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RESUMO 

 O presente trabalho buscou analisar as diferenças entre as características físicas e 

o rendimento de produção de biodieseis provenientes das misturas de biodieseis com o 

diesel puro. Foram utilizados os óleos de soja e de algodão como matérias primas para a 

produção do biodiesel unitário proveniente de cada óleo, além da produção dos 

biocombustíveis a partir da mistura binária dos óleos antes do processo de 

transesterificação e da mistura dos biodieseis unitários após o mesmo processo. Cada 

biocombustível produzido foi misturado com o diesel S10 em proporções de B8, B10, 

B20 e B30 gerando um total de 16 amostras de biodieseis que foram produzidos através 

de rota metílica, com o hidróxido de sódio (NaOH), servindo de catalizador da reação, 

juntamente com o agitador magnético em funcionamento por 45 minutos, durante o 

processo de transesterificação. Esta produção foi realizada em proporções de 6 mols de 

álcool metílico para 1 mol de óleo vegetal e 1% V/V para o NaOH. Analisando os dados 

obtidos foi possível identificar que o biodiesel gerado a partir da mistura dos óleos de 

soja e algodão antes do processo de transesterificação apresentou o maior rendimento se 

comparado aos demais, correspondente a 65,49%. Além disso, os valores de massa 

específica a 20
o
C e viscosidade cinemática a 40

o
C de todas as misturas produzidas 

estavam em conformidade com a Resolução n
o
 30 de 24 de junho de 2016 da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

  

Palavras-chave: Biocombustível. Biomassa. Energia Renovável. Eficiência de 

produção. Misturas de biodiesel. 
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ABSTRACT 

 

The current study had the objective to analyze the differences between the physical 

characteristics and the production yield of biodiesis from biodiesel blends with pure 

diesel. Soya and cotton oils were used as raw materials for the production of unit 

biodiesel from each oil, in addition to the production of biofuels from the binary 

mixture of the oils before the transesterification process and the mixing of the unit 

biodiesel after the same process . Each biofuel produced was mixed with the S10 diesel 

in proportions of B8, B10, B20 and B30 generating a total of 16 samples of biodiesel 

that were elaborated through a methyl route with sodium hydroxide (NaOH), serving as 

reaction catalyst, together with the magnetic stirrer in operation for 45 minutes, during 

the transesterification process. This production was carried out in proportions of 6 mols 

of methyl alcohol to 1 mol of vegetable oil and 1% V / V to NaOH. Analyzing the data 

obtained, it was possible to identify that the biodiesel generated from the mixture of 

soybean and cotton oils before the transesterification process presented the highest yield 

when compared to the others, corresponding to 65.49%. In addition, the specific mass 

values at 20
o
C and kinematic viscosity at 40

o
C of all blends produced were in 

accordance with Resolution no. 30 of June 24, 2016 of the National Agency of 

Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP). 

 

Keywords: Biofuel. Biomass. Renewable Energy. Production Efficiency. Biodiesel 

Blends. 
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1 INTRODUÇÃO 

No século XIX, Rudolph Diesel desenvolveu o primeiro motor a combustão de 

ciclo diesel e que funcionava sem complicações com o uso do óleo de amendoim. 

Apesar do combustível alternativo apresentado por Diesel ser uma inovação tecnológica 

para época, este só foi usado em caso de emergência enquanto o petróleo permanecia 

sendo a principal fonte energética utilizada no mundo. Os baixos preços do petróleo e a 

pouca quantidade de informação sobre o combustível proveniente de óleo vegetal 

contribuíram para esse cenário (SUAREZ; MENEGHETTI, 2007). 

 Com a crise do petróleo ocorrida na década de 1970 houve uma elevação dos 

preços do combustível fóssil motivada pela diminuição da oferta. Como consequência 

dessa situação o biodiesel se tornou uma saída energética para a crise, colaborando para 

o surgimento de novas pesquisas e descobertas na área. Além disso, o gradual aumento 

do uso de fontes energéticas alternativas, em substituição ao uso do combustível 

proveniente do petróleo, impulsionou estudos sobre danos ambientais causados na 

queima dos combustíveis fósseis e dos não convencionais, além de suas contribuições 

para o efeito estufa (BERTELLI, 2005). 

 Entretanto, foi após a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997, que os 

biodieseis obtiveram uma maior penetração no cenário energético mundial, visto que o 

tratado estipulava a necessidade de redução de emissão dos gases causadores do efeito 

estufa (GEE). Os combustíveis provenientes de óleos vegetais apresentavam, quando 

queimados, menores emissões desses gases para a atmosfera (DINIZ, 2007).  

A popularidade crescente do uso dos biodieseis fez com que novos tipos de 

vegetais se tornassem fontes de matérias primas para a produção desse tipo de 

biocombustível, ampliando assim o volume produzido ao redor do mundo. Com o 

aumento de produção e implementação de seu uso em motores de diversos setores da 

economia, sua utilização tornou-se indispensável para a matriz energética mundial. 

Sendo assim, medidas e leis foram criadas em cada país com o objetivo de estabelecer 

quantidades mínimas de biodiesel adicionadas ao diesel, com o intuito de se ter um 

combustível combinado que resultasse em uma menor taxa de emissão de GEE. 

O objetivo de se aumentar nos próximos anos no Brasil a mistura de biodiesel, 

alavancou o número de publicações sobre os impactos do uso deste combustível para o 

meio ambiente. Parte das pesquisas desenvolvidas, buscaram fazer a quantificação dos 

gases emitidos para a atmosfera através da queima do biodiesel a fim de se verificar as 

suas vantagens e desvantagens se comparado ao combustível fóssil. Além dessa análise, 
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novas fontes de matéria prima são pesquisadas a fim de se encontrar diferentes opções 

de oleaginosas para a produção do biodiesel, porém, sendo importante observar a 

especificação desse biocombustível, que deve estar de acordo com as normas 

estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), logo, seguindo certas características físico-químicas. A ANP é a agência 

responsável no Brasil pela regulamentação do biodiesel comercializado e determina as 

características e limites que o mesmo deve se enquadrar, através da resolução n
o
 30 de 

24 de junho de 2016 (BRASIL, 2016). 

Em vista disso, o objetivo do trabalho foi avaliar o rendimento de produção de 

misturas de biodieseis com o diesel e analisar as suas características físicas. 

2 OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo, em uma primeira etapa, a produção de 

quatro tipos de biodieseis provenientes do óleo de soja e do de algodão, e que 

posteriormente, com o uso do diesel S10, realizasse as misturas B8, B10, B20 e B30 em 

cada um desses quatro tipos de biodieseis previamente produzidos, totalizando dezesseis 

amostras.  

Em uma segunda etapa teve-se o objetivo de caracterizar os biodieseis 

produzidos e verificar se suas características estavam de acordo com as normas 

regulamentadoras estabelecidas pela ANP para comercialização de biodiesel no Brasil. 

O estudo buscou por fim analisar a partir das características físicas as vantagens e 

desvantagens da produção do biodiesel através de misturas prévia dos óleos de soja e 

algodão antes e após o processo de transesterificação. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Produzir os biodieseis através de processo de transesterificação por via catálise 

alcalina e rota metílica; 

• Preparar a mistura do biodiesel binário através da adição dos biodieseis unitários de 

soja e algodão; 

• Fazer as misturas dos biodieseis produzidos previamente com o diesel S10 para se 

obter misturas de B8, B10, B20 e B30; 

• Analisar o rendimento da produção de cada biodiesel e suas misturas; 

• Realizar a caracterização física dos biodieseis produzidos; 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

No final do século XIX, o engenheiro alemão Rudolph Christian Karl Diesel 

(1858-1913) colocou em funcionamento na cidade de Augsburg, Alemanha, o primeiro 

modelo do motor de combustão interna. Este motor de injeção indireta possibilitava que 

seu funcionamento ocorresse com o uso de petróleo refinado, óleos vegetais e óleo de 

peixe, e foi apresentado oficialmente em 1900 na Feira Mundial de Paris utilizando 

como combustível o óleo de amendoim (CÂMARA, 2006).  

