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RESUMO 

 

No atual cenário internacional cresce o interesse em consolidar a participação do biodiesel na 
estrutura da matriz energética. Assim, o biodiesel vem sendo misturado ao óleo diesel em 
proporções autorizadas, tornando-se crucial o controle analítico do teor de biodiesel na 
mistura por razões de ordem técnica e legal. Isso gera a necessidade de desenvolvimento de 
metodologias e equipamentos adequados, que possibilitem a quantificação do biodiesel no 
instante requerido. De acordo com essa perspectiva, o presente trabalho apresenta estudos 
adicionais referentes ao método desenvolvido para determinação do teor de biodiesel em óleo 
diesel, utilizando espectros de absorção no infravermelho médio, obtidos empregando 
espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Amostras dos 
combustíveis puros e das misturas binárias contendo teores volumétricos de biodiesel na faixa 
de 0 a 100% foram investigadas, sem pré-tratamento. Uma análise qualitativa é apresentada, 
mediante confrontação de espectros gerados para amostras de biodiesel de diversas origens. 
Verificou-se a existência de diferenças úteis em várias regiões do espectro, que podem servir 
para análises quantitativas. Nosso estudo quantitativo centrou-se na região do espectro situada 
entre 1.700 e 1.800 cm-1, onde ocorre um pico de absorção do grupo carbonila (C=O), 
encontrado nos espectros de biodiesel, mas não nos de óleo diesel. Parâmetros mensuráveis do 
pico da carbonila foram avaliados para as misturas binárias. Observou-se uma relação do tipo 
lei de potência entre a altura ou a área do pico e a concentração de biodiesel, para a faixa 
completa de misturas, do B0 ao B100. Uma relação linear foi verificada entre a altura ou a 
área do pico e a concentração de biodiesel, para uma faixa restrita de misturas, do B0 ao B10. 
Medidas espectrais foram realizadas para um conjunto de misturas de biodiesel em óleo diesel 
com amostras novas e envelhecidas em até 16 meses. Disso, ficou evidenciado que as 
diferenças encontradas correspondem apenas a variações de linha de base. O presente trabalho 
também apresenta os espectros do óleo de soja e de suas misturas em óleo diesel, numa 
proporção de até 10%, em base volumétrica. Nesse caso específico, existem diferenças 
relevantes em relação aos espectros das misturas de biodiesel metílico de óleo de soja em óleo 
diesel e das misturas de óleo de soja em óleo diesel, que podem ser usadas para a detecção de 
adulterações. 
 
 
 
Palavras-chave: Biodiesel. Óleo diesel. Pico da carbonila. Infravermelho médio. FTIR. 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

ABSTRACT 

 

In the actual international scene there is a growing interest to consolidate the biodiesel share 
in the energetic matrix. Therefore, as biodiesel is being regularly added to diesel oil in 
previously authorized proportions, it became crucial to analytically control the biodiesel 
proportion in the mixture by either technical or legal reasons. Such demands require the 
development of methods and equipments that allow the biodiesel quantification at any time. 
In accordance with this perspective this work presents additional studies regarding a 
previously developed method to determine the amount of biodiesel in diesel oil, using mid 
infrared absorption spectra with Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The samples 
of pure fuel and of different binary mixtures within the range from 0 to 100% (v/v) were 
investigated without any pre-treatment. A qualitative analysis from comparison of spectra 
taken from different origin biodiesel samples is presented. The existence of many appreciable 
differences within spectrum regions was verified to be useful for quantitative analysis. Our 
quantitative study focused in the range from 1,700 to 1,800 cm-1, which corresponds to the 
carbonyl group (C=O) absorption, found only for biodiesel but not diesel oil. Carbonyl group 
measurable parameters were evaluated from binary mixtures. A power law correlation was 
found between biodiesel concentration and both peak height and peak area for the whole 
range of mixtures, from B0 to B100. For low concentrations, from B0 to B10, a linear 
correlation was found between biodiesel concentration and both peak height and peak area. 
Spectral measurements were taken from different proportion mixture group samples after 
preparation and after 16 months of ageing. The only verified discrepancies were connected to 
the baseline fluctuation. This work also presents spectra from soy oil with diesel oil mixtures 
up to 10% (v/v). In this case there are relevant differences between the spectra of soy methyl 
biodiesel with diesel oil mixtures and soy oil with diesel oil mixtures, which can be used to 
detect counterfeit. 
 
