qualidade 

operacional ao não permitir que a viscosidade final da mistura difira da viscosidade do 

diesel mineral, condição importante para o correto funcionamento do sistema de 

injeção. Ademais, ao se restringir os valores-limite, obtém-se com maior facilidade a 

harmonização da qualidade do biodiesel.  

 

2.4.4 Teor de água máximo 

 

A especificação oferece teores máximos de água decrescente ao longo dos anos, 

culminando em 200 mg/kg em 1° de janeiro de 2014. (Métodos ASTM D 6304 e EN 

ISO 12937). 

2.4.5 Contaminação total máxima 

 

Utilizando os métodos EN ISO 12662 e NBR 15995, a contaminação máxima total 

aceitável é de 24 mg/kg. Tanto para a contaminação total como para o teor máximo de 

água, é importante que se diga que o biodiesel precisa ter a aparência límpida e livre de 

qualquer partícula ou gotícula visível. A presença desses materiais reduz a vida útil do 

filtro de diesel ou o entope, o que pode levar o motor a desligar por falta de 

combustível. Sabe-se também que a água acelera a oxidação, aumenta dramaticamente a 

corrosividade e promove o desenvolvimento microbial. O biodiesel tem uma capacidade 

de absorver a água muito mais potencializada do que o diesel mineral e, por essa razão, 

é muito importante que o biodiesel seja desidratado durante a produção para que seja 
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reduzida a chance de se criar água não dissolvida no momento da mistura ou na 

distribuição. 

 

2.4.6 Ponto de fulgor mínimo 

 

Utilizando os métodos ABNT 14598, ASTM D 93 e EN ISO 3679, o ponto de 

fulgor mínimo é de 100 °C. O ponto de fulgor se traduz na temperatura mínima a partir 

da qual o combustível se inflama a partir de faísca de qualquer origem. Ele é usado para 

classificar o combustível para fins de se ter a ideia do risco para transporte. A definição 

de ponto de fulgor mínimo é necessária para fins de segurança no transporte e manuseio 

do combustível. Outra característica importante associado ao ponto de fulgor está na 

redução dramática desta característica quando se tem líquidos mais voláteis. No caso do 

biodiesel, o ponto de fulgor cai bastante dependendo da quantidade de metanol ou 

etanol residual e serve de ponto de contra verificação de controle da quantidade de 

álcool residual no biodiesel.  

 

2.4.7 Teor de éster mínimo 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15764 e EN 14103 o teor de éster mínimo é de 

96,5% em massa. O teor de éster indica a quantidade de biodiesel do combustível. Em 

outras palavras, é o indicador primeiro de sua qualidade. Quando a quantidade de éster 

for reduzida significa que compostos não terminaram a reação completamente. Baixo 

teor de éster pode indicar também contaminação com compostos diferentes de biodiesel. 

Essas impurezas podem ocasionar entupimento de filtros, depósitos no motor ou outros 

problemas. A fraude pode ser combatida com a mensuração dessa grandeza. 

 

2.4.8 Resíduo de carbono máximo 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15586 ou ASTM D 4530, o resíduo de carbono 

máximo é de 0,050% em massa. O resíduo de carbono, formado a partir da combustão, 

é uma fonte de material particulado nos gases de escape. Essa propriedade serve como 

medida da tendência a formar depósitos nos injetores e na câmara de combustão e é tão 

melhor quanto menor for a quantidade de resíduos de carbono. A especificação 
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europeia, na sua versão publicada em 2012, retirou este item da norma por julgar que o 

conjunto das outras especificações já garante esse item. 

 

2.4.9 Cinzas sulfatadas máximas 

 

Os métodos ABNT NBR 6294, ASTM D 874 e EN ISO 3978 são usados para 

identificar até 0,020% em massa de cinzas sulfatadas. As cinzas são formadas por 

metais e outros contaminantes inorgânicos presentes no combustível. Elas podem ter 

origem de três diferentes formas: a) sólidos abrasivos; b) sabões solúveis metálicos e c) 

resíduos do catalisador do biodiesel. As cinzas têm sido associadas a depósitos em 

motores e entupimentos de filtros. Os sabões metálicos podem criar depósitos nos 

sistemas de injeção. Os sólidos abrasivos e resíduos do catalisador usado na produção 

do biodiesel podem causar desgaste interno no sistema de injeção e nos componentes do 

motor expostos ao combustível depois da injeção. 

 

2.4.10 Enxofre total máximo 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15867, ASTM D 5453 ou EN ISO 20846 e 20884, o 

valor de enxofre total máximo é de 10 mg/kg. O biodiesel, em princípio, é livre de 

enxofre. Porém, é adicionado a um diesel com teores baixíssimos de enxofre e esta 

adição de biodiesel não pode afetar tal grandeza, sob risco de provocar danos ao sistema 

de pós-tratamento do veículo. Daí a necessidade do seu controle. 

 

2.4.11 Sódio e potássio máximos 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15554, 15555, 15553 e 15556, EN ISO 14108, 

14109 e 14538, a quantidade de sódio e potássio máximas é de 5 mg/kg. A propriedade 

visa garantir que os produtores de biodiesel, que utilizam sódio e potássio para fazer o 

processo de catálise do biodiesel, removeram esses elementos do produto final. Esses 

compostos podem gerar depósitos no sistema de injeção e danificar os sistemas de pós-

tratamento dos gases de escape. Sódio e potássio são associados também à formação de 

cinzas. Resíduos de metais alcalinos podem formar depósitos no sistema de injeção e 

danificar o sistema de pós-tratamento dos gases de escape. Sabões de cálcio podem 

travar uma bomba injetora.  
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2.4.12 Cálcio e magnésio máximos 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15553, 15556, EN ISO 14538, as quantidades 

de cálcio e magnésio máximas são de 5 mg/kg. Os produtores de biodiesel que se valem 

de metais alcalinos como absorventes durante a produção do biodiesel precisam 

remover esses compostos do processo antes de liberarem o produto final para 

comercialização. Os metais alcalinos podem formar depósitos. 

 

2.4.13 Fósforo máximo 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15553, ASTM D 4951, EN 14107, a quantidade 

total máxima de fósforo é de 10 mg/kg. O fósforo é encontrado no biodiesel em nível 

traço, formado a partir de compostos de fosfolipídios que existem naturalmente em 

óleos vegetais; grandes quantidades podem advir de fertilizantes utilizados no plantio e 

manuseio das oleaginosas que produzem o óleo. O fósforo é um conhecido componente 

danificador do desempenho do sistema de pós-tratamento dos gases de escape e sua 

atividade é acumulativa, ou seja, as baixas concentrações presentes, ao longo do tempo, 

levam a uma redução prematura da eficiência dos catalisadores dos veículos. 

 

2.4.14 Corrosividade máxima ao cobre, 3h a 50°C 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 14359, ASTM D 130, EN ISO 2160, o valor 

deve ser 1. Testes de corrosão servem para conferir a compatibilidade entre o 

combustível e componentes do sistema de injeção.  

 

2.4.15 Número de cetana 

 

Utilizando os métodos ASTM D 613, ASTM D 6890, EN ISO 5165, a norma 

brasileira pede apenas para anotar essa característica, uma vez que é inerente à 

oleaginosa adotada. O número de cetana é a medida da qualidade da ignição ou 

combustão de um combustível. Combustíveis com baixo número de cetana dificultam a 

partida do motor e a sua operação; provocam ruído excessivo e aumento expressivo da 

opacidade da fumaça.  

 



25 

 

 

2.4.16 Ponto de entupimento de filtro a frio, valor máximo 

 

Métodos ABNT NBR 14747, ASTM D 6371 e EN 116. Este requisito é solicitado 

na legislação brasileira e segue tabela aplicável a diferentes estados do Brasil em função 

de suas temperaturas médias e meses do ano, conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2.4.3.1- Ponto de entupimento de filtro a frio.  Fonte: Resolução ANP 14, 2011, p. 

81 

UNIDADES 

DA 

FEDERAÇÃO 

LIMITE MÁX.(°C) 

 JAN FEV 

 

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

SP-MG-MS 14 14 14 12 8 8 8 8 8 12 14 14 

GO/DF – MT 

– ES - RJ 

14 14 14 14 10 10 10 10 10 14 14 14 

PR – SC -RS 14 14 14 10 5 5 5 5 5 10 14 14 
 
 

2.4.17 Índice de acidez máximo 

 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 14448, ASTM D 664 e EN 14104.É a 

quantidade de miligramas de hidróxido de potássio (KOH) requerida para neutralizar os 

ácidos graxos livres contidos em 1 g de amostra,O índice de acidez é a medida da acidez 

devido à presença de ácidos orgânicos no combustível. Os ácidos podem ter duas 

origens principais: a) ácidos usados no processo produtivo do biodiesel e que não foram 

completamente removidos do produto final ou b) produto derivado da degradação do 

combustível por oxidação. O índice de acidez irá variar com o tempo, como uma 

consequência da oxidação natural do combustível.. A presença de ácidos pode provocar 

ataques superficiais nos injetores ou em outros componentes metálicos. 

 

2.4.18 Glicerol livre máximo 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15341 e 15771, ASTM D 6584 e EN 14105 e 

14106, a quantidade máxima de glicerol deve ser 0,02% em massa. O glicerol, 

subproduto da reação química de produção do biodiesel pode permanecer no 

combustível se não for adequadamente separado ou limpo do éster. O glicerol pode 

também se separar do líquido durante estocagens após a evaporação de algum resíduo 
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de metanol. Uma vez livre em meio líquido, o glicerol migrará para o fundo do tanque e 

atrairão compostos polares como água, mono gliceróis e sabões, o que pode ocasionar o 

entupimento de filtros, danos no injetor ou outros tipos de depósitos no motor.  