Rudolph Diesel acreditava que o motor construído por ele poderia contribuir 

para o desenvolvimento da agricultura nos países em que fosse empregado e, devido ao 

baixo custo do petróleo na época e a sua alta disponibilidade, este passou a ser o 

combustível preferencial nos motores desenvolvidos naquele período (SUAREZ; 

MENEGHETTI, 2007). No século XX, o baixo custo para o refino do petróleo fez com 

que o uso dos óleos vegetais fosse substituído pelo óleo refinado de petróleo que foi 

chamado de “óleo diesel” fazendo com que nas décadas de 30 e 40 os óleos vegetais 

fossem usados somente em caso de emergência (SILVA; FREITAS, 2008). 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ocorreu a crise do petróleo que foi 

desencadeada pelo déficit de oferta e provocada pelo embargo dos países membros da 

OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) na distribuição do petróleo 

para países da Europa e Estados Unidos. Foi no ano de 1973, a primeira fase da crise, 

quando o preço do barril de petróleo aumentou 400% em 5 meses e fez com que o 

Brasil aumentasse os custos de importação do petróleo de US$ 600 milhões naquele ano 

para US$ 2,5 bilhões no ano seguinte (1974), resultando em uma desestabilização da 

economia mundial (BERTELLI, 2005). 

A crise do petróleo foi responsável por incentivar que os países buscassem 

alternativas energéticas em substituição as fontes de origem fóssil, colaborando para que 

se desenvolvessem processos que transformavam os óleos e gorduras em combustíveis 

com propriedades físico-químicas similares ao petróleo, ou seja, retomando os estudos 

sobre os biocombustíveis (OLIVEIRA; SUAREZ; SANTOS, 2007).  

Segundo Suarez e Meneguetti (2007), o primeiro estudo que se tem registro 

sobre os biocombustíveis gerados a partir da transesterificação de óleos vegetais em 

uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, utilizando um catalisador 

básico, ocorreu na Bélgica em 1937. Porém, foi com a crise do petróleo que o 

biocombustível, chamado de biodiesel, voltou a ser intensamente estudado e passou a 
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ser a principal alternativa ao diesel. Com o intenso ressurgimento do biodiesel nas 

décadas de 70 e 80, a cidade de Dakota do Norte, Estados Unidos, no ano de 1982 foi 

responsável por sediar o primeiro congresso internacional sobre a produção de óleos 

com capacidade de se tornarem combustíveis a partir de plantas e vegetais 

(CARRUTHERS, 1984). 

O uso cada vez maior dos biocombustíveis influenciou o aumento das discussões 

sobre os problemas ambientais causados pelo uso dos combustíveis de origem fóssil e 

como eles poderiam ser amenizados com o uso das energias alternativas. Segundo 

Moreira e Giometti (2008) a Primeira Conferência Mundial sobre o clima, em 1979, 

realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), foi o primeiro evento em que a 

questão do aquecimento global foi debatida e começou a adquirir uma maior 

importância no cenário mundial. Os países participantes concluíram que houve um 

aumento de 15% do montante de CO2 na atmosfera durante os cem anos que 

antecederam a conferência. Esta análise resultou, em 1990, na elaboração do Primeiro 

Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), tornando-se um marco histórico 

para o estudo que, anos mais tarde, em 1997, resultou na criação do Protocolo de 

Quioto, onde os países integrantes da ONU se comprometiam em reduzir a emissão dos 

GEE em 5,2% tomando como base os níveis de 1990 em um período de 4 anos e, 

posteriormente , em 18% para um período de 8 anos (DINIZ, 2007). 

Comparado com os combustíveis derivados do petróleo, os biocombustíveis 

apresentam características vantajosas relacionadas a produção de gases do efeito estufa 

durante a sua queima. O biodiesel produzido a partir de uma oleaginosa permite que se 

estabeleça um ciclo fechado de carbono onde há a absorção de dióxido de carbono 

(CO2) durante a fase de crescimento da planta e a liberação do mesmo durante a sua 

queima na combustão no motor (BARBOSA et al., 2008).  

O biodiesel pode ser obtido a partir de diferentes processos químicos como 

esterificação, transesterificação ou craqueamento, sendo possível a sua utilização 

misturado com o óleo diesel, onde o seu nome indica a porcentagem de biodiesel na 

mistura, sendo B2 representando a utilização de 2% de biodiesel e 98% de diesel, a 

utilização de 5% chamada de B5, e assim sucessivamente, ou na forma pura quando não 

há a adição de óleo diesel (B100) (SILVA; FREITAS, 2008).  

Segundo a National Biodiesel Board (NBB, 2015), associação americana que 

representa e coordena a pesquisa e o desenvolvimento do biodiesel nos Estados Unidos, 
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quando o biodiesel puro (B100) é queimado ele pode emitir 48% menos monóxido de 

carbono (CO), 47% menos de material particulado e 67% menos de hidrocarbonetos se 

comparado com a queima do diesel de petróleo. Estes valores decrescem quanto maior 

for a adição de diesel na mistura do biodiesel. 

A instabilidade no preço do petróleo e a preocupação em se conseguir reduzir os 

gases de efeito estufa fez com que os países aumentassem cada vez mais a proporção de 

biodiesel nas misturas com o diesel e criassem leis que regulamentassem o seu uso. Em 

2004, no Brasil, inicialmente como medida provisória e um ano depois transformado em 

lei, foi criado o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) que 

estabeleceu inicialmente uma mistura de 2% (B2) que poderia ser comercializada em 

caráter voluntário, passando a ser obrigatória no primeiro mês de 2008 em todo o 

território nacional. Enquanto em países da Europa, como Alemanha, já se faz uso de 

20% de mistura de biodiesel (B20), atualmente, no Brasil, o teor de biodiesel presente 

no diesel é de 8% (B8) com previsão de aumento para 9% em março de 2018 e para 

10% (B10) no mesmo mês em 2019 (BRASIL, 2016).  

Segundo Reis et al. (2013) a soja é a principal fonte de óleo vegetal para a 

produção de biocombustível no Brasil, isso se deve ao fato de ser considerada uma 

cultura que apresenta condições edafoclimáticas favoráveis para que pudesse ser 

explorada na maioria das regiões do país. Nos últimos anos outros tipos de óleos 

vegetais foram ganhando espaço na produção de biodiesel no Brasil, são eles: o girassol, 

amendoim, algodão e mamona (BARBOSA et al., 2008). 

Com o planejamento de aumento da quantidade de biodiesel na mistura com 

diesel a ser comercializado nos próximos anos no Brasil, o Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) autorizou em 2015 o uso voluntário de misturas B20, para 

frotas cativas e consumidores rodoviários, B30 para uso no transporte ferroviário e uso 

agrícola industrial, e B100 para uso experimental. A regulamentação do uso dessas 

misturas é de responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), criada em 1997, através da resolução n
o
 30 de 24 de junho de 

2016 que estabelece a especificação de óleo diesel BX a B30 em caráter autorizativo 

(BRASIL, 2016). 

 

3.2  BIODIESEL 

O biodiesel é um combustível produzido a partir de biomassa renovável e 

utilizado em motores de combustão interna com o objetivo de substituir parcial, na 
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forma de misturas, ou totalmente o uso do diesel derivado do petróleo. Podem ser 

usados diferentes tipos de óleos vegetais, gorduras animais ou escuma de esgoto no 

processo de fabricação que consiste em uma reação química entre estes triglicerídeos, 

um álcool e um catalisador, processo esse chamado de transesterificação largamente 

usado para a produção do biodiesel (MME, 2011). A rota de fabricação do 

biocombustível é relacionada com o tipo de álcool utilizado durante o processo de 

produção, podendo ser a rota metílica ou etílica, sendo a primeira mais utilizada devido 

ao seu menor custo (KNOTHE et al., 2006).  

Além dos ésteres de cadeia longa, chamado de biodiesel, um dos coprodutos da 

transesterificação é a glicerina que pode ser usada no processo de produção para 

diversos produtos da indústria química, principalmente produtos de beleza como 

sabonetes e cremes para a pele, outros coprodutos produzidos durante o processo 

dependem da escolha da matéria prima que será utilizada (CARVALHO, 2012).  Apesar 

das diferenças existentes entre o diesel e o biodiesel, este último pode ser usado em 

motores de Ciclo Diesel na forma de misturas sem a necessidade de se fazer adaptações 

ou regulagem das máquinas (PARENTE, 2006). 