 
 
Keywords: Biodiesel. Diesel fuel. Carbonyl absorption band. Middle infrared. FTIR. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVO DO TRABALHO 

O objetivo do presente trabalho consiste em desenvolver um procedimento analítico 

capaz de detectar e medir o teor de biodiesel em óleo diesel. A estratégia adotada para esse 

empreendimento baseia-se no uso da espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

médio, ou mais especificamente, na utilização da técnica de reflectância total atenuada em 

espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier. Essa abordagem procura 

evidenciar diferenças espectrais úteis, necessárias para o propósito de identificação e 

quantificação do biodiesel em óleo diesel. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Os países naturalmente buscam um desenvolvimento sustentável, ambientalmente 

correto, socialmente justo e economicamente viável. Parte desse esforço se concentra na 

diversificação das suas matrizes energéticas através de programas como o de produção e 

consumo do biodiesel. A cadeia produtiva do biodiesel pode ajudar a reduzir a dependência 

do petróleo estrangeiro, influenciar positivamente no uso dos combustíveis fósseis, mitigar a 

emissão de gases do efeito estufa, reduzir a poluição do ar e os riscos relacionados à saúde 

pública e beneficiar a economia doméstica dos países produtores. 

A caracterização e o controle de qualidade são fatores extremamente importantes para 

o sucesso e a plena aceitação de qualquer programa de produção e uso do biodiesel. Quando 

realizados da forma adequada combatem adulterações, propiciando a redução dos impactos 

ambientais indesejáveis e contribuindo na manutenção do desempenho e da durabilidade de 

motores e sistemas de injeção. Um grande desafio enfrentado nessa área é a obtenção de 

infraestrutura laboratorial para caracterização e controle de qualidade do biodiesel, pois isso 

requer investimentos elevados em equipamentos e ensaios. Ademais, para satisfazer às 

variadas exigências atuais, tornam-se necessárias ações como a adoção de metodologias 

alternativas e a validação de metodologias para diferentes rotas tecnológicas e diferentes 

matérias-primas. 

Uma vez que se costuma adicionar biodiesel ao óleo diesel de base fóssil em diferentes 

proporções, estabelecidas por lei, faz-se mister o desenvolvimento de metodologias e 

instrumentos que sirvam de meio efetivo para a fiscalização e monitoramento da presença e 

da concentração do biocombustível na mistura. Dentre as potenciais alternativas 
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metodológicas que podem ser exploradas com essa finalidade encontram-se as resultantes de 

análises espectroscópicas laboratoriais. Para testes em laboratório existem análises 

qualitativas e quantitativas baseadas em espectrometria de absorção no infravermelho com 

vários níveis de sofisticação, dependendo de calibração, treinamento do usuário etc. Para 

avaliações em campo, cujo único objetivo resida em detectar a presença e o teor de biodiesel 

em óleo diesel, é vantajoso dispor de um procedimento simples, rápido, barato, consistente e 

que apresente suficiente grau de precisão. 

Comparada a outras técnicas analíticas convencionais, a espectroscopia de 

infravermelho é segura, rápida, não-destrutiva e de fácil uso, requerendo diminutas 

quantidades de amostra e podendo dispensar pré-tratamento da mesma. Métodos de calibração 

univariada ou multivariada são tipicamente usados para estabelecer a relação entre os dados 

espectrais e a propriedade de interesse da amostra. Essas condições permitiram o 

desenvolvimento na última década de métodos padronizados para a determinação do teor de 

biodiesel em óleo diesel. Tais métodos baseados em espectroscopia de infravermelho diferem 

entre si principalmente pela amostragem empregada (transmitância ou reflectância total 

atenuada), pela calibração usada (univariada ou multivariada) e pelo tipo de biodiesel a que se 

aplicam (ésteres metílicos ou etílicos). Outros métodos de calibração estão sendo produzidos e 

publicados por grupos de pesquisadores, ou estão presentes em instrumentos portáteis. Em 

alguns casos, torna-se mais interessante usar metodologias diferentes das padronizadas. Nesse 

panorama, o presente trabalho faz uso de dados de espectroscopia no infravermelho como 

subsídio para o desenvolvimento de um sensor devotado à medição do teor de biodiesel em 

óleo diesel. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ÓLEO DIESEL 

2.1.1 Composição e obtenção 

Destinado a motores de combustão interna com ignição por compressão, o óleo diesel 

é uma mistura complexa de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos, contendo 

em sua maioria de 10 a 22 átomos de carbono por molécula. É uma fração do petróleo 

ligeiramente mais densa do que o querosene e destila na faixa entre 250 e 400ºC. Diferentes 

proporções relativas dessas três classes hidrocarbônicas influenciam nas propriedades do 

combustível final. Compostos que possuem heteroátomos, como enxofre, oxigênio e 

nitrogênio, estão presentes em pequena quantidade no óleo diesel, mas têm grande influência 

em certas propriedades do combustível [1, 2]. 