 

2.4.19 Glicerol total máximo 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15344 e 15908, ASTM D 6584 e EN 14105, o 

glicerol total máximo deve ser 0,25% em massa. Mesmas considerações de 1.4.18 

acima. 

2.4.20 Monoacilglicerol máximo 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15342, 15344 e 15771, ASTM D 6584 e EN 

14105, os monoacilgliceróis máximos devem ser 0,80% em massa.  

 

2.4.21 Diacilglicerol máximo 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15342, 15344 e 15908, ASTM D 6584 e EN 

14105, os diacilgliceróis máximos devem ser 0,20% em massa.  

 

2.4.22 Triacilglicerol máximo 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15342, 15344 e 15908, ASTM D 6584 e EN 

14105, os triacilgliceróis máximos devem ser 0,20% em massa. Para os mono, di e 

triacilgliceróis, a preocupação está em se verificar que os reagentes derivados do óleo 

vegetal da produção do biodiesel foram completamente utilizados, e não permaneceram 

no produto (biodiesel). Esses compostos são indesejáveis porque podem ocasionar o 

entupimento de filtros, especialmente sob baixas temperaturas. 

Monoacilgliceróis podem ocasionar depósitos no injetor. Diacilgliceróis podem 

levar ao entupimento dos filtros e os triacilgliceróis são a indicação de que óleos ou 

gorduras vegetais não reagiram completamente. 
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2.4.23 Metanol ou etanol máximos 

 

Utilizando os métodos ABNT NBR 15343 e EN 14110, a quantidade máxima de 

etanol ou de metanol deve ser de 0,20% em massa. O metanol ou o etanol são reagentes 

da fabricação do biodiesel. O álcool remanescente no produto, proveniente de reação 

incompleta de transesterificação durante a produção ou decorrente de contaminação, 

pode trazer efeitos adversos: abaixamento do ponto de fulgor, diminuição da 

lubricidade, corrosão em injetores e degradação em materiais utilizados na distribuição 

de combustível e no sistema de combustível do veículo.  

 

2.4.24 Índice de iodo 

 

Utilizando o método EN 14111, a norma pede que o valor seja anotado. O índice de 

iodo indica o total de ligações duplas (ou seja, o grau de insaturação) na mistura de 

moléculas. A característica foi incluída na especificação para ajudar a verificar a 

proteção que o combustível tem contra a oxidação. Trata-se de uma verificação 

adicional à estabilidade à oxidação, último item da legislação.  

 

2.4.25 Ácidos linolênico e poli-insaturados 

 

O éster linolênico, presente em algumas oleaginosas, contém três ligações duplas, o 

que faz com que a molécula se torne altamente instável, o que a leva à formação de 

ácidos ou borra. Já os ácidos poli-insaturados se polimerizam com muita rapidez e 

devem ser retirados do combustível para protegê-lo da formação de borra. A limitação 

da quantidade de poli-insaturados visa a melhorar a estabilidade do biodiesel. Ambos os 

parâmetros estão previstos na norma européia, porém, não foram incorporadas à 

especificação proposta pela ANP em nenhuma de suas versões. 

 

2.4.26 Estabilidade à oxidação a 110° C (mínimo) 

 

Utilizando os métodos EN 14112 e EN 15751, a estabilidade à oxidação deve ser de, 

no mínimo, 6 horas. 

Segundo Erokhin (1986) uma das mais importantes propriedades de um combustível 

é o seu calor de combustão. O mesmo é definido como sendo a quantidade de calor 
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liberado em condições de combustão total de uma massa de combustível líquido ou 

sólido ou por volume de gás. Na prática, o calor de combustão é determinado 

diretamente em instrumentos denominados calorímetros. Uma determinada quantidade 

de combustível é queimada num vaso fechado e imerso em água no interior do 

calorímetro. O calor liberado durante a combustão é transferido para uma massa de água 

conhecida, através das paredes do vaso. Como a capacidade calorífica do material do 

vaso e a diferença de temperatura da água antes e depois da combustão são conhecidas, 

é possível determinar o calor de combustão do combustível. 

O poder calorífico divide-se em Superior, Inferior e Útil. O Poder Calorífico 

Superior (PCS) é aquele que considera o calor de vaporização da água, mais 

precisamente, o PCS compreende a soma da energia liberada por uma unidade de massa 

seca a 0% de umidade, na forma de calor, e a energia, na forma de calor latente de 

vaporização, da água de constituição que é recuperada. Quando se desconta o calor de 

vaporização da água, obtém-se o Poder Calorífico Inferior (PCI). O Poder Calorífico 

Útil (PCU) é aquele em que deve ser descontado o calor de vaporização da umidade 

(GENTIL 2008).  

A partir dos métodos analíticos aplicados na avaliação da qualidade do biodiesel 

podem-se obter informações importantes a respeito da composição do mesmo, a fim de 

identifica-se a formação de precipitado a baixas temperaturas é devido a estrutura 

molecular da matéria prima utilizada ou a possíveis etapas que precisam ser otimizadas 

no processo. 

Para fins do trabalho foram realizadas as análises das propriedades de escoamento a 

frio no biodiesel estudado. 

 

2.5 Parâmetros de escoamento a frio em biocombustíveis 

 

Para definir o comportamento do biodiesel em baixas temperaturas existem três 

propriedades importantes: ponto de névoa, ponto de fluidez e ponto de entupimento, 

sendo estas influenciadas pela matéria-prima. 

Com o abaixamento da temperatura, o biodiesel forma núcleos de cristais dos 

ésteres metílicos saturados, os quais são invisíveis a olho nu. À medida que a 

temperatura diminui, esses cristais aumentam e se tornam visíveis. Essa temperatura é 

definida como o ponto de névoa, em que os cristais formam uma suspensão túrbida ou 

enevoada. (KNOTHE et al., 2006). 
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Estudos de IMAHARA et al. (2006) revelaram que o ponto de névoa é determinado 

principalmente pela quantidade de ésteres saturados e não depende da composição dos 

insaturados na mistura. Os compostos graxos saturados apresentam uma temperatura de 

fusão muito superior à dos insaturados e, quando misturados, cristalizam a uma 

temperatura também superior à dos compostos graxos insaturados. Com isto, um 

biodiesel derivado de óleos ou gorduras ricas em compostos saturados vai apresentar 

pontos de turvação mais elevados (KNOTHE, 2005). 

Segundo Knothe (2006) o biodiesel apresenta ponto de névoa superior ao do óleo 

diesel. Para conferir maior fluidez ao biodiesel, utilizam-se aditivos apropriados, 

resultando na diminuição do ponto de névoa e favorecendo o comportamento físico-

químico do mesmo. 

A temperaturas inferiores ao ponto de névoa, cristais maiores unem-se entre si 

dificultando ou até restringindo o escoamento livre do combustível na tubulação ou 

filtros. O ponto de fluidez é então definido como a temperatura em que o fluido não 

escoa livremente (KNOTHE et al., 2006). 

O ponto de entupimento de filtro a frio está intimamente relacionado com a 

composição do biodiesel, pois ésteres graxos saturados tendem a formar cristais a 

temperaturas mais baixas o que pode causar entupimento de filtros e injetores em 

motores segundo Cavalcante (2010). São testes que indicam a temperatura limite de 

operação de combustíveis sem aditivos, quando expostos a temperaturas baixas. 

As variáveis que influenciam as propriedades dos sistemas formados por 

triacilgliceróis são classificadas em intramoleculares e intermoleculares. Variáveis 

intramoleculares estão relacionadas somente à estrutura molecular e em última análise, 

relacionam-se com a fórmula molecular do composto (tipos de ácidos graxos presentes) 

e sua conformação espacial, (SANTOS, 2010). 

Fatores intermoleculares devem ser também considerados, devido ao alto peso 

molecular, TAGs tendem a solidificar-se em um arranjo cristalino que pode apresentar 

diferentes conformações (polimorfismo): forma α (instável), com menor densidade de 

empacotamento cristalino, forma β’ (metaestável) e forma β (estável), com maior 

densidade de empacotamento cristalino (SATO, 2001). Estas diferenças no arranjo 

cristalino afetam diretamente propriedades importantes relacionadas à fusão e 

cristalização. Na indústria de alimentos, por exemplo, a qualidade de alguns produtos 

está relacionada a um polimorfo particular: na produção de margarinas, cristais na 
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forma β’ são favoráveis, pois cristais mais ordenados (estado β causam percepção de 

arenosidade (AINI et al.,2007). 

 

2.6 Melhoramento dos parâmetros de escoamento a frio do biodiesel 

 

Com a finalidade de reduzir o PN do biodiesel, várias estratégias já foram 

investigadas. Dentre elas se destacam a mistura com o petrodiesel, a adição de aditivos 

anticongelantes e blendas com biodiesel de matéria prima diferente. 

Dependendo damatéria prima, o biodiesel apresenta variados níveis de desempenho 

em baixas temperaturas. O biodiesel é constituído por uma mistura de ésteres de cadeia 

longa de ácidos graxos que diferem no comprimento da cadeia de carbono e o grau de 

saturação. Os componentes individuais da mistura presente têm pontos de fusão algo 

entre -35°C e +45°C, uma amplitude bastante elevada. Biodiesel derivado de fontes 

diferentes (como soja, palma, sebo, etc) contém diferentes quantidades destes 

componentes, o que influencia diretamente a variação das propriedades de fluxo a frio 

do biodiesel (EVONIK, 2013). 