Segundo Szulczyk e Mccarl (2010) o biodiesel apresenta algumas vantagens 

técnicas em relação ao diesel, sendo elas: maior ponto de fulgor, temperatura na qual 

um líquido se torna inflamável em presença de uma faísca; maior índice de cetano, 

(quanto maior este índice melhor a qualidade da ignição e da combustão em um motor 

do ciclo Diesel) sendo o índice de cetano do cetano igual a 100 como padrão de 

comparação. Quando se avalia o impacto ambiental da queima dos combustíveis, pode-

se afirmar que ao se utilizar o biodiesel, menores quantidades de CO2, dióxido de 

enxofre (SO2), CO e hidrocarbonetos são liberados do que quando se utiliza o diesel, e 

que essas emissões são proporcionais e menores quando maior for a porcentagem de 

biodiesel na mistura (PERIN et al., 2015). 

Sabe-se que a produção de biodiesel no Brasil é feita a partir de diferentes fontes 

de triglicerídeos e as principais matérias primas utilizadas no ano de 2016 foram: óleo 

de soja, gordura bovina e óleo de algodão representando respectivamente 76,4%, 15,7% 

e 1,1% do total produzido naquele ano (MME, 2017).  

Atualmente o Brasil, juntamente com os Estados Unidos, lidera o ranking 

mundial de maiores produtores de biodiesel, na frente de países europeus conhecidos 

historicamente por serem grande produtores. A capacidade de produção de biodiesel no 

Brasil chegou a 7,2 bilhões de litros, quantidade suficiente para atender a mistura de 
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B10 programada para ser comercializada em 2019, contribuindo para a diminuição das 

importações de diesel e favorecendo a agricultura familiar e o agronegócio brasileiro 

(Brasil, 2017). 

 

3.3  TRANSESTERIFICAÇÃO 

A transesterificação é denominada alcoólise quando há a reação entre o éster original 

e um álcool. Esta reação é reversível e a presença de um catalisador, seja ele ácido ou 

base, colabora para aceleração da conversão e aumento do rendimento da mesma. 

Quando ocorre a transesterificação de óleos vegetais, há a reação de um triacilglicerídio 

com um álcool e com a presença de uma base ou ácido, originando uma mistura de 

ácidos graxos e glicerol (Figura 1). Devido ao fato da reação ser reversível, o álcool é, 

geralmente, utilizado em excesso com o objetivo de se aumentar o rendimento e, com 

isso, colaborar para que haja uma melhor separação do glicerol formado (GERIS et al., 

2007). 

 

Figura 1: Equação geral da transesterificação de um triacilglicerídeo 

Fonte: Geris et al. 2007  

Dentre os álcoois possíveis de se utilizar, o metanol geralmente é o escolhido 

para ser usado na reação devido ao seu baixo custo e as suas vantagens físicas e 

químicas como sua polaridade, apresentar cadeia mais curta, reagir rapidamente com o 

triacilglierídeo, dissolver com facilidade o catalisador básico e colaborar para a 

separação do glicerol. Nos casos em que se é escolhido o etanol, para ser usado na 

reação, deve-se escolher um óleo com baixo teor de água para facilitar a separação do 

glicerol (GERIS et al., 2007). 

Na transesterificação podem ser usados catalisadores básicos ou ácidos, 

entretanto a diferença ocorre quando se opta por utilizar os catalisadores ácidos e se 

constata que há um aumento da corrosão dos equipamentos industriais durante o 

processo de produção do biodiesel e ocorrência de menores taxas de conversão da 

reação. Os catalisadores básicos, mais utilizados no processo de transesterificação, são 

os hidróxidos de sódio e de potássio (MENEGHETTI; MENEGHETTI; BRITO, 2013). 
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O processo de transesterificação ocorre naturalmente quando se mistura o óleo 

vegetal com o álcool. Para que o processo seja acelerado, além do uso dos catalisadores, 

geralmente é usado em nível laboratorial os agitadores magnéticos e os sonificadores, 

auxiliando na velocidade da reação e minimizando o tempo total do processo de 

transesterificação (ALGELKORTE, 2016). 

 

3.4  EMISSÃO DE GASES 

Os principais emissores de material particulado e óxidos de nitrogênio são os 

veículos pesados e de carga, largamente utilizados no Brasil para escoamento de 

produtos principalmente oriundos do setor agrícola. Com o crescente debate sobre a 

preservação do meio ambiente ao redor do mundo, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) criou no Brasil, em 06 de maio de 1986, o Programa de 

Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), com o objetivo 

de, inicialmente, definir limites de emissões para veículos leves. Esses objetivos foram 

reafirmados quando em 15 de junho de 1989, por meio da resolução n
o 
5, o CONAMA 

criou o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar (PRONAR) que estabelecia 

limites dos níveis de emissão de poluentes para a atmosfera (MMA, 2009).  

A primeira fase do PRONCOVE em veículos pesados nomeada de “P1” foi 

instaurada em 1990 e, desde então, houve um total de sete fases do programa sendo a 

última, nomeada de “P7”, aprovada em novembro de 2008 pelo CONAMA através da 

resolução n
o 

403, para entrar em vigor no primeiro dia de janeiro de 2012. Com o 

progresso do programa e novas fases sendo aprovadas, diferentes tipos de diesel foram 

sendo comercializados no mercado a fim de se diminuir a quantidade de enxofre 

emitido para a atmosfera. O diesel comercializado no começo do Programa era chamado 

de S-1800, indicando que o mesmo possuía um teor de 1800 ppm de enxofre. As novas 

fases do PRONCOVE, e o avanço no debate sobre a diminuição dos gases poluentes 

emitidos com a queima do diesel, fizeram com que novos tipos fossem produzidos, 

sendo criado posteriormente o S-500, o S50 e mais recentemente, implementado com a 

fase P7, o S10 (com teor de 10 ppm de enxofre) (MMA, 2013). 

 

3.5  CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO BIODIESEL 

A caracterização físico-química é um processo essencial para qualificar e avaliar 

se os parâmetros calculados dos biodieseis produzidos estão de acordo com as normas 

estabelecidas pela ANP. Os métodos de caracterização dos combustíveis podem seguir 
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orientação das normas brasileiras (NBR), norte americanas (ASTM) ou da união 

europeia (EM/ISSO) (BRASIL, 2014).  

A resolução da ANP n
o 

30 de 24 junho de 2016 estabelece valores limites para 

algumas características das misturas de BX até B30, onde X indica a quantidade de 

biodiesel da mistura, que estes combustíveis devem se enquadrar. Além disso, a ANP 

estabelece qual o método que deve ser utilizado para determinar cada característica da 

mistura.  

As características usualmente calculadas e abordadas em estudos didáticos são a 

massa específica a 20
º
C e a viscosidade cinemática a 40

º
C que possuem valores limites 

que estão apresentados na Tabela 8 no anexo 1 deste trabalho. 

 

3.5.1 Massa específica 

A massa específica ( ) de uma substância é a razão entre a massa e o volume 

desta substância. A unidade utilizada no sistema internacional de unidades é o kg m
-3

. 

Ela é calculada através da equação 1 a seguir: 

 

  
 

 
   (1) 

 

Onde: 

 : massa específica; 

 : massa da substância; 

v: volume ocupado pela substância. 

Ao se analisar a massa específica dos biodieseis percebe-se que ela é maior que 

a massa específica do diesel e é determinada através dos métodos da: ABNT NBR 7.148 

e/ou 14.065, ASTM D 1.298 e/ou 4.052 e EN ISO 3.675 e/ou 12.185. A Resolução da 

ANP n
o 

30 de 24/06/2016 determina que os valores de massa específica a 20
º
C dos 

biodieseis BX a B30, misturados com o diesel S10, devem estar entre 817.8 kg.m
-
³ e 

865 kg.m
-
³. 

Os métodos mais utilizados para se determinar a massa específica do biodiesel 

são: o picnômetro e o densímetro. O método do picnômetro consiste no enchimento do 

mesmo com o biodiesel e medindo seu peso em balança de precisão em seguida. O 

método do densímetro consiste em colocar este instrumento dentro do biodiesel e fazer 

a leitura direta do valor em sua haste que se encontra na altura da lâmina do líquido. 
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3.5.2 Viscosidade dinâmica 

A viscosidade dinâmica é a propriedade do fluido que associa a tensão de 

cisalhamento com o movimento do fluido (taxa cisalhante). A função que associa essas 

três propriedades é a equação 2 a seguir: 

 

σ = k γ m   (2) 

 

onde: 

σ = tensão de cisalhamento; 

γ = taxa de cisalhamento; 

k = viscosidade; 

  = índice de escoamento. 

O índice   é adimensional e caracteriza o desvio em relação ao escoamento 

(XHIAN-QUAN, 1996). 