A partir da exploração bem-sucedida de 1859 na Pensilvânia, o petróleo cru se tornou 

disponível em quantidade suficiente para impulsionar o desenvolvimento de refinarias 

visando seu processamento em larga escala. O refino do petróleo concentrou-se inicialmente 

na obtenção do óleo iluminante (querosene), cuja aplicação se mostrou mais efetiva em 

comparação à de gorduras animais [3]. Com o tempo, outras frações provenientes da refinação 

do petróleo foram empregadas como combustível, solvente etc. 

O petróleo cru contém centenas de hidrocarbonetos. A refinaria aquece o petróleo cru, 

e os vapores entram em uma coluna de destilação onde sobem e, conforme são resfriados 

abaixo de seu ponto de ebulição, condensam. As cadeias longas e complexas de 

hidrocarbonetos ou suas frações condensam em altas temperaturas, próximas do fundo; os 

hidrocarbonetos curtos e mais simples condensam em temperaturas mais baixas, nas partes 

superiores. Processos como o craqueamento e a reforma refinam ainda mais os produtos [4]. 

No processo inicial de destilação atmosférica obtêm-se, entre outras, as frações denominadas 

óleo diesel leve e pesado, essenciais para a produção do óleo diesel, às quais podem ser 

agregadas outras frações como a nafta, o querosene e o gasóleo leve de vácuo, dependendo da 

demanda global de derivados de petróleo pelo mercado consumidor [5]. 

É possível a obtenção de óleo diesel sintético a partir de carvão no processo coal-to-

liquid (CTL), de gás natural no processo gas-to-liquid (GTL) e de biomassa no processo 

biomass-to-liquid (BTL). Para criar o combustível no processo CTL, primeiro o carvão é 

misturado com oxigênio e vapor d’água sob alta temperatura e alta pressão para produzir 

monóxido de carbono e hidrogênio. O segundo passo, conhecido como síntese de Fischer-
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Tropsch, usa um catalisador para transformar o gás em um óleo bruto sintético, que depois 

será mais refinado. Concomitantemente, ocorre também geração de outras substâncias que 

podem ser usadas pela indústria química [6]. De modo análogo, os processos GTL e BTL 

levam à produção de óleo diesel. 

 

2.1.2 Propriedades e classificação 

Existe uma série de propriedades críticas do óleo diesel que precisam ser examinadas e 

controladas para que haja desempenho adequado do motor diesel. Dentre as características 

aferidas, têm-se a qualidade de ignição, a volatilidade, a densidade, o teor de enxofre, a 

viscosidade e o escoamento a baixas temperaturas. Todas elas são listadas nas especificações, 

estabelecidas conforme os critérios adotados por cada país. 

A qualidade de ignição é definida pelo tempo de atraso de ignição do combustível no 

motor – o tempo decorrido entre o início da injeção do combustível na câmara de combustão e 

o início da combustão. Para medi-la, é utilizado o número de cetano (NC) ou, de modo 

alternativo, o índice de cetano, que é função da densidade e do ponto de destilação médio, e 

guarda boa correlação com o NC. Sabe-se que quanto menor o tempo de atraso de ignição, 

maior é o NC. O NC apropriado para motores diesel, em geral, situa-se na faixa de 40 a 60, e 

valores fora desse intervalo podem causar problemas operacionais (e.g. combustão 

incompleta, produzindo fumaça adicional e forte ruído característico, chamado batida diesel) 

[5]. 

Em termos de volatilidade, as frações mais leves do óleo diesel, isto é, de menor ponto 

de ebulição, são controladas por questões de segurança, devido ao risco que a inflamabilidade 

representa para o manuseio, transporte e armazenagem. Já as frações mais pesadas, de maior 

ponto de ebulição, são controladas pela necessidade de vaporização completa do óleo diesel, 

quando da injeção na câmara de combustão. Quanto à densidade, se for muito elevada 

aumenta as emissões indesejáveis, se for baixa demais acarreta perda de potência e problemas 

de dirigibilidade. Seu valor gira em torno de 850 kg/m3, em temperatura ambiente. O teor de 

enxofre é limitado porque os óxidos de enxofre formados pela combustão do óleo diesel 

podem ser descarregados na atmosfera ou se transformar em ácidos na câmara de combustão. 