Muitos aditivos atuam na inibição do crescimento dos cristais pela redução de seu 

tamanho e também promovem a formação de uma barreira contra a sua aglomeração de 

modo a melhorar a operacionalidade do combustível, permitindo seu uso a temperaturas 

mais baixas. Geralmente não afetam o ponto de névoa, pois não alteram o início da 

formação dos cristais. Alguns aditivos, além de reduzir o tamanho de cristais formados, 

atuam na distorção do seu perfil, fazendo-os evoluir do tipo placa para um tipo irregular. 

Estes aditivos são efetivos na melhoria do escoamento do fluido reduzindo o limite do 

seu ponto de fluidez, porém não atuam na prevenção do entupimento dos filtros (CHIU 

et al.,2004). 

Para o biodiesel o aditivo deverá reduzir o ponto de fluidez e a aglomeração dos 

cristais de ceras ou parafinas, fazendo assim com que ocorra uma redução do ponto de 

entupimento dos filtros (KNOTHE et al., 2006). 

2.7 Estudo termodinâmico do equilíbrio sólido líquido 

 

 

A temperatura ambiente mais baixa em determinadas zonas geográficas ou durante 

algumas estações do ano, é a principal causa para a cristalização do biocombustível. 
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Um grande percentual das propriedades do biodiesel pode ser obtido a partir da 

cromatografia gasosa, por meio da composição do biodiesel. 

Um tratamento termodinâmico do equilíbrio de fases é necessário para 

correlacionar e predizer dados experimentais de misturas. No caso do equilíbrio 

estudado neste trabalho focaliza-se a cristalização como processo de interesse, o que 

remete ao equilíbrio de fases sólido-líquido. 

O desenvolvimento dos modelos para representação do equilíbrio de fases parte da 

igualdade das fugacidades de cada composto presente em cada fase. A derivação das 

equações de equilíbrio sólido-líquido pode ser obtida de várias fontes, como, por 

exemplo, PRAUSNITZ et al., (1986). O equilíbrio entre  i componentes numa mistura 

sólido-líquido, a dadas Te P, é representado pela igualdade de fugacidades, ƒ, de cada 

componente em cada uma das fases sólida,s, e líquida, l: 

 

               𝑓𝑖
𝑠=𝑓𝑖

𝑙
(1) 

Ou, partindo-se da definição de atividade, pode ser descrito através da seguinteequação: 

 

𝑥𝑖
𝑠𝛾𝑖

𝑠𝑓𝑖
𝑜𝑠  = 𝑥𝑖

𝑙𝛾𝑖
𝑙𝑓𝑖

𝑜𝑙
(2) 

 

na qual x é a fração molar, γo coeficiente de atividade e 𝑓𝑖
𝑜é a fugacidade 

docomponente i puro nas condições de temperatura e pressão do sistema. De forma 

equivalente, 

    𝑥𝑖𝛾𝑖
𝑙 =  𝑧𝑖𝛾𝑖

𝑠𝜓𝑖                                 (3) 

na qual 

   𝜓𝑖 = 𝑓𝑖
𝑠 𝑓𝑖

𝑙  

O lado direito dessa equação, que define 𝜓𝑖  como a razão entre as fugacidades nas T e P 

do sistema, pode ser escrito em uma forma expandida: 

  

𝑓𝑖
𝑠(𝑇, 𝑃)

𝑓𝑖
𝑙(𝑇, 𝑃)

=  
𝑓𝑖

𝑠(𝑇, 𝑃)

𝑓𝑖
𝑠(𝑇𝑚 𝑖

, 𝑃)
.
𝑓𝑖

𝑠(𝑇𝑚 𝑖
, 𝑃)

𝑓𝑖
𝑙(𝑇𝑚 𝑖

, 𝑃)
 .
𝑓𝑖

𝑙(𝑇𝑚 𝑖
, 𝑃)

𝑓𝑖
𝑙(𝑇, 𝑃)

 

Onde 𝑇𝑚 𝑖
é a temperatura de fusão da espécie i pura. Dessa forma, a segunda razão no 

lado direito é unitária porque 𝑓𝑖
𝑙=𝑓𝑖

𝑠 no ponto de fusão da espécie i pura. 

Consequentemente, 
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𝜓𝑖 =  
𝑓𝑖

𝑠(𝑇,𝑃)

𝑓𝑖
𝑠(𝑇𝑚𝑖

,𝑃)
.
𝑓𝑖

𝑙(𝑇𝑚𝑖
,𝑃)

𝑓𝑖
𝑙(𝑇,𝑃)

    (4) 

A avaliação de𝜓𝑖  requer expressões para efeito da temperatura sobre a fugacidade. 

Partindo da energia de Gibbs residual: 

𝐺𝑖
𝑅 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝜙𝑖  

na qual 

     

𝑙𝑛
𝑓𝑖

𝑃
=

𝐺𝑖 
𝑅

𝑅𝑇
                 (5) 

Donde,    

 
𝜕𝑙𝑛 𝑓𝑖

𝜕𝑇
 
𝑃

=   
𝜕 𝐺𝑖

𝑅 𝑅𝑇  

𝜕𝑇
 
𝑃

=  −
𝐻𝑖

𝑅

𝑅𝑇2 (6) 

 

A integração dessa equação para uma fase de 𝑇𝑚 𝑖
 até T fornece: 

𝑓𝑖 𝑇,𝑃 

𝑓𝑖 𝑇𝑚𝑖
,𝑃 

= 𝑒𝑥𝑝  −
𝐻𝑖

𝑅

𝑅𝑇2 𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑚𝑖
                    (7) 

 

Substituindo a equação (7) em (4), temos: 

𝜓𝑖 = 𝑒𝑥𝑝  
𝐻𝑖

𝑙−𝐻𝑖
𝑠

𝑅𝑇2

𝑇

𝑇𝑚𝑖

 𝑑𝑇                    (8) 

 

A determinação da integral é feita como se segue: 

𝐻𝑖 𝑇 = 𝐻𝑖 𝑇𝑚 𝑖
 +   𝐶𝑃𝑖

𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑚𝑖

                       (9) 

 

𝐶𝑃𝑖
 𝑇 =  𝐶𝑃𝑖

 𝑇𝑚 𝑖
 +    

𝜕𝐶𝑃𝑖

𝜕𝑇
 
𝑃
𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑚𝑖

                  (10) 

 

Substituindo a equação (10) na equação (9), temos: 

𝐻𝑖 𝑇 =  𝐻𝑖 𝑇𝑚 𝑖
 +  𝐶𝑃𝑖

 𝑇𝑚 𝑖
  𝑇 − 𝑇𝑚 𝑖

 +    
𝜕𝐶𝑃𝑖

𝜕𝑇
 
𝑃
𝑑𝑇𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑚𝑖

𝑇

𝑇𝑚𝑖

     (11) 

Substituindo a equação (11) em (8), obtemos: 

 
𝐻𝑖

𝑙−𝐻𝑖
𝑠

𝑅𝑇2

𝑇

𝑇𝑚𝑖

𝑑𝑇 =  
𝛥𝐻𝑖

𝑠𝑙

𝑅𝑇𝑚𝑖

 
𝑇−𝑇𝑚𝑖

𝑇
 +  

𝛥𝐶𝑃𝑖
𝑠𝑙

𝑅
 𝑙𝑛

𝑇

𝑇𝑚𝑖

−  
𝑇−𝑇𝑚𝑖

𝑇
  + 𝐼     (12) 

 

onde 
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𝐼 ≡   
1

𝑅𝑇2
   

𝜕 𝐶𝑃𝑖

𝑙 − 𝐶𝑃𝑖

𝑠  

𝜕𝑇
 
𝑃

𝑑𝑇𝑑𝑇𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑚𝑖

𝑇

𝑇𝑚𝑖

𝑇

𝑇𝑚𝑖

 

 

 

sendo ΔH
sl

i, a variação de entalpia na fusão, e ΔC
sl

Pi a variação da capacidade calorífica 

com a fusão.  A equação (12) fornece uma base formal para a solução de problemas 

envolvendo o equilíbrio sólido líquido. O rigor completo da mesma é dificilmente 

mantido. A integral tripla representada por I é uma contribuição de segunda ordem e, 

normalmente é desprezada. Considerando que as capacidades caloríficas das fases 

líquida e sólida não diferem significativamente, e que a contribuição do termo da 

entalpia é bastante superior aos termos das capacidades caloríficas, a equação (12) se 

reduz a: 

 

𝜓𝑖 = 𝑒𝑥𝑝
𝛥𝐻𝑖

𝑠𝑙

𝑅𝑇𝑚𝑖

 
𝑇−𝑇𝑚𝑖

𝑇
  (13) 

 

 

Considerando comportamento de solução ideal na fase líquida (𝛾𝑖
𝑙 = 1) e completa 

imiscibilidade para todas as espécies no estado sólido e cada composto se cristaliza 

como um sólido puro.  Desta forma, a atividade do componente i na fase sólida no 

equilíbrio, representada por 𝑥𝑖
𝑠𝛾𝑖

𝑠, pode ser substituída pela atividade do sólido puro 

(𝑥𝑖
𝑠𝛾𝑖

𝑠= 1). Assim, a Equação (13) torna-se: 

𝑥𝑖 = 𝑒𝑥𝑝
𝛥𝐻𝑖

𝑠𝑙

𝑅𝑇𝑚𝑖

 
𝑇−𝑇𝑚𝑖

𝑇
      (14) 

 

Para a descrição termodinâmica do equilíbrio sólido-líquido seguindo a equação 

(14), utilizada no trabalho para determinação do ponto de névoa, torna-se necessário o 

conhecimento das temperaturas entalpias de fusão dos compostos puros, bem como suas 

respectivas massas molares. Uma grande parte dos ácidos graxos e metil ésteres já 

possuem estas propriedades tabeladas e disponíveis em vários bancos de dados, dentre 

eles NIST 2011. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Biodiesel de sebo animal 

 

As amostras de biodiesel de sebo animal foram cedidas pela JBS Biodiesel com 

a finalidade de estudar a formação do precipitado formado a baixas temperaturas. Para 

fins dessa pesquisa foram analisados alguns parâmetros físico-químicos do biodiesel de 

sebo animal. Os resultados são apresentados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1.1.1 - Parâmetros físico-químicos do biodiesel de sebo animal. 