Ao se aplicar o logaritmo na equação, encontramos: logσ = log k +   log γ e, 

com isso, podemos avaliar o tipo de escoamento do fluido após se construir o gráfico de 

log σ versus log γ. O tipo de escoamento é determinado a partir da análise do índice   

que será o coeficiente angular da curva formada no gráfico. No caso de fluidos que 

apresentam um comportamento newtoniano, o índice   é igual a 1. Sendo assim, a 

curva formada no gráfico será uma reta, demonstrando uma proporcionalidade entra a 

tensão de cisalhamento aplicada e a taxa cisalhante (SANTOS et al., 2004). 

 

3.5.3 Viscosidade cinemática 

A viscosidade cinemática é definida como a resistência a vazão do fluido devido ao 

atrito na superfície do material em que o fluido se encontra e tenta se deslocar. A 

resistência ao escoamento é uma característica importante nos biodieseis e um 

parâmetro técnico regulamentado pela Resolução da ANP n
o 

30 de 24/06/2016 para 

misturas de BX a B30 com o diesel S10. A resolução determina a faixa limite da 

viscosidade cinemática, calculada a 40
º
C, de 1.9 a 4.1 mm² s

-1
.  

Esse parâmetro é importante ser determinado nos biodieseis pois, o uso de 

combustíveis que apresentam uma viscosidade cinemática muito elevada podem 

ocasionar problemas de deposição de material rico em carbono e entupimento dos bicos 
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injetores dos motores a combustão. Devido a alta resistência ao escorregamento, os 

danos ocasionados ao motor podem ser irreversíveis e justificam a dificuldade de 

partida a frio em motores operando com combustíveis que apresentam alta viscosidade 

(FLEISCHMAN, 2013). 

A viscosidade do diesel convencional tende a ser menor que a viscosidade do 

biodiesel puro (B100) que possui a maior viscosidade se comparado a mistura com o 

diesel em qualquer proporção BX. A faixa limite da viscosidade para o diesel 

convencional é de 2.5 a 3.5 mm² s
-1

 enquanto a do biodiesel puro é de 3.0 a 6.0 mm² s
-1

, 

ambas calculadas a 40
º
C como determinado pela ANP. Devido a diferença de valores 

entre esses combustíveis, há um aumento da viscosidade quanto maior for a 

porcentagem de biodiesel na mistura com o diesel e, devido a esse fato, para se evitar 

problemas de entupimento dos bicos, e uma deterioração do motor acelerada, foi 

regularizado nacionalmente e mundialmente que deve haver um limite máximo de 20% 

de biodiesel misturado com o diesel convencional, ou seja, formando misturadas de no 

máximo B20 para uso em motores a combustão.  

A viscosidade cinemática é geralmente determinada através do uso do 

viscosímetro, que pode ser de capilar, de orifício, rotacional ou de esfera. Outra maneira 

de se calcular a viscosidade cinemática é através de método direto utilizando os valores 

de viscosidade dinâmica e massa específica em mesma temperatura. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho dividiu-se em quatro etapas, sendo a primeira a produção dos 

biodieseis a partir dos óleos de soja e algodão através da transesterificação via rota 

metílica utilizando um catalisador alcalino. A segunda etapa se deu início com a mistura 

dos biodieseis unitários para se obter o biodiesel binário.  

Na terceira etapa foi realizada a mistura dos biodieseis puros produzidos com o 

diesel S10 em diferentes proporções, a fim de se obter amostras de B8, B10, B20 e B30 

de cada um deles, totalizando 16 biodieseis. Essas três primeiras etapas foram realizadas 

no Laboratório de Máquinas Agrícolas – LABMAQ do Departamento de Engenharia 

Agrícola e Ambiental (TER) da Universidade Federal Fluminense (UFF); 

Na quarta etapa deu-se início a caracterização física dos biodieseis produzidos, 

realizada no Laboratório de Reologia – LARE do Departamento de Engenharia 

Mecânica (TEM) da Universidade Federal Fluminense. 
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O diesel utilizado neste trabalho foi o S10 puro, ou seja, considerado o B0, sem 

adição de biodiesel e aditivos. Este diesel foi doado pela Ipiranga S/A e seu certificado 

de ensaio, caracterização realizada na própria empresa em 07 de setembro de 2016, 

pode ser encontrado no anexo 2 deste trabalho.  

 

4.1  PRODUÇÃO DO BIODIESEL 

Os biodieseis utilizados no trabalho foram produzidos a partir dos óleos de soja e 

algodão e em quatro etapas distintas, sendo elas: 

1. Produção do biodiesel unitário através de rota metílica a partir do processo de 

transesterificação de cada óleo vegetal individualmente; 

2. Produção do biodiesel proveniente da mistura dos óleos de soja e algodão antes 

do processo de transesterificação; 

3.  Produção do biodiesel proveniente da mistura binária de dois biodieseis 

previamente produzidos, após o processo de transesterificação; 

4. Mistura de cada biodiesel produzido com o diesel S10 em diferentes proporções 

para originar B8, B10, B20 e B30, totalizando dezesseis amostras ao final do processo. 

 

4.1.1 Produção do biodiesel unitário 

O biodiesel unitário foi produzido a partir dos óleos de soja refinado (Figura 2a) 

e de caroço de algodão refinado (Figura 2b) através de bateladas com 100 ml de óleo, 

30 ml de metanol e 1% do catalizador NaOH (Hidróxido de Sódio) (Figura 2c). O 

processo de produção seguiu as proporções de 1 mol de óleo vegetal para 6 mols de 

álcool metílico P.A (99,7%) (Figura 2d) segundo estabelece Tomasevic e Marinknov 

(2003).  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2: Óleo de soja (a), Óleo de algodão (b), hidróxido de sódio - NaOH(c) e álcool 

metílico P.A (d) 

 

Inicialmente os óleos de soja e algodão foram pré-aquecidos na estufa (Figura 

3a) até a sua estabilização a 45
º
C. Após esse procedimento foi utilizado um Erlenmeyer 

onde se colocou o metanol em quantidade determinada, pesado inicialmente em uma 

balança de precisão de quatro casas decimais (Figura 3b), e o hidróxido de sódio P.A 

(NaOH) em proporção de 1% relacionado com a quantidade do óleo vegetal usado, 

também pesado na balança de precisão. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3: Estufa (a) e balança de precisão (b) 

 

Com o uso de um agitador magnético (Figura 4a) e um bastão magnético (Figura 

4b) colocou-se o Erlenmeyer com a mistura entre metanol + NaOH para agitar até que 

todo o hidróxido de sódio fosse dissolvido (Figura 6), controlando-se a temperatura a 

45
o
C. Após esse processo o óleo vegetal, que estava dentro da estufa e estabilizado, foi 
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adicionado lentamente na solução dentro do Erlenmeyer, dando início ao processo de 

transesterificação. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4: Agitador magnético (a), bastões magnéticos (b) e Erlenmeyer com metanol + 

NaOH (c) 

 

O agitador magnético permaneceu em funcionamento com a mistura por 45 

minutos controlando-se a temperatura a 45
º
C, a fim de se garantir que o processo de 

transesterificação fosse totalmente concluído. Ao final dessa etapa, a mistura foi 

transferida para um funil de bromo para que pudesse ocorrer a separação entre o 

biodiesel e a glicerina, produzida pelo processo de transesterificação (Figura 5). 

 

Figura 5: Funil de bromo 

 

A mistura permaneceu dentro do funil por vinte e quadro horas com o objetivo 

de se garantir que houvesse a total separação entre as partes produzidas e o material 

fosse estabilizado. Ao término do perídio de um dia, a glicerina se mostrou posicionado 

na parte inferior do balão de decantação, visto que é um material mais denso que o 

biodiesel que, por sua vez, permaneceu acima da glicerina, na parte superior, facilitando 

a sua extração (Figura 6a e 6b). 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 6: Separação entre glicerina e o biodiesel de soja (a) e separação entre glicerina e 

o biodiesel de algodão (b) 

 

Posteriormente, realizou-se a lavagem do biodiesel com o objetivo de eliminar 

qualquer tipo de impureza que pudesse ter permanecido no mesmo. Este processo 

consistiu na adição de água destilada, que foi previamente aquecida a 50
º
C dentro da 

estufa, e ácido clorídrico (HCL) (Figura 7a) dentro do filtro de decantação. Após a 

adição, aguardou-se vinte minutos para que pudesse ocorrer a separação total do 

biocombustível e das partículas de glicerina, antes que a mesma fosse retirada (Figura 

7b).  Após esse procedimento, o biodiesel lavado foi transferido para um recipiente 

maior e colocado dentro da estufa a 105 ± 3
º
C, onde permaneceu por um período de 

duas horas a fim de se garantir que toda a água destilada e o HCL evaporassem, dando 

início ao processo de secagem (Figura 7c). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 7: Ácido clorídrico (a), processo de lavagem do biodiesel (b) e secagem do 

biodiesel na estufa (c) 

 

Esse processo foi realizado para cada um dos dois óleos, soja e algodão, 

resultando nos biodieseis unitários puros apresentados na Figura 8a e 8b a seguir. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 8: Biodiesel de algodão (a) e biodiesel de soja (b) 

 

O processo de produção dos biodieseis puros, dos óleos de soja e algodão, foi 

representado no Fluxograma 1 a seguir.  
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Fluxograma 1: Processo de produção dos biodieseis puros  

 

4.1.2 Produção do biodiesel da mistura de óleos anterior ao processo de 

transesterificação 

O biodiesel proveniente da mistura binária dos óleos de soja e algodão foi produzido 

em bateladas com proporções molares iguais, sendo 0,5 mol de óleo de soja refinado 

com 0,5 mol de óleo de caroço de algodão refinado. Essa mistura foi realizada antes do 

processo de transesterificação com a adição dos óleos, pré-aquecidos a 45
º
C, 

simultaneamente dentro do Erlenmeyer que já estava contendo a mistura de metanol + 

NaOH sobre a ação do agitador magnético (Figura 9). 
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Figura 9: Erlenmeyer com a mistura de metanol + NaOH 

 

Após, iniciou-se a etapa de transesterificação igual a realizada no processo de 

produção dos biodieseis unitários, ocorrendo a 45
º
C, com 1% de NaOH P.A e agitação 

magnética por 45 minutos. Após esse processo, a mistura foi transferida para o funil de 

decantação onde permaneceram por 24 horas para que houvesse a total separação das 

fases envolvidas. Em seguida foi realizada a lavagem do biodiesel e, posteriormente, 

finalizando com a secagem do mesmo na estufa por duas horas para depois pudesse ser 

realizado o seu armazenamento (Figura 10). 

 

Figura 10: Biodiesel de soja + algodão 

 

O processo de produção do biodiesel a partir da mistura dos óleos de soja e 

algodão, antes do processo de transesterificação, foi representado no Fluxograma 2 a 

seguir.  
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Fluxograma 2: Processo de produção do biodiesel proveniente da mistura dos óleos de 

soja e algodão antes da transesterificação 

 

4.1.3 Produção do biodiesel da mistura binária de biodieseis unitários 

Este biodiesel foi produzido a partir da mistura binária dos biodieseis de soja e 

algodão após o processo de transesterificação. Para criá-lo foi feita a mistura em uma 

mesma proporção molar de dois biodieseis já produzidos, criando-se assim um novo 

biodiesel contendo 50% molar de cada um. Para a produção desse combustível, foi 
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misturado 1 mol de biodiesel de soja puro com 1 mol de biodiesel de caroço de algodão 

puro, originando assim B soja + B algodão (Figura 11). 

 

 

 

 

 

Figura 11: Representação da mistura binária dos biodieseis de soja e algodão 

                        

O processo de produção do biodiesel puro, a partir da mistura binária dos 

biodieseis de soja e algodão após o processo de transesterificação, foi representado no 

Fluxograma 3 a seguir.  

 

Fluxograma 3: Processo de produção do biodiesel proveniente da mistura binária entre o 

biodiesel de soja e o de algodão 

 

4.1.4 Produção dos biodieseis em diferentes proporções com o diesel S10 

Após a produção dos biodieseis puros (B100) iniciou-se as misturas destes com o 

diesel S10. As misturas ocorreram com cada um dos quatro tipos produzidos 

anteriormente, sendo eles: B soja, B algodão, B soja + algodão e B soja + B algodão. As 

proporções escolhidas e realizadas foram: 8% de biodiesel e 92% de diesel (B8), 10% 

de biodiesel e 90% de diesel (B10), 20% de biodiesel e 80% de diesel (B20), 30% de 
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biodiesel e 70% de diesel (B30) em cada um dos quatro biodieseis puros previamente 

produzidos, resultando em um total de dezesseis amostras (Figuras 12 e 13). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 12: Misturas do biodiesel de soja (a) e misturas do biodiesel de algodão (b) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 13: Misturas do biodiesel de soja + algodão (a) e misturas do biodiesel de soja + 

biodiesel de algodão (b) 

 

O processo de produção das misturas dos biodieseis puros com o diesel S10, 

resultando nos biodieseis B8, B10, B20 e B30, foi representado no Fluxograma 4 a 

seguir. 
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Fluxograma 4: Processo de produção das misturas B8, B10, B20 e B30 

 

4.2  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

O processo de caracterização física ocorreu em quatro partes distintas, sendo 

elas: análise da massa específica a 20
º
C e, posteriormente, a 40

º
C com o uso de 

picnômetro; verificação da viscosidade dinâmica com o uso do reômetro; e cálculo da 

viscosidade cinemática a partir dos dados encontrados nas etapas anteriores. A Tabela 1 

identifica as propriedades físico-químicas que foram usadas nesse trabalho para 

caracterizar os biodieseis e indica as normas referentes a cada característica, de acordo 

com a resolução da ANP 45/2014. 

Tabela 1: Propriedade físico-química e norma correspondente 

 

Fonte: Tabela adaptada da resolução 45/2014 da ANP  

 

4.2.1 Massa específica 

A massa específica foi determinada através do uso do picnômetro (Figura 14a) e do 

banho termostático (Figura 14b) que foi usado para manter a temperatura do biodiesel 

que seria analisado em 20
º
C. O picnômetro utilizado na aferição da massa específica foi 
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calibrado previamente através da análise da água destilada a 20
º
C antes que os testes 

com os biodieseis fossem realizados. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 14: Picnômetro (a) e banho termostático (b) 

 

Para a aferição da massa específica, inicialmente foi pesado o picnômetro em 

balança analítica para encontrar a massa. Posteriormente, foi colocado 50 mL de 

biodiesel dentro do picnômetro que foi fixado a um suporte que deixasse o mesmo 

submerso em banho termostático (Figura 15), garantindo assim que a amostra contida 

dentro dele estabilizasse a sua temperatura em 20
º
C. Através do uso de termômetro 

digital, pode-se ter um controle preciso da temperatura do banho termostático.  

 

Figura 15: Suporte para fixar o picnômetro no banho termostático 

 

Além do biocombustível presente dentro do picnômetro, o combustível que 

estava sendo caracterizado foi colocado junto com as outras amostras de biodieseis, que 

seriam analisadas em seguida, em provetas de 100 mL dentro do mesmo banho 

termostático em que se encontrava o picnômetro (Figura 16a). Esta situação facilitou 

que fosse realizada a aferição da temperatura de cada biocombustível e garantiu que as 

amostras se estabilizassem em 20
º
C. Com a temperatura estabilizada dentro do 

picnômetro, o mesmo foi retirado do banho termostático e pesado na balança analít ica 

com a amostra de biodiesel no seu interior (Figura 16b).  
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(a) 

 

(b) 

Figura 16: Provetas com biodiesel dentro do banho termostático (a) e Aferição do peso 

do picnômetro preenchido com biodiesel (b) 

 

Com o peso do picnômetro vazio, e depois a aferição quando estava cheio de 

biodiesel, foi possível calcular a massa específica da amostra através da equação 3: 

 

  
     –   

  
        (3) 

 

Onde: 

  = massa específica do biodiesel (kg m
-3

); 

Pp\b = peso do conjunto picnômetro/biodiesel (g); 

Pp = peso do picnômetro (g); 

Vp = volume do picnômetro (mL). 