Parâmetros Resultado Unidade Especificação Método 

Índice de acidez 

Teor de éster 

Glicerollivre 

MG 

DG 

TG 

Gliceroltotal 

Teor de metanol 

0,15 

85,92 

0,002 

0,487 

0,068 

0,06 

0,17 

0,02 

mgKOH/g 

% massa 

% massa 

% massa 

% massa 

% massa 

% massa 

% massa 

Máx. 0,50 

Mín. 96,5 

Máx 0,02 

- 

- 

- 

Máx. 0,25 

Máx. 0,20 

ASTM D 664 

EN 14103 

ASTM D 6584 

ASTM D 6584 

ASTM D 6585 

ASTM D 6586 

ASTM D 6587 

EN 14110 

 

3.1.2 Biodiesel de Soja 

 

Utilizou-se o óleo de soja comercial adquirido no comércio local da marca 

SOYA,para reação de transesterificação por rota metílica. A razão molar óleo/álcool foi 

de 1:6, sendo usado como catalisador o KOH na razão de 1% em relação à massa de 

óleo.  O metóxido foi formado inicialmente dissolvendo o catalisador no álcool sob 

agitação constante. 

A reação deu-se em um reator de batelada com capacidade para três litros, provido 

de banho térmico com temperatura controlada. A reação foi mantida sob agitação de 

400 rpm. O óleo de soja foi adicionado ao reator e ao atingir a temperatura de 60 °C 

adicionou-se o metóxido.  

Concluída a reação, a mistura foi transferida para um funil de decantação, com o 

intuito de separar as fases. Após 3 horas foi possível observar duas fases bem distintas: 
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uma fase rica em ésteres metílicos, menos densa e mais clara, e uma fase rica em 

glicerina, mais densa e mais escura. Foram realizadas cinco lavagens no biodiesel com 

água destilada a 60°C e posteriormente a secagem a 110°C durante o período de 2 

horas. 

O biodiesel de soja foi produzido no Laboratório de Tecnologias Limpas – 

DEQ/UFPE com a finalidade de realizar misturas em diferentes proporções ao biodiesel 

de sebo animal para acompanhar a influência no decréscimo do ponto de névoa e 

fluidez. Para monitorar a reação de transesterificação foi analisado o parâmetro teor de 

éster, conforme mostrado na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.1.2.1 - Teor de éster do biodiesel de soja. 

Parâmetros Resultado Unidade Especificação Método 

Teor de éster 101,3 % massa Mín. 96,5 EM 14103 

3.1.3 Diesel 

 

O diesel S50foi cedido pela BR Distribuidora de Suape.Os parâmetros físico-

químicos constam na Tabela 3.3. 

Tabela 3.1.3.1- Parâmetros físico-químicos do diesel  S50. 

Parâmetros Resultado Unidade Método 

Aspecto Líquido límpido -- -- 

Odor Característico -- -- 

Ponto de fulgor Mín. 38 °C NBR 7974 

Densidade 0,82-0,85 (20°C)  g/cm
3
 NBR-7148 

Solubilidade 
Em solventes 

orgânicos 
-- -- 

Coeficiente de partição 
 Log Kow: 

7,22(estimado) 
-- -- 

Temperatura de 

decomposição 
400 °C -- 
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 Viscosidade 2,5 -5,0 a 40°C CSt 

D445 

/NBR-

10441 

Outras informações 

Faixa de 

destilação: 100-

400 a 101,325 

kPa 

°C NBR-9619 

 

3.1.4 Aditivo Anticongelante 

 

O aditivoViscoplex foi cedido pela Evonik Industries. É uma solução de óleo de 

polímero acrílico composto por solvente de nafta (petróleo), aromáticos pesados, 

querosene, 1,2,4-trimetil benzeno, mesitileno, 1,3,5-trimetil benzeno e naftaleno. Os 

parâmetros físico-químicos fornecidos pela Evonik constam na Tabela 3.4. 

Tabela 3.1.4.1 - Parâmetros físico-químicos do aditivo Viscoplex 

Parâmetros Resultado Unidade Método 

 

Forma 

Cor 

Odor 

Ponto de fulgor 

Pressão de vapor (20°C) 

Densidade 

Densidade relativa de vapor a 20°C 

(referente ao ar) 

Solubilidade em água 

Viscosidade cinemática a 100°C 

 

líquido 

amarelado 

aromático 

aprox. 74 

<1 

Aprox. 0,92 

>1 

 

Insolúvel 

Aprox. 84 

 

 

- 

- 

- 

°C 

hPa 

g/cm
3 

- 

 

- 

mm
2
/s 

 

- 

- 

- 

ASTM D 3278 

- 

- 

- 

 

- 

ASTM D 445 

3.2 Métodos 

3.2.1 Preparação das amostras para análises 

As análises se dividiram em três etapas. A primeira foi a complementação da 

caracterização de alguns parâmetros do biodiesel de gordura animal fundamentais para 

interpretação da formação do precipitado formado a baixas temperaturas. 
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Para segunda etapa das análises as amostras de biodiesel foram colocadas num 

frasco âmbar de 500 mL e posteriormente resfriadas até a separação de fases, onde se 

observava a formação de duas fases, uma sólida e outra líquida. A fração do biodiesel 

que não solidificava (sobrenadante) era retirada e colocada em outro frasco âmbar para 

uma nova refrigeração e posterior separação de fases. Esse procedimento foi realizado 

três vezes com a mesma amostra para que se obtivessem três sobrenadantes do biodiesel 

de composição distintas, as quais receberam os nomes de 1° sobrenadante, 2° 

sobrenadante e 3° sobrenadante. A esses sobrenadantes e ao biodiesel foram feitas 

misturas com o diesel, o biodiesel de soja e o aditivo Viscoplex nos percentuais de 0,25; 

0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 em massa, com a finalidade de analisar o decréscimo 

do ponto de névoa e fluidez, e assim melhorar suas propriedades a baixas temperaturas. 

Ainda na segunda etapa, realizou-se a medição do ponto de entupimento do biodiesel de 

sebo e seus respectivos sobrenadantes. 

Na terceira etapa do trabalho, foram realizados ensaios cromatográficos com o 

intuito de obter a composição de ésteres do biodiesel de sebo e de seus respectivos 

sobrenadantes para certificar se o precipitado formado possuía a mesma composição do 

biodiesel e calcular o equilíbrio sólido-líquido para obtenção do ponto de névoa através 

do software MATLAB. 

3.2.2 Caracterização do biodiesel de gordura animal 

 

Ainda como forma de completar as análises físico-químicas, foi realizado o teste de 

teor de sabão para analisar se no precipitado formado a baixas temperaturas havia a 

presença de sabão e o teste calorímetro para verificar se após a separação das fases 

sólida (precipitado) e líquida (sobrenadante), o biodiesel sofreria alguma alteração no 

seu poder de combustão quando comparado ao biodiesel original. 

3.2.2.1 Teor de Sabões 

 

A determinação foi realizada segundo o método Cc 17-95 AOCS (AOAC, 2000). 

O procedimento consiste em preparar um solvente usando 100 mL de acetona, 2mL 

de água destilada e 0,5 mL de uma solução azul de bromofenol a 1% em álcool etílico a 

95%. 
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Adiciona-se ao solvente, ácido clorídrico a 0,01 N, até obter viragem amarela. Pesa-

se separadamente 40g da amostra e adiciona-se 1mL de água e aquece em banho-maria. 

Posteriormente, adiciona-se 50 mL do solvente acidulado. Aquece levemente em banho 

maria, agita e deixa em repouso. No caso positivo de presença de sabão, a fase superior 

deve apresentar uma coloração azul ou esverdeada. Titula-se com solução de HCl 0,01N 

até viragem amarela. 

 O cálculo do percentual de oleato é dado por 

 

(𝑉𝑥𝑁𝑥30,4)  ÷ 𝑝      (15) 
 

Onde V é o volume de solução titulante, 

N é a normalidade da solução titulante e 

p é a massa da amostra 

 

3.2.2.2 Poder Calorífico 

 

A determinação do PCS foi realizada no biodiesel de gordura animal, no seu 

precipitado e sobrenadante, obtidos após o resfriamento da amostra. Os ensaios foram 

feitos em duplicatade acordo com a norma ASTM E711- 87(2004). Foi utilizada uma 

Bomba calorimétrica Modelo C2000 Control, da empresa IkaWerke como apresentado 

na Figura 3.1: 

 
            Figura 3.2.2.2.1- Calorímetro C 2000 Control da IKA 

 

Pesa-se a amostra de combustível e o cadinho antes e depois de colocar o 

combustível. Por diferença, obtém-se a massa de combustível. Logo em seguida coloca 
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o cadinho dentro da bomba suspenso por um fio de ferro na tampa da mesma, conforme 

Figura 3.2: 

 
Figura 3.2.2.2.2-Esquema de um calorímetro. 