A massa específica foi calculada para todas as amostras de biodiesel, tendo sido 

realizadas cinco repetições para cada uma delas. Com a média das cinco repetições foi 

possível encontrar o valor mais preciso da massa específica de cada amostra de 

biodiesel. O processo de aferição da massa específica está apresentado no Fluxograma 5 

a seguir. 
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Fluxograma 5: Processo de aferição da massa específica do biodiesel a 20
º
C 

 

Após ter sido encontrada a massa específica a 20
º
C o experimento foi realizado 

novamente com a temperatura do biodiesel estabilizada em 40
º
C. Essa nova aferição foi 

necessária para que se pudesse encontrar a viscosidade cinemática a 40
º
C a partir da 

viscosidade dinâmica calculada com mesma temperatura. O processo para aferição da 

massa específica a 40
º
C está apresentado no Fluxograma 6 a seguir. 
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Fluxograma 6: Processo para aferição da massa específica a 40
º
C 

 

4.2.2 Viscosidade dinâmica 

Para a determinação da viscosidade dinâmica a 40
o 
C foi utilizado o reomêtro RS 50 

RheoStress da Precitech Instrumental LTDA com o banho termostático acoplado 

(Figura 17) para garantir que o experimento fosse realizado em temperatura constante 

previamente estabelecida. Foi utilizado o cilindro concêntrico modelo DG41Ti (Figura 

18) para a aferição dos biocombustíveis por garantir que durante a execução do 

experimento não houvesse perda da amostra e que a mesma pudesse ser reaproveitada 

depois. Os ensaios de reologia foram realizados no Laboratório de Reologia (LARE) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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Figura 17: Reômetro e banho termostático 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 18: Vista lateral dos cilindros concêntricos (a) vista superior dos cilindros 

concêntricos (b) 

 

Para a realização da análise no reômetro foram inseridos previamente os dados 

que se pretendia obter através do software RheoWin Pro 2.97 do aparelho, instalado no 

computador e acoplado ao reômetro. Foi estabelecida uma temperatura constante de 

40
º
C para execução do experimento. O próprio software cria um gráfico baseado nos 

dados colhidos, que foram previamente selecionados para serem aferidos, são eles: a 

viscosidade dinâmica versus a taxa de cisalhamento (curva de fluxo) e a taxa de 

cisalhamento versus a tensão de cisalhamento, ambos com a temperatura constante de 

40
º
C. 

  Após o software ter sido programado, foi dado o comando no computador para 

que fosse realizada a busca do “ponto zero” - distância mínima possível entre os copos 

utilizados, superior e inferior do reômetro, quando estão totalmente um dentro do outro, 

sem amostra de líquido em seu interior (Figura 19). Após o “ponto zero” ter sido 
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determinado, os copos foram novamente separados através da descida mecânica do copo 

inferior, e foi colocado 6,5 mL de biodiesel dentro deste copo com o uso de uma 

seringa. Após a adição do biodiesel os copos se encaixaram novamente, um dentro do 

outro, com a subida da parte inferior do reômetro, e foi dado o comando para 

inicializacão do teste. O teste do reômetro consiste no giro do copo superior dentro do 

inferior, aplicando uma tensão de cisalhamento no biodiesel presente internamente. Essa 

tensão aplicada foi variando e aumentando ao longo do tempo, gerando uma taxa de 

cisalhamento correspondente a esta variação. 

  

Figura 19: Processo de determinação do “ponto zero” no reômetro 

O experimento foi realizado duas vezes para cada amostra, sendo os resultados 

tabulados e dispostos graficamente, para a minimização de possíveis erros. O processo 

de aferição da viscosidade dinâmica através da reologia a 40
º
C está apresentado no 

Fluxograma 7 a seguir. 
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Fluxograma 7: Processo de determinação da viscosidade dinâmica a 40
º
C através da 

reologia 

A viscosidade dinâmica encontrada será usada para se obter a viscosidade 

cinemática do biodiesel, uma característica técnica regulamentada pelas normas da ANP 

e usualmente calculada e abordada em estudos didáticos. 

 

4.2.3 Viscosidade cinemática 

4.2.3.1 Método direto 

Para determinação da viscosidade cinemática a 40
º
C foram utilizados os valores 

encontrados para a massa específica e a viscosidade dinâmica em mesma temperatura. 

A partir desses valores usou-se a equação 4 para se encontrar a viscosidade cinemática 

de cada amostra. 

  
 

 
  (4) 

 

Onde: 

  = viscosidade cinemática do biodiesel (m² s
-1

); 

  = massa específica do biodiesel (kg m
-3

); 

µ = viscosidade dinâmica do biodiesel (Pa s). 

 O processo de determinação da viscosidade cinemática de cada amostra a partir 

dos valores de massa específica e viscosidade dinâmica encontrados para cada um dos 

dezesseis biodieseis está representado no Fluxograma 8 a seguir.  

 

Fluxograma 8: Processo de determinação da viscosidade cinemática 
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4.2.3.2 Método do viscosímetro capilar 

Para determinação da viscosidade cinemática a 40
º
C do diesel S10 puro (B0), foi 

utilizado o viscosímetro capilar de Cannon-Fenske (Figura 20a), um banho termostático 

da marca Nova Ética modelo N480, para que se pudesse aferir a viscosidade cinemático 

do combustível em temperatura constante, e um termostato transparente da marca Schott 

modelo CT52 (Figura 20b), para facilitar a visualização do escoamento do B0 dentro do 

viscosímetro capilar. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 20: Viscosímetro capilar de Cannon-Fenske (a) e banho termostático com 

termostato transparente (b) 

 

Inicialmente a temperatura do banho termostático foi fixada em 40
º
C e, em 

seguida, foi introduzida uma pequena quantidade do diesel no viscosímetro com o 

objetivo de se encher 2/3 do bulbo maior localizado na parte inferior do viscosímetro. 

Posteriormente, o viscosímetro foi colocado no banho termostático e aguardou-se 30 

minutos para que a temperatura do combustível presente no interior do viscosímetro se 

estabilizasse a 40
º
C. Para finalizar o experimento, foi aferido o tempo gasto para que o 

B0 percorresse as marcas localizadas no viscosímetro (Figura 21). 
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Figura 21: Marcas localizadas no viscosímetro 

 

 Para que pudesse se aferir a viscosidade cinemática a partir da velocidade de 

escoamento do B0 dentro do viscosímetro, foi utilizada a equação 5 apresentada a 

seguir. 

        (5) 

 

Onde: 

  = viscosidade cinemática do biodiesel (mm² s
-1

); 

  = tempo gasto para o biodiesel escoar entre as marcas do viscosímetro de capilar (s); 

  = constante do viscosímetro de capilar (mm² s
-2

). 

 O processo de determinação da viscosidade cinemática a 40
º
C do B0 através do 

uso do viscosímetro capilar está representado no Fluxograma 9 a seguir. 

 

 

Fluxograma 9: Processo de aferição da viscosidade cinemática a 40
º
C 
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O viscosímetro de capilar mede a velocidade de escoamento do fluido através de 

um capilar de vidro, velocidade essa que é medida através do tempo gasto para o líquido 

escoar entre duas marcas existentes no viscosímetro. 

Esse tipo de viscosímetro é muito utilizado para líquidos newtonianos, que 

apresentem baixa viscosidade, como o caso dos biodieseis, porém, apresentam 

limitações quando utilizados para fluidos não newtonianos, visto que não permitem a 

variação da tensão de cisalhamento. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 RENDIMENTO DA PRODUÇÃO DO BIODIESEL 

Ao se fazer as análises dos rendimentos gerais dos biodieseis, com um enfoque 

na quantidade de produto que foi utilizado e a quantidade de biodiesel gerado, podemos 

notar pela Tabela 3 que a produção do biodiesel proveniente da mistura dos óleos de 

soja e algodão foi o que apresentou maior rendimento geral se comparado aos demais. A 

diferença entre o rendimento geral dos dois biodieseis que apresentaram maiores valores 

foi de apenas 0,2%, indicando que na produção do biodiesel proveniente da mistura dos 

óleos de soja e algodão, houve uma maior influência do próprio óleo de soja. A 

produção do biodiesel unitário de soja apresentou o segundo maior rendimento dentre 

os 3 produzidos inicialmente, com uma diferença de 1,29% se comparado ao 

rendimento de produção do biodiesel unitário de algodão. 

Ao analisar os valores apresentados na Tabela 2 pelo teste estatístico de Tukey a 

5%, podemos verificar que não houve uma variação significativa entre os resultados de 

rendimento. 

Tabela 2: Resultados do rendimento 

 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre sí pelo teste de Tukey 

 

O Gráfico 1 apresenta o rendimento dos biodieseis produzidos, incluindo o B 

soja + B algodão, proveniente das misturas entre os biodieseis unitários de soja e 

algodão. Este apresentou um valor de média entre os rendimentos dos biodieseis 

unitários utilizados para sua produção, com isso ficando com o terceiro maior 

rendimento se comparado ao demais de 64,95%. 