 

A bomba enche-se de oxigênio puro (99,5%) até uma pressão de 30bar, e a 

inflamação da amostra é feita por uma corrente elétrica que incandesce um filamento 

provocando a ignição de um fio de algodão. A bomba é colocada em um recipiente que 

contém certa quantidade de água medida no ensaio, No recipiente existe um agitador 

para criar uma corrente de água facilitando assim a troca de calor entre a bomba e a 

água ao seu redor. 

Há um termopar especial para medir pequenas variações da temperatura da água no 

ensaio. O recipiente, por sua vez, tem um invólucro protetor destinado a isolá-lo 

perfeitamente do meio externo. No calorímetro, mede-se a variação de temperatura da 

água provocada pela queima completa da amostra do combustível. O calor proveniente 

da combustão passa através das paredes da bomba e aquece a água. Após algum tempo, 

estabelece-se um equilíbrio térmico e registra-se a variação da temperatura. Sabendo-se 

o equilíbrio da água de instalação calcula-se o poder calorífico superior do combustível. 
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3.2.3 Análises para melhoramento das propriedades de escoamento a frio do 

biodiesel 

3.2.3.1 Determinação das propriedades de escoamento 

As análises referentes ao ponto de névoa e ao ponto de fluidez do biodiesel de 

gordura animal e suas respectivas blendas, tanto do biodiesel quanto dos seus 

sobrenadantes, nos percentuais já citados, foram realizadas no Laboratório de 

Energética Química da Unifacs - Salvador. O equipamento utilizado para realização das 

análises foi o Mini Pour/Cloud Point tester Model MPC-101, representado na Figura 

3.3. O teste foi realizado de acordo com a norma ASTM D6749 - 02(2012) 

 
                    Figura3.2.3.1.1-Mini Pour/Cloud Point tester Model 101 

 

O equipamento determina o ponto de névoa e o ponto de fluidez consecutivamente 

com rapidez e precisão, podendo ser realizado três testes simultaneamente.   

Para as análises foi utilizado o “normal mode”L/1.0: ponto de fluidez e ponto de 

névoa medidos em amostra com baixa viscosidade. Detecção em intervalo de 1
o
C. 

O ponto de fluidez esperado (EPP) é visualizado na parte superior do display. Ele 

consiste dos sinais +/- e 2 dígitos inteiros seguidos por uma casa decimal. O valor 

máximo para o ponto de névoa esperado é de 51
o
C.  

O equipamento é ligado ao banho termostático para que a amostra seja resfriada de 

acordo com o ponto de fluidez esperado, como mostra a Tabela 3.5. 
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                      Tabela 3.2.3.1.1 - Temperatura típica do fluido de refrigeração 

EPP Temperatura do líquido 

refrigerante (°C) 

Entre +51 e -30°C 

Entre -20 e -40°C 

Entre -30 e -50°C 

Entre -40 e -65°C 

20 

0 

-20 

-40 

 

A preparação da cuba de amostra para realização do teste é feita preenchendo-se a 

cuba com o biodiesel e logo em seguida a mesma é inserida no bloco do banho. O 

sensor da unidade do banho é encaixado com cuidado, para que os sensores de 

temperatura, fluidez e o tubo condutor de pressão não se encostem à cuba da amostra. 

Quando o feixe de luz detectar a formação de uma área turva, o equipamento irá 

fixar o valor da temperatura em que foi observado este fenômeno. Esta temperatura é o 

ponto de névoa. 

A determinação do ponto de fluidez ocorre quando as válvulas atmosféricas 1 e 2 

são fechadas ao mesmo tempo em que a seringa de pressurização é acionada. A pressão 

aplicada na superfície da amostra faz com que ela suba pelo tubo de ar, ao mesmo 

tempo, o manômetro aplica uma pressão de mesma magnitude. A máxima quantidade 

de pressão é de 30mmH20 no modo L (modo para fluidos de baixa viscosidade) e de 

60mmH20 no modo H (modo para fluidos de alta viscosidade). 

O equipamento detecta quando a amostra está no estado líquido porque parte da 

pressão aplicada sofre uma diminuição devido a amostra ser introduzida no interior do 

tubo por uma quantidade equivalente a pressão aplicada na superfície, que aciona o 

sensor de pressão para determinar que a amostra está no estado líquido. Sendo assim o 

teste continua. 

Quando a amostra não está no estado líquido, a parte da amostra na qual a pressão é 

aplicada, não deve sofrer alterações durante 5 segundos. A pressão não é conduzida até 

o sensor de pressão, e se esse estado permanecer por 5 segundos, essa temperatura é 

reconhecida como o ponto de fluidez.   
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3.2.3.2 Ponto de Entupimento 

 

O equipamento utilizado para determinar o ponto de entupimento foi o Automated 

CFPP Tester Model AFP – 102/202, figura 3.4, da empresa Tanaka. Os testes foram 

realizados de acordo com a norma ASTM D6371-01 (2010). As amostras analisadas 

foram o biodiesel de gordura animal e seus respectivos sobrenadantes. 

 
                     Figura 3.2.3.2.1-Automated CFPP Tester Model AFP – 102/202 

 

O banho refrigerador é ligado para que ocorra o resfriamento da amostra. A 

análise só poderá começar a partir do momento que a temperatura do banho se 

estabilizar. A amostra filtrada é colocada no béquer de teste (45mL) juntamente com a 

pipeta e com o filtro no espaço reservado para ele na tampa. É colocado também o 

sensor de temperatura na tampa. 

Se o PN é conhecido, seleciona-o para início da detecção. A filtragem da amostra 

começa 5 graus acima do PN e a operação é repetida a cada decréscimo de 1
o
C. Se a 

amostra não preencher a pipeta até o detector de menisco superior em um intervalo de 

60 segundos, o ponto de entupimento é detectado. 
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3.2.4 Equilíbrio sólido Líquido 

3.2.4.1 Teor de Éster 

 

Para cálculo do equilíbrio sólido-líquido por meio do software MATLAB, um dos 

critérios importantes é a caracterização do teor de ésteres em cada amostra. Quanto 

maior for o tamanho da cadeia e/ou o caráter saturado das moléculas do biodiesel, mais 

alto serão os valores do ponto de névoa, fluidez e entupimento. É de se esperar, 

portanto, que o biodiesel originário de gordura animal apresente valores mais elevados 

que o biodiesel proveniente de gordura vegetal, devido ao seu alto teor de ácidos graxos 

saturados. Na análise de um mesmo biodiesel, verifica-se que o ponto de névoa, quando 

comparado com ponto de entupimento e ponto de fluidez, apresentará sempre os 

maiores valores de temperatura, podendo ser considerado como o mais restritivo 

(LÔBO et al., 2009). 

A norma Européia EN 14214 regula a qualidade do biodiesel e define que a 

porcentagem mínima exigida de éster é de 96,5 % massa, a ser determinada atualmente 

através do método cromatográfico EN 14103:2011-04.Porém, no período de realização 

das análises a norma que estava implementada no laboratório era a EN 14103:2003, 

cujo padrão interno usado é o heptadecanoato de metila. 

Para obtenção do percentual de cada éster na mistura utilizou- se o método de 

normalização da área com fator de resposta (SCHULER, 2005). A seguinte relação foi 

usada, equação (16): 

 

 

  Ci = Aci / ∑ Aci x 100( 16) 

 

Onde Aci é a área corrigida de um componente qualquer e é calculada com auxílio da 

equação (17): 

 

Aci = Ai.Fi( 17) 

 

Fi é calculado experimentalmente a partir do cromatograma de uma mistura sintética 

(solução padrão) contendo todos os componentes da amostra real: 
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Fi= Ci/Ai(18) 

 

Onde Ci é a concentração de um componente qualquer e Ai sua respectiva área. 

 

A fração mássica de ésteres metílicos presentes na amostra foi determinada através 

de análise por cromatografia gasosa com detector de ionização de chama (GC-FID 17A 

Shimadzu) apresentado na Figura 3.6. A análise permite a quantificação dos ésteres 

através de um procedimento de calibração interna; as condições cromatográficas 

utilizadas foram: temperatura da coluna de 200°C permanecendo por 17 minutos e 

temperatura do injetor de 250°C no modo split. A coluna DB-WAX é de30mm x 

0,25mm de sílica fundida com 0,25μm de filme líquido. O gás de arraste utilizado na 

coluna é hidrogênio. Razão de split 50:1.Pressão de 76 Kpa, velocidade linear de 38,7 

cm/s e tempo de análise de 17 minutos. A padronização interna foi com C17. 

  

 
 

                   Figura 3.2.4.1.1-Cromatógrafo GC-FID 17A Shimadzu. 

 

3.2.4.2 Obtenção dos dados para cálculo do equilíbrio sólido-líquido 

 

Para simulação do ponto de névoa através do software MATLAB é necessário 

atemperatura de fusão, o calor de fusão e as massas molares de cada éster presente na 

composição do biodiesel. Embora alguns valores de ΔHfus não estejam disponíveis na 

literatura para alguns ésteres, eles são muito próximos dos seus respectivos ácidos 

graxos, como mostrado na Tabela 3.6. Para os ésteres metílicos não encontrados, foi 
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usado como alternativa o valor de ΔHfus dos ácidos graxos (IMAHARAet al.,2006) . Os 

ésteres do biodiesel estudado foram identificados por meio de cromatografia gasosa e 

suas respectivas massas molares encontram-se no Apêndice C. 

 

Tabela 3.2.4.2.1 - Entalpia e temperatura de fusão dos ácidos graxos e ésteres de metílicos. 