Óleos Rendimento

Algodão 64.537333 a 

Soja 65.367167 a 

Algodão + Soja 65.497667 a 
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Gráfico 1: Rendimento geral dos biodieseis 

 

 

5.2  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS BIODIESEIS 

5.2.1 Massa específica 

Analisando a massa específica calculada a 20
º
C para cada um dos biodieseis 

produzidos, foi verificado que todos os valores estavam de acordo com a Resolução da 

ANP N
o 
30 de 24/06/2016 no Regulamento Técnico N

o 
2/2016 que determina os limites 

inferiores e superiores para os biodieseis BX a B30. Segundo o regulamento, o valor 

calculado deve ser entre 817,80 e 865,00 kg.m
-3 

quando for utilizado o diesel S10 nas 

misturas como foi feito neste trabalho. Os valores encontrados para as massas 

específicas de cada um dos biodieseis produzidos estão apresentados na Tabela 3 a 

seguir. 
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Tabela 3: Resultados de massa específica 

 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre sí pelo teste de Tukey 

 

A massa específica encontrada para o B0 foi apresentada na Tabela 4 e pode-se 

observar que o valor encontrado ficou entre os limites estabelecidos de 820 a 850 kg m
-
³ 

segundo a Resolução n
o
 46 da ANP que regulamenta as características do diesel S10 

(BRASIL, 2012). 

Tabela 4: Resultado de massa específica do B0 a 20
º
C 

 

 

Ao se analisar os valores de massa específica a 20
º
C, percebe-se que os mesmos 

seguiram uma tendência de aumento conforme a proporção de biodiesel aumentava na 

mistura, sendo a diferença entre o B8 de soja, que apresentou o menor valor, e o B30 de 

algodão, que apresentou o maior, foi de 1,41%.  

É importante ressaltar que os valores de massa específica calculados para as 

misturas são maiores que o encontrado para o diesel B0, sendo este 0,30% menor que o 

B8 de soja e 1,71% menor que o B30 de algodão. Entre os quatro tipos de biodieseis 

B8 Soja 832.786333 a 820.341667 g 

B8 Soja + Algodão 833.438000 b 819.350667 f 

B8 B Soja + B Algodão 833.644333 b 806.507333 a 

B8 Algodão 833.917000 c 806.753000 a 

B10 Soja 833.564333 b 820.953333 g 

B10 Soja + Algodão 834.914667 d 820.647667 g 

B10 B Soja + B Algodão 834.083667 c 808.376333 b 

B10 Algodão 834.708667 d 808.941333 b

B20 Soja 838.639333 e 826.600667 i 

B20 Soja + Algodão 839.617333 f 825.330333 h 

B20 B Soja + B Algodão 838.852333 e 812.633000 c 

B20 Algodão 839.398000 f 813.570667 d 

B30 Soja 843.481667 h 830.471667 j 

B30 Soja + Algodão 844.166667 i 830.624667 j 

B30 B Soja + B Algodão 841.858667 g 817.847333 e 

B30 Algodão 844.519000 i 818.552333 e 

Biodiesel
Massa específica  (kg.m-3)      

20oC

Massa específica  (kg.m-3)       

40oC

B0 830.2800

MASSA 

ESPECÍFICA 

(Kg.m¯³)

COMBUSTÍVEL
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produzidos, em uma mesma proporção com o diesel, foi possível perceber que houve 

uma tendência de aumento no valor da massa específica, onde o biodiesel proveniente 

do óleo de soja apresentou o menor valor, seguido pelo produzido a partir da mistura 

dos óleos, depois pelo gerado a partir da mistura dos biodieseis e por último o 

produzido a partir do óleo de algodão. Essa sequência crescente de valores de massa 

específica ocorreu para todas as misturas realizadas, B8, B10, B20 e B30.  

Na análise estatística com o teste de Tukey a 5% os resultados obtidos foi 

possível verificar que o B8 de soja + algodão e o B8 de B algodão + B soja não 

apresentaram uma diferença significativa de valores, enquanto por outro lado essa 

diferença foi significativa para a comparação entre o B8 de soja e o B8 de algodão.  

Ao analisar o Gráfico 2 é possível verificar que todos os biodieseis produzidos 

apresentaram a massa específica a 20
º
C dentro dos limites estabelecidos pela ANP na 

faixa que compreende 817,80 a 865,00 kg m
-3

 e que as misturas B8 apresentaram os 

menores valores enquanto as B30 apresentaram os maiores, quando se compara a partir 

da matéria prima usada para a produção de cada um deles. 

 

Gráfico 2: Resultados de massa específica das amostras a 20
º
C 

 

A massa específica calculada a 40
º
C não é uma característica técnica com um 

limite determinado pela ANP, porém os ensaios de determinação desses valores foram 

realizados para cada um dos biodieseis produzidos com o objetivo de se utilizar os 

mesmos no cálculo direto, através da equação de aferição da viscosidade cinemática.  
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O biodiesel B soja + B algodão apresentou os menores valores de massa 

específica nesta temperatura, para todas as proporções com o diesel, tendo o seu menor 

valor na mistura B8 e o seu maior na B30 com uma diferença de 1,40% considerada 

significativa pelo teste de Tukey a 5%.  

A massa específica a 40
º
C se comportou da mesma forma que a calculada a 

20
º
C, como pode ser observado no Gráfico 2, quando se compara os combustíveis 

levando em consideração somente a quantidade de biodiesel na mistura, como no caso 

por exemplo do B soja que apresentou valores mais baixos para as misturas B8 e valores 

mais altos para as misturas B30. 

 

5.2.2 Viscosidade cinemática e dinâmica à 40
o
C 

A viscosidade cinemática foi determinada de forma direta, utilizando a massa 

específica e a viscosidade dinâmica, ambas a 40
º
C para cada um dos biodieseis 

produzidos. Os valores calculados de viscosidade cinemática e viscosidade dinâmica 

estão apresentados na Tabela 5. 

Analisando os valores obtidos para viscosidade cinemática, é possível perceber 

que o B30 de B Soja + B algodão apresentou o maior valor e o B20 de Soja + Algodão 

o segundo maior entre todos os biodieseis produzidos, indicando que caso fossem 

utilizados em um motor a combustão, estes apresentariam um maior ponto de 

entupimento de filtro a frio, visto que maiores viscosidades afetam a boa circulação do 

combustível no motor, principalmente quando o mesmo ainda não foi aquecido. Essa 

resistência ao escoamento seria muito inferior nos biodieseis B10 Soja e B10 algodão, 

onde ambos apresentaram os menores valores calculados e, com isso, apresentariam os 

menores pontos de entupimento a frio.  

Apesar da diferença de apenas 0,17% entre as viscosidades cinemáticas do B10 

de Soja e do B10 de Algodão, e a diferença de 0,78% entre os valores do B30 do B Soja 

+ B Algodão e B20 de Soja + Algodão, ambas foram significativas pelo teste de Tukey 

a 5%. 

Analisando os valores de viscosidade dinâmica calculada através do uso do 

reômetro, podemos verificar que os maiores valores ocorreram nos mesmo biodieseis 

que apresentaram os maiores resultados de viscosidade cinemática, seguindo a mesma 

tendência para os menores valores. Em ambos os casos, foi possível notar que houve 

uma diferença significativa pelo teste de Tukey aplicado.  
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Tabela 5: Resultados de viscosidade cinemática e dinâmica 

 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre sí pelo teste de Tukey 

 

Ao se analisar o Gráfico 3 é possível observar que todas as viscosidades 

cinemáticas determinadas para cada um dos biodieseis produzidos se enquadram nas 

normas estabelecidas pela Resolução da ANP N
o 

30 de 24/06/2016 que estabelece que 

esses valores do BX ao B30, produzidos com o diesel S10, devem estar dentro da faixa 

de 1.9 a 4.1 mm
2
 s

-1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B8 Soja 3.436667 d 0.002819 d

B8 Soja + Algodão 3.540667 g 0.002901 i 

B8 B Soja + B Algodão 3.501000 f 0.002824 e 

B8 Algodão 3.547000 h 0.002862 f 

B10 Soja 3.408000 b 0.002798 b 

B10 Soja + Algodão 3.417667 c 0.002805 c 

B10 B Soja + B Algodão 3.582333 i 0.002896 h 

B10 Algodão 3.402000 a 0.002752 a 

B20 Soja 3.479000 e 0.002876 g 

B20 Soja + Algodão 3.906000 n 0.003224 p

B20 B Soja + B Algodão 3.642266 k 0.002960 k 

B20 Algodão 3.666667 l 0.002983 l 

B30 Soja 3.543667 g 0.002943 j 

B30 Soja + Algodão 3.611333 j 0.003000 m 

B30 B Soja + B Algodão 3.936333 o 0.003220 o 

B30 Algodão 3.717667 m 0.003043 n 

Viscosidade dinâmica (mm².s-1)         

40oC
Biodiesel

Viscosidade cinemática (mm².s-1)       

40oC
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Gráfico 3: Resultados de viscosidade cinemática das amostras a 40
º
C 

 

A viscosidade cinemática do diesel S10 encontrada com o uso do viscosímetro 

capilar está apresentada na Tabela 6 e pode-se observar que a mesma permaneceu entre 

os limites inferior e superior de 2,0 a 4,5 mm² s
-1

 estabelecidos pela Resolução n
o
 46 de 

2012 da ANP (BRASIL, 2012). 

Tabela 6: Resultado de viscosidade cinemática do B0 a 40
º
C 

 

É importante ressaltar que a viscosidade cinemática encontrada para o B0, 

apresentada na Tabela 6, é inferior a encontrada para as misturas de biodiesel, sendo 

esta 19,31% menor que a encontrada para o B10 de algodão e 38,05% menor que a do 

B30 de B soja + B algodão. 

Os gráficos obtidos através do uso do reômetro nas análises a 40
º
C, indicando a 

viscosidade dinâmica do biodiesel e a reta com proporcionalidade de crescimento entre 

a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento, característica de fluidos newtonianos, 

foram apresentados a seguir nas Figuras de 22 a 29. 

Combustível
VISCOSIDADE 

CINEMÁTICA (mm².s-1)

B0 2.8513
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(a) 

 

(b) 

Figura 22: Resultados da reologia para B8 Soja (a) e B10 Soja (b) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 23: Resultados da reologia para B20 Soja (a) e B30 Soja (b) 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 24: Resultados da reologia para B8 Algodão (a) e B10 Algodão (b) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 25: Resultados da reologia para B20 Algodão (a) e B30 Algodão (b) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 26: Resultados da reologia para B8 Soja + Algodão (a) e B10 Soja + Algodão (b) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 27: Resultados da reologia para B20 Soja + Algodão (a) e B30 Soja + Algodão 

(b) 
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(a) (b) 

Figura 28: Resultados da reologia para B8 B Soja + B Algodão (a) e B10 B Soja + B 

Algodão (b) 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 29: Resultados da reologia para B20 B Soja + B Algodão (a) e B30 B Soja + B 

Algodão (b) 

 

6 CONCLUSÃO 

1. A mistura dos óleos vegetais de soja e algodão antes do processo de 

transesterificação apresentou o maior rendimento se comparado com a produção 

proveniente de apenas um óleo vegetal ou das misturas dos biodieseis, sendo essa 

diferença de até 1,49% se comparado ao biodiesel unitário de algodão que apresentou o 

menor rendimento entre os demais; 

2. Durante a produção de biodiesel, visando se alcançar um maior 

rendimento ao se utilizar os óleos de soja e algodão, deve-se fazer a mistura prévia dos 

mesmos antes do processo de transesterificação do que a mistura dos biodieseis após 

este processo ou até mesmo a produção unitária; 

3. A caracterização física dos biodieseis produzidos estavam de acordo com 

os limites estabelecidos pela Resolução da ANP N
o 

30 de 24/06/2016. Com isso, é 

possível garantir a viabilidade de produção, perante as normas técnicas para 
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comercialização de biodiesel no Brasil, nas formas apresentadas neste trabalho e com a 

determinação da viscosidade cinemática por método direto a partir da massa específica e 

da viscosidade dinâmica, sendo esta última determinada através da reologia; 

4. Verificou-se que nas misturas B8, B20 e B30 o biodiesel unitário de soja 

apresentou os menores valores de viscosidade cinemática se comparado ao demais 

produzidos, ficando com o segundo menor valor na mistura B10 com apenas 0,18% a 

mais que o biodiesel unitário de algodão. Com isso, o biodiesel unitário proveniente do 

óleo de soja apresenta, devido a seu baixo valor de viscosidade cinemática, um melhor 

escoamento na maioria das proporções de misturas com o B0, tornando-o uma 

primordial opção de utilização em motores de ciclo diesel quando se há a preocupação 

com o ponto de entupimento de filtro a frio, principalmente em regiões 

predominantemente de baixas temperaturas; 

5. Os biodieseis produzidos apresentaram maiores valores de viscosidade 

cinemática se comparado ao B0, colaborando assim para que em baixas proporções haja 

menores perdas de combustível durante a injeção do mesmo no motor, aumentando a 

lubricidade do conjunto e consequentemente a vida útil do equipamento; 

6. Foi constatada que a massa específica a 20
º
C aumentou conforme a 

porcentagem de biodiesel na mistura com o diesel aumentava, apresentando os maiores 

valores para as misturas B30 e os menores para B8, sendo a diferença entre o menor, B8 

soja, e o maior, B30 algodão, de 1,41%.  O aumento da massa específica indica que uma 

maior quantidade de biodiesel será injetada na câmara de combustão do motor quando 

se analisa um mesmo volume de controle. Essa característica colabora para que haja um 

maior potencial energético e, com isso, menor perda de potência no motor quando este 

estiver operando com biocombustíveis em misturas elevadas, visto que o biodiesel 

apresenta um menor poder calorífico se comparado ao diesel puro (B0) que apresentou a 

menor massa específica quando comparado com os biocombustíveis produzidos neste 

trabalho. 

 

7 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Utilização de outras fontes de óleo vegetais e misturas para a produção 

de novos biodieseis; 

 Realizar análise da emissão proveniente da combustão dos biodieseis 

produzidos em motor de ciclo diesel; 
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 Realizar análise de desempenho em motor ciclo diesel utilizando um 

dinamômetro e verificando a relação de torque versus potência em diferentes rotações 

com o uso dos biodieseis produzidos; 

 Realizar outras caracterizações físico-químicas dos biodieseis como 

poder calorífico, ponto de entupimento de filtro a frio e número de cetano; 

 Analisar e quantificar a glicerina produzida de cada biodiesel, fazer a sua 

caracterização e estudar possíveis finalidades para a mesma; 

 Realizar outras porcentagens de misturas dos biodieseis utilizados e 

analisar suas vantagens e desvantagens quanto a seus valores de massa específica e 

viscosidade cinemática. 
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ANEXO 1 

 

Tabela 7: Especificações das misturas dos biodieseis de BX a B30 com o diesel S10 

 

Fonte: Adaptado da resolução da ANP n
o 
30 de 24/06/2016 

Característica Unidade

Limite 

(misturas 

com S10)

Método

Massa 

específica       

(20 oC)

kg.m-³ 817,8 a 865,0

NBR 7148 

NBR 14065 

ASTM D1298 

ASTM D4052 

NBR 15983 

ASTM D7042

Viscosidade 

cinemática    

(40 oC)

mm².s-1 1,9 a 4,1
NBR 10441 

ASTM D445

Enxofre máx mg.kg-1 10

ASTM D5453 

ASTM D2622 

ASTM D7039 

ASTM D7220

Ponto de 

fulgor, oC, mín
oC 38

NBR 7974 

NBR 14598 

ASTM D56 

ASTM D93 

ASTM D3828

Ponto de 

entupimento 

de filtro a frio, 

máx

oC 11
NBR 14747 

ASTM D6371

Resíduo de 

carbono - 10% 

amostra, máx

% massa 0,25
NBR 14318 

ASTM D524

Cinzas, máx % massa 0,01
NBR 9842 

ASTM D482

Corrosividade 

ao cobre
1

NBR 14359 

ASTM D130

Teor de água, 

máx
mg.kg-1 200

ASTM D6304 

EN ISO 

12937

Estabilidade à 

oxidação, mín
h 20 EN 15751

Contaminação 

total, máx
mg.kg-1 24 EN 12662

Número de 

acidez, máx
mg KOH.g

-1 0,3
NBR 14248 

ASTM D664

Condutividad

e elétrica, mín
pS.m-1 25

ASTM D2624 

ASTM D4308

Número de 

cetano ou 

número de 

cetano 

derivado 

(NCD), mín

- 48

ASTM D613 

ASTM D6890 

ASTM D7170 

ASTM D7668
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ANEXO 2 

 

 

Figura 30: Certificado de ensaio do diesel S10 doado pela distribuidora de produtos de 

petróleo Ipiranga S/A 

 