Espécie 

de ácido 

Graxo 

Tfusão 

Éster 

(°C) 

Referência 

ΔHfusão 

Éster 

(kJ/mol) 

Referência 

ΔHfusãoÁ

cido 

(kJ/mol) 

Referência 

C14:0 19,00 Nist,2011 44,48 

 

Kigawa,2001  

Uenoetal, 2000 

 

45,02 
Kigawa,2001 

Ueno et al, 2000 

C15:0 18,50 Nist,2011 39,98 

Chemeo, 

2013 

 

41,52 Nist,2013 

C16:0 30,00 Nist,2011 55,35 

Kigawa,2001 

Uenoetal, 2000 

 

53,97 
Kigawa,2001 

Ueno et al, 2000 

C16:1 -0,50 
Chemicalbook,

2007 
- - 43,08 Chemeo,2013 

C18:0 39,10 Nist,2011 64,43 
Kigawa,2001Ueno 

et al, 2000 
62,34 

Kigawa,2001Ueno 

et al, 2000 

C18:1 

n-9 

-

19,90 
Nist,2011 - - 39,60 Nist,2013 

C18:1 

n-7 
11,25 Nist,2011 47,95 Chemeo,2013 - - 

C18:2 
-

35,00 
Nist,2011 - - 47,70 Nist,2013 

C18:3 
-

52,00 
Nist,2011 48,36 Chemeo,2013 48,67 Chemeo,2013 

C20:0 54,50 Nist,2011 73,70 Nist,2013 - - 

C22:0 80,05 Nist,2011 - - 78,60 
Chemicaldictionary, 

2009 

 

 

 

O programa desenvolvido para obter o ponto de névoa, mostrado no ApêndiceD, 

fornece a temperatura inicial de cristalização de cada éster presente no biodiesel. 
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 A partir da maior temperatura obtém-se o ponto de névoa, já que a formação 

dos cristais começam a partir do éster que apresenta a maior temperatura de 

cristalização. Com isso, a maior temperatura encontrada em cada amostra será 

considerada o ponto de névoa, pois a partir da mesma começa a ocorrer a formação dos 

cristais. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização do biodiesel de sebo animal 

4.1.1 Teste de Teor de sabão 

O resultado da análise foi negativo para o biodiesel de gordura animal estudado, 

ou seja, não há presença de sabão na amostra. Não houve alteração na coloração da fase 

superior do mesmo como pode ser visto na Figura 4.1: 

 

 

                 Figura 4.1.1.1-Biodiesel d sebo animal após análise do teor de sabão. 

4.1.2 Teste calorímetro 

 

 Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 4.1. Comparando o poder 

calorífico calculado para cada amostra, nota-se que os mesmos ficaram próximos entre 

si. Portanto, tanto o precipitado quanto o sobrenadante apresentam o mesmo poder de 

combustão do biodiesel dos quais foram formados. A separação de fases no biodiesel 
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estudado não alterou esta propriedade, mostrando que tanto o sobrenadante quanto o 

precipitado são igualmente energéticos ao biodiesel.  

 

 

Tabela 4.1 - Análises do poder calorífico. 

Poder Calorífico Superior (J/g) 

Análise 

1 

2 

Biodiesel de sebo 

40127 

40122 

Precipitado 

40034 

40055 

Sobrenadante 

39929 

40000 

 

 

De acordo com Knothe et al.(2006), o biodiesel é menos energético do que o diesel 

n°. 2 (42,6MJ/Kg), pois não contém hidrocarbonetos aromáticos, elementos que 

conferem alto poder calorífico ao diesel. Entretanto, o biodiesel possui ésteres alquílicos 

com diferentes níveis de saturação, o que leva ao fato de o biodiesel ter menor poder 

calorífico, tendo por base o valor mássico, mas possuindo um maior valor por unidade 

de volume, aspecto este atribuído a sua maior densidade.  

4.2 Propriedades de escoamento a frio 

4.2.1 Ponto de Névoa e Fluidez 

 

O ponto de névoa e fluidez do biodiesel de sebo e de seus sobrenadantes obtidos 

após a separação de fases a temperaturas mais baixas estão apresentados nas Tabelas 4.2 

para que possam ser comparados e avaliados a eficiência das misturas realizadas com o 

diesel, biodiesel de soja e o aditivo Viscoplex nos gráficos a seguir. 

 
Tabela 4.1- Resultado das análises do ponto de névoa e fluidez para o biodiesel de sebo e seus 

sobrenadantes. 

 Ponto de névoa (°C) Ponto de fluidez (°C) 

Biodiesel de sebo 

1° sobrenadante 

2° sobrenadante 

3° sobrenadante 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

 

Os valores obtidos dos pontos de névoa e fluidez para o biodiesel e seus 

respectivos sobrenadantes para as porcentagens adicionadas de diesel, aditivo viscoplex 

e biodiesel de soja são mostrados nas Figuras 4.2 a 4.9.As tabelas com os respectivos 

resultados estão dispostas no Apêndice A. 
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Figura 4.2.1.1- Resultado das análises do ponto de névoa do biodiesel de sebo e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

 

 

Figura 4.2.1.2-Resultado das análises do ponto de fluidez do biodiesel de sebo e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

 

A partir da Figura 4.2 pode-se observar que o aditivo viscoplex em um percentual 

mássico de 20% apresentou maior influência no ponto de névoa no biodiesel de sebo 

puro. Para o ponto de fluidez, nota-se na Figura 4.3, que tanto o diesel quanto o aditivo 

viscoplex apresentaram mesma redução do ponto. 
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Figura 4.2.1.3-Resultado das análises do ponto de névoa do 1° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

 

 

Figura 4.2.1.4-Resultado das análises do ponto de fluidez do 1° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

 

A partir das Figuras 4.4 e 4.5 pode-se observar que o aditivo viscoplex e o diesel 

reduziram o ponto de névoa do 1° sobrenadante igualmente. Já para o ponto de fluidez, 

o diesel a 20% apresentou uma maior redução no ponto de fluidez. 
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Figura 4.2.1.5-Resultado das análises do ponto de névoa do 2° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

 

 

Figura 4.2.1.6-Resultado das análises do ponto de fluidez do 2° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

 

A partir das Figuras 4.6 e 4.7 pode-se observar que o aditivo viscoplex a 20% de 

fração mássica teve maior influência na redução do ponto de névoa do 2° sobrenadante. 

Para o ponto de fluidez do 2° sobrenadante, o diesel a 20% apresentou uma maior 

redução do ponto. 
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Figura 4.2.1.7-Resultado das análises do ponto de névoa do 3° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

 

 

Figura 4.2.1.8-Resultado das análises do ponto de fluidez do 3° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 
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de reduzir o ponto de névoa e fluidez, observa-se que a uma percentagem de 0,25% em 

massa o aditivo já consegue reduzir em 3°C o ponto de fluidez do biodiesel de sebo, 

enquanto com o mesmo valor percentual de adição de diesel e biodiesel de soja não 

houve alteração nos valores iniciais. A redução do Ponto de Fluidez usando diesel só 

conseguiu atingir uma redução de 3°C com adição de 10% e para o biodiesel de soja 

com adição de 20%. Com a percentagem máxima (20%) adicionada, tanto o diesel 

quanto o aditivo reduziram o ponto de fluidez em 5°C. 

Para o 1° sobrenadante a melhor redução do Ponto de Fluidez ocorreu com adição 

de 20% de diesel, diminuindo 6°C. 

Observamos que em menor percentual de adição (0,25%)quem se destacou com 

redução maior do ponto de fluidez,-3°C, foi o aditivo. A proporção maior (20%) o 

diesel aparece mais uma vez como sendo o melhor redutor do ponto de fluidez. 

Considerando o 3° sobrenadante, a misturas de 20%, o diesel foi novamente o que 

melhor reduziu o ponto de fluidez, diminuindo em -5°C, enquanto o aditivo reduziu -

4°C e o biodiesel de soja -3°C. 

Fazendo as mesmas análises para o Ponto de Névoa, observamos queo aditivo 

reduziu igual mente o ponto de névoa em todas as amostras para 15°C. O diesel teve o 

mesmo desempenho para o 1° e 3° sobrenadante. 

4.2.2 Ponto de Entupimento 

 

Tabela 4.2.2.1 – Resultados obtidos experimentalmente do ponto de entupimento. 

PONTO DE ENTUPIMENTO (°C) 

Biodiesel sebo 

1° Sobrenadante 

2° Sobrenadante 

3° Sobrenadante 

16 

15 

15 

15 
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4.3 Caracterização dos ésteres do biodiesel e de seus sobrenadantes através da 

cromatografia 

4.3.1 Biodiesel de sebo 

 

A composição em massa de ácidos graxos do biodiesel de sebo é apresentada na 

Tabela 4.4 onde se verifica que os principais componentes são os ácidos graxos 

esteárico (C18:0),oléico (C18:1 n-9) e palmítico (C16:0). 

 
Tabela 4.3.1.1 - Percentual mássico de ésteres do biodiesel de sebo. 

Éster de ácido 

graxo 

Percentual (%) 

Biodiesel de 

sebo 

1° sobrenadante 2° sobrenadante 3°sobrenadante 

C 14:0 

C15:0 

C 16:0 

C 16:1 

C 18:0 

C 18:1 n-9 

C 18:2 n-6 

C 18:3 n-3 

C18:1 n-7 

C 20:0 

C 22:0 

3,77 

0,42 

28,9 

1,89 

25,55 

32,28 

5,35 

0,53 

1,02 

0,06 

0,21 

 

3,82 

0,43 

29,42 

1,95 

25,83 

32,26 

4,99 

0,53 

0,69 

0,06 

- 

 

3,09 

0,35 

24,03 

1,73 

21,44 

32,57 

14,48 

1,88 

0,26 

0,15 

- 

3,91 

0,44 

29,73 

1,97 

25,87 

32,43 

5,03 

0,56 

- 

0,06 

- 

 

 

A partir da Tabela 4.4 verificamos que a composição do 1° sobrenadante é 

praticamente igual ao do seu biodiesel sem a separação das fases líquida e sólida. A 

única exceção foi a ausência do C 22:0. 

Verificamos que o C18:2 apareceu no 2° sobrenadante numa proporção de quase 

três vezes mais comparando com o biodiesel e o seu 1° sobrenadante. Tem-se a ausência 

do C 22:0 na composição. No terceiro sobrenadante, observamos que o C 18:1 n-7 e o 

C22:0 estiverem ausentes na composição. 

Após as análises complementares de caracterização (teor de sabões e poder 

calorífico), as quais verificaram que o precipitado formado não era devido à presença de 
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sabão e que tanto o biodiesel quanto suas fases (sólida e líquida) apresentavam o mesmo 

calor de combustão, verificou-se que colocando o mesmo biodiesel para solidificar e 

analisar seus respectivos sobrenadantes sua composição praticamente não foi alterada 

emtodas as amostras. Dessa forma, chegou-se à conclusão que a precipitação formada a 

baixas temperaturas seria devido à matéria prima (sebo animal) usada que apresenta 

problemas mais acentuados de fluxo em climas mais frios.  O que pode ser comprovada 

ainda, que mesmo extraindo o precipitado formado quando o biodiesel era submetido a 

temperaturas próximas do seu ponto de entupimento, ele retornaria a aparecer o mesmo 

sendo submetido novamente a essas condições. Formando assim, o 1°, 2° e 3° 

sobrenadante. 

4.4 Simulação do equilíbrio sólido líquido para obtenção dos pontos de Névoa 

 

A partir dos dados obtidos na literatura e das análises cromatográficas, realizou-se o 

cálculo do ponto de névoa por meio do software MATLAB. Os valores obtidos das 

temperaturas encontram-se na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.4.1– Temperaturas do ponto de névoa dos ésteres obtidas através do MATLAB 

Éster de ácido 

graxo 

Temperatura (°C) 

Biodiesel de 

sebo 

1° sobrenadante 2° sobrenadante 3°sobrenadante 

C 14:0 

C15:0 

C 16:0 

C 16:1 

C 18:0 

C 18:1 n-9 

C 18:2 n-6 

C 18:3 n-3 

C18:1 n-7 

C 20:0 

C 22:0 

-23 

-53 

14 

-47 

22 

-35 

-61 

-89 

-41 

-17 

12 

-23 

-53 

15 

-47 

22 

-35 

-62 

-89 

-45 

-17 

- 

-26 

-55 

12 

-48 

20 

-35 

-53 

-81 

-53 

-10 

- 

-23 

-53 

15 

-47 

22 

-35 

-62 

-89 

- 

-17 

- 

 

 

As temperaturas destacadas correspondem as maiores temperaturas para cada 

amostra analisada. A partir das Tabelas de percentuais mássicos, observa-se que o 

C18:0 e o C16:0 apresentam maior composição dentre os ésteres saturados. Sendo o 

ponto de fusão de ésteres saturados maiores ao de insaturados, era de esperar que o 

ponto de névoa fosse determinado por um éster de cadeia saturada. 
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Por meio de dados da literatura notou-se que tanto o calor de fusão quanto a 

temperatura de fusão do C18:0 são superiores ao do C16:0, sendo assim o C18:0 foi o 

éster que determinou a temperatura de início de cristalização do biodiesel. 

Comprovando que quanto maior a presença de ésteres saturados, maior a 

temperatura de cristalização em regiões mais frias.  

Comparando os valores obtidos por simulação com os valores encontrados 

experimentalmente na Tabela 4.6 notamos que os valores encontrados pelos métodos 

experimental e computacional estão próximos, apresentando um erro aproximadamente 

de 2ºC. A essa diferença atribui-se a aproximação feita para os valores do calor de fusão 

de ésteres metílicos que não foram encontrados na literatura com os dos seus 

respectivos ácidos graxos, bem como as considerações feitas na obtenção da fórmula de 

equilíbrio sólido líquido. 

 

Tabela 4.4.2 - Ponto de névoa simulado e experimental 

Ponto de névoa (°C) 

 Simulado Experimental 

Biodiesel de sebo 

1° sobrenadante 

2° sobrenadante 

3° sobrenadante 

22 

22 

20 

22 

20 

20 

19 

19 
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5. CONCLUSÕES 

 

Por meio das análises físico-químicas para o biodiesel estudado verificou-se que o 

mesmo apresentava-se dentro das especificações e que o precipitado formado a baixas 

temperaturas não era devido apresença de sabões nem impurezas. Por meio da análise 

do poder calorífico realizado tanto para o biodiesel quanto para seus respectivos 

precipitado e sobrenadante separadamente, concluímos que o precipitado formado, 

inicialmente chamado de “borra” possuía o mesmo poder calorífico do biodiesel em fase 

líquida, inicialmente separado. 

Com o resfriamento consecutivo da amostra percebemos que o precipitado se 

formava a cada nova separação de fases, ou seja, o precipitado nada mais era que os 

ácidos graxos saturados que a temperaturas mais baixas atingiam seu ponto de névoa e 

iniciavam-se a formação de cristais ocasionando assim a precipitação.  

As análises cromatográficas realizadas tanto nos auxiliaram na obtenção do ponto de 

névoa obtido por meio do MATLAB quanto nos informaram que o biodiesel e seus 

sobrenadantes possuíam as mesmas composições mássicas. Através da análise 

termodinâmica pudemos obter a formação dos cristais, obtendo assim a temperatura do 

ponto de névoa, bastante condizente com o obtido experimentalmente. 

Observou-se também que a adição de diesel ao biodiesel obteve bons resultados em 

se tratando da redução do ponto de névoa, enquanto o aditivo mostrou-se mais eficiente 

na redução do ponto de fluidez. 
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ANEXO A 

 

Tabela 2.1 – Especificação do biodiesel (BRASIL, 2012).  

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE MÉTODO 

   ABNT 

NBR 

ASTM 

D 

EN/ISO 

Aspecto 

 

 

 

- 

LII (1) 

 

 

- - - 

Massa específica a 20º C kg/m³ 850 a 900 

7148 

14065 

 

1298 

4052 

 

EN ISO 

3675 

EN ISO 

12185 

 

Viscosidade Cinemática a 

40ºC 
mm²/s 3,0 a 6,0 10441 445 EN ISO 3104 

Contaminação Total, máx. mg/kg 24 - - 

EN ISO 

12662 

NBR 15995 

 

Teor de água, máx. mg/kg (2) - 6304 
EN ISO 

12937 

Ponto de fulgor, mín. (3) ºC 100,0 14598 93 
EN ISO 

3679 

Resíduo de carbono, máx. (4) % massa 0,050 15586 4530 - 

Cinzas sulfatadas, máx. % massa 0,020 6294 874 
EN ISO 

3987 

Enxofre total, máx. mg/kg 10 15867 5453 

EN ISO 

20846 

EN ISO 

20884 

 

Sódio + Potássio, máx. mg/kg 5 

15554 

15555 

15553 

15556 

 

- 

EN 14108 

EN 14109 

EN 14538 

 

Cálcio + Magnésio, máx. mg/kg 5 

15553 

15556 

 

- EN 14538 

Fósforo, máx. mg/kg 10 15553 4951 EN 14107 
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Corrosividade ao cobre, 3h a 

50 ºC, máx. 
- 1 14359 130 

EN ISO 

2160 

Número Cetano (5) - Anotar - 

613 

6890 

(6) 

 

EN ISO 

5165 

Ponto de entupimento de filtro 

a frio, máx. 
ºC (7) 14747 6371 EN 116 

Índice de acidez, máx. mg KOH/g 0,50 

14448 

- 

 

664 

- 

 

EN 14104 

(8) 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 

15341 

(8) 

15771 

- 

- 

 

6584 

(8) 

- 

 

EN 14105 

(8) 

EN 14106 

(8) 

 

Glicerol total, máx. (9) % massa 0,25 

15344 

15908 

 

6584 

(8) 

- 

 

EN 14105 

(8) 

Monoacilglicerol, máx. % massa 0,80 

15342 

(8) 

15344 

15908 

 

6584 

(8) 

EN 14105 

(8) 

Diacilglicerol, max. % massa 0,20 

15342 

(8) 

15344 

15908 

 

6584 

(8) 

EN 14105 

(8) 

Triacilglicerol, máx. % massa 0,20 

15342 

(8) 

15344 

15908 

 

6584 

(8) 

EN 14105 

(8) 

Metanol e/ou Etanol, máx. % massa 0,20 15343 - 
EN 14110 

(8) 

Índice de Iodo g/100g Anotar - - 
EN 14111 

(8) 

Estabilidade à oxidação a 

110ºC, mín. (10) 
H 6 - - 

EN 14112 

EN 

15751 (8) 
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Nota: 

(1) Límpido e isento de impurezas, com anotação da temperatura de ensaio. 

(2) Será admitido o limite de 380 mg/kg 60 dias após a publicação da Resolução. 

A partir de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2013 será admitido o limite 

máximo de 350 mg/kg e a partir de 1º de janeiro de 2014, o limite máximo será de 200 

mg/kg. 

(3) Quando a análise de ponto de fulgor resultar em valor superior a 130º C, fica 

dispensada a análise de teor de metanol ou etanol. 

(4) O resíduo deve ser avaliado em 100% da amostra. 

(5) Estas características devem ser analisadas em conjunto com as demais 

constantes da tabela de especificação a cada trimestre civil. Os resultados devem ser 

enviados à ANP pelo Produtor de biodiesel, tomando uma amostra do biodiesel 

comercializado no trimestre e, em caso de neste período haver mudança de tipo de 

material graxo, o produtor deverá analisar número de amostras correspondente ao 

número de tipos de materiais graxos utilizados. 

(6) O método ASTM D6890 poderá ser utilizado como método alternativo para 

determinação do número de cetano. 

(7) Limites conforme Tabela II. Para os estados não contemplados na tabela o 

ponto de entupimento a frio permanecerá 19ºC. 

(8) Os métodos referenciados demandam validação para os materiais graxos não 

previstos no método e rota de produção etílica. 

(9) Poderá ser determinado pelos métodos ABNT NBR 15908, ABNT NBR 

15344, ASTM D6584 ou EN14105, sendo aplicável o limite de 0,25% em massa. Para 

biodiesel oriundo de material graxo predominantemente láurico, deve ser utilizado 

método ABNT NBR 15908 ou ABNT NBR 15344, sendo aplicável o limite de 0,30% 

em massa. 

(10) O limite estabelecido deverá ser atendido em toda a cadeia de abastecimento 

do combustível. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela A1- Resultado das análises do ponto de névoa do biodiesel de sebo e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

BIODIESEL DE SEBO  

PONTO DE NÉVOA 

PORCENTAGEM 

EM MASSA  

Biodiesel 

de sebo 

puro (°C) 

Biodiesel 

de sebo + 

diesel 

(°C) 

Biodiesel 

de sebo + 

aditivo 

(°C) 

Biodiesel de sebo + 

Biodiesel de soja (°C) 

0,25 20 20 18 21 

0,5 20 20 18 19 

1,0 20 19 18 19 

1,5 20 19 17 19 

2,0 20 18 17 18 

5,0 20 18 16 19 

10 20 17 16 19 

20 20 17 15 19 

 

 

Tabela A2- Resultado das análises do ponto de fluidez do biodiesel de sebo e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

BIODIESEL DE SEBO  

PONTO DE FLUIDEZ 

PORCENTAGE

M EM MASSA  

Biodiesel 

de sebo 

puro (°C) 

Biodiesel de 

sebo + 

diesel (°C) 

Biodiesel de 

sebo + 

aditivo (°C) 

Biodiesel de sebo + 

Biodiesel de soja (°C) 

0,25 18 18 15 18 

0,5 18 18 15 17 

1,0 18 17 16 17 

1,5 18 17 15 17 

2,0 18 17 15 17 

5,0 18 16 14 16 

10 18 15 14 16 

20 18 13 13 15 
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Tabela A3- Resultado das análises do ponto de névoa do 1° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

1° SOBRENADANTE  

PONTO DE NÉVOA 

PORCENTAGEM 

EM MASSA  

1° 

Sobrenadante 

puro (°C) 

1° 

Sobrenadante+ 

diesel (°C) 

1° 

Sobrenadante+ 

aditivo (°C) 

1° 

Sobrenadante+ 

Biodiesel de 

soja (°C) 

0,25 20 18 19 21 

0,5 20 19 18 20 

1,0 20 20 18 19 

1,5 20 20 18 19 

2,0 20 18 16 20 

5,0 20 18 16 19 

10 20 16 16 18 

20 20 15 15 16 

 

 

Tabela A4- Resultado das análises do ponto de fluidez do 1° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

1° SOBRENADANTE  

PONTO DE FLUIDEZ 

PORCENTAGEM 

EM MASSA  

1° 

Sobrenadante 

puro (°C) 

1° 

Sobrenadante+ 

diesel (°C) 

1° 

Sobrenadante+ 

aditivo (°C) 

1° 

Sobrenadante+ 

Biodiesel de 

soja (°C) 

0,25 18 17 16 18 

0,5 18 17 15 18 

1,0 18 17 16 17 

1,5 18 17 15 17 

2,0 18 16 15 17 

5,0 18 16 14 17 

10 18 15 14 16 

20 18 12 14 15 
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Tabela A5- Resultado das análises do ponto de névoa do 2° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

2° SOBRENADANTE  

PONTO DE NÉVOA 

PORCENTAGEM 

EM MASSA  

2° 

Sobrenadante 

puro (°C) 

2° 

Sobrenadante

+ diesel (°C) 

2° 

Sobrenadante+ 

aditivo (°C) 

2° 

Sobrenadante+ 

Biodiesel de 

soja 

0,25 19 19 18 19 

0,5 19 19 18 19 

1,0 19 18 17 19 

1,5 19 19 17 19 

2,0 19 19 17 19 

5,0 19 18 16 20 

10 19 18 15 19 

20 19 16 15 16 

 

 
 
Tabela A6- Resultado das análises do ponto de fluidez do 2° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

2° SOBRENADANTE  

PONTO DE FLUIDEZ 

PORCENTAGEM 

EM MASSA  

2° 

Sobrenadante 

puro (°C) 

2° 

Sobrenadante+ 

diesel (°C) 

2° 

Sobrenadante+ 

aditivo (°C) 

2° 

Sobrenadante+ 

Biodiesel de 

soja (°C) 

0,25 18 17 15 18 

0,5 18 17 16 17 

1,0 18 17 15 17 

1,5 18 17 16 18 

2,0 18 17 15 17 

5,0 18 16 15 17 

10 18 15 14 16 

20 18 12 14 15 
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Tabela A7- Resultado das análises do ponto de névoa do 3° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

3° SOBRENADANTE  

PONTO DE NÉVOA 

PORCENTAGEM 

EM MASSA  

3° 

Sobrenadante 

puro (°C) 

3° 

Sobrenadante+ 

diesel (°C) 

3° 

Sobrenadante+ 

aditivo (°C) 

3° 

Sobrenadante+ 

Biodiesel de 

soja (°C) 

0,25 19 19 18 19 

0,5 19 19 17 19 

1,0 19 19 17 19 

1,5 19 19 16 19 

2,0 19 19 17 19 

5,0 19 19 16 19 

10 19 16 16 18 

20 19 15 15 17 

 

 
 
Tabela A8- Resultado das análises do ponto de fluidez do 3° sobrenadante e das misturas 

realizadas com diferentes percentuais mássicos. 

3° SOBRENADANTE  

PONTO DE FLUIDEZ 

PORCENTAGEM 

EM MASSA  

3° 

Sobrenadante 

puro (°C) 

3° 

Sobrenadante+ 

diesel (°C) 

3° 

Sobrenadante+ 

aditivo (°C) 

3° 

Sobrenadante+ 

Biodiesel de 

soja (°C) 

0,25 18 18 16 17 

0,5 18 17 15 17 

1,0 18 17 16 17 

1,5 18 17 15 17 

2,0 18 17 15 17 

5,0 18 17 14 17 

10 18 15 14 16 

20 18 13 14 15 
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APÊNDICE B 

 

Cromatogramas obtidos nas análises cromatográficas para o biodiesel de sebo, 1°, 2° e 

3° sobrenadantes. 

 
 
 

 
Figura B.1–Cromatograma do biodiesel de sebo animal. 
 

 

 
Figura B.2–Cromatograma do 1° sobrenadante do biodiesel de sebo animal. 
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Figura B.3–Cromatograma do 2° sobrenadante do biodiesel de sebo animal. 
 
 

 
Figura B.4–Cromatograma do 3° sobrenadante do biodiesel de sebo animal. 
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APÊNDICE C 

Tabela C.1 - Massa molar dos ésteres metílicos  

Espécie de éster metílico Massa molar (g/mol) 

C14:0 

C15:0 

C16:0 

C16:1 

C18:0 

C18:1 n-9 

C18:2 n-6 

C18:3 n-3 

C18:1 n-7 

C20:0 

C22:0 

244,79 

256,42 

273,16 

271,16 

301,54 

299,54 

297,54 

295,54 

296,49 

321,91 

358,28 
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APÊNDICE D 

 
dHfus = [44480 39980 55350 43080 64430 39600 47950 47700 48360 73700 

78600]; 
Tfus = 273.15 + [19 18.5 30 -0.5 39.1 -19.9 11.25 -35 -52 54.5 80.05]; 
R = 8.31447; 
x = [0.044473 0.045024 0.036642 0.046058 ; 0.00473 0.004838 0.003962 

0.004948 ; 0.305512 0.31074 0.255357 0.313833 ; 0.020127 0.020748 

0.01852 0.020949 ; 0.244677 0.247144 0.206391 0.247384 ; 0.31119 

0.310728 0.315627 0.312186 ; 0.009934 0.006714 0.002546 0 ; 0.051923 

0.048387 0.141265 0.048747 ; 0.005179 0.005174 0.018465 0.005464 ; 

0.000538 0.000538 0.001353 0.000537 ; 0.001693 0 0 0]; 
for j = 1:4 
fori = 1:11 
if x(i,j) == 0 
T(i,j) = 0; 
else 
            T(i,j) = -273.15 + (Tfus(i)/(1 - 

(R*Tfus(i)*log(x(i,j))/dHfus(i)))); 
end 
end 
end 
Tm = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
fori = 1:6 
for j = 1:4 
Tm(i) = Tm(i) + T(i,j); 
end 
Tm(i) = Tm(i)/4; 
end 
fori = 8:10 
for j = 1:4 
Tm(i) = Tm(i) + T(i,j); 
end 
Tm(i) = Tm(i) / 4; 
end 
i = 7; 
for j = 1:4 
Tm(i) = Tm(i) + T(i,j); 
end 
Tm(i) = Tm(i)/3; 
i = 11; 
j = 1; 
Tm(i) = T(i,j); 

 