Viscosidade, ponto de névoa e ponto de entupimento de filtro a frio são propriedades que 

estão relacionadas ao escoamento em baixas temperaturas e são controladas para permitir bom 

escoamento, boa lubrificação e boa pulverização [5]. 
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Ao redor do mundo o óleo diesel costuma ser dividido em duas categorias 

representativas: automotiva e marítima. Ambas com subdivisões para usos específicos, 

permitindo sua adequação às necessidades ambientais e dos usuários. No Brasil, de acordo 

com a Resolução ANP nº 42/2009, os óleos diesel de uso rodoviário classificam-se em [7]: 

(a) Óleo diesel A: combustível produzido por processos de refino de petróleo e 

processamento de gás natural destinado a veículos dotados de motores do ciclo 

diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel. 

(b) Óleo diesel B: combustível produzido por processos de refino de petróleo e 

processamento de gás natural destinado a veículos dotados de motores do ciclo 

diesel, de uso rodoviário, com adição de biodiesel no teor estabelecido pela 

legislação vigente. 

As seguintes nomenclaturas são atribuídas aos óleos diesel A e B, conforme o teor máximo de 

enxofre: 

(a) Óleo diesel A S50 e B S50: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 50 

mg/kg. 

(b) Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 500 

mg/kg. 

(c) Óleo diesel A S1800 e B S1800: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 

1.800 mg/kg. 

 Para efeito de discriminação, acrescenta-se corante vermelho ao óleo diesel S1800. Os 

óleos diesel com menor teor de enxofre são normalmente utilizados nas regiões com as 

maiores frotas em circulação e condições climáticas adversas à dispersão dos gases resultantes 

da combustão. 

Outros tipos de óleo diesel automotivo podem ser encontrados, como o óleo diesel 

aditivado e o de referência. O aditivado é um combustível com características otimizadas que 

contém um pacote multifuncional de aditivos. Os aditivos usados em óleo diesel têm 

múltiplos propósitos que podem ser agrupados em quatro categorias principais: melhoria do 

desempenho do motor (melhoram o número de cetano, limpam os bicos injetores, lubrificam 

peças e suprimem fumaça); melhoria da manipulação do combustível (têm ação 

antiespumante, inibem o congelamento de água, melhoram as propriedades em baixas 

temperaturas e reduzem o arraste); melhoria da estabilidade do combustível (antioxidantes, 

estabilizadores e dispersantes); e controle de contaminantes (biocidas, inibidores de corrosão, 

e compostos que quebram emulsões). O óleo diesel de referência é destinado especialmente às 
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companhias montadoras de veículos a óleo diesel, que o utilizam para a homologação de 

motores nos ensaios de consumo, desempenho e emissões [1, 5]. 

No caso marítimo, subgrupos de óleo diesel como o marítimo comercial e o especial 

para a Marinha são disponibilizados. Destes, o primeiro, que tem emprego em motores diesel 

de embarcações marítimas, difere do óleo diesel automotivo comercial por apresentar 

especificação do ponto de fulgor julgada mais segura para os propósitos marítimos. O tipo 

especial é produzido para atender necessidades militares, apresentando características mais 

rígidas de ignição, volatilidade, escoamento a baixas temperaturas e teor de enxofre, devido às 

condições adversas de seu uso [5]. 

 

2.2 ÓLEO VEGETAL 

2.2.1 Composição 

Óleos vegetais e gorduras animais constituem-se basicamente de triglicerídios, que são 

formados por ésteres de glicerol com três ácidos graxos de cadeia longa. Entre os ácidos 

graxos mais comuns estão o palmítico,  o esteárico, o oleico, o linoleico e o linolênico. Ácidos 

graxos menos comuns  podem compor fração apreciável do óleo, como no caso da colza 

(ácido erúcico) e da mamona (ácido ricinoleico). As diferenças entre os tipos de óleos e 

gorduras devem-se aos diferentes perfis de ácidos graxos que cada um possui. Dessa maneira, 

as propriedades físicas e químicas dos óleos, das gorduras e dos ésteres que deles derivam 

variam com o perfil de ácidos graxos [8]. 

 

2.2.2 Implicações do uso direto de óleos vegetais puros em motores diesel 

Testes demonstrando o uso de óleos vegetais como combustível em motores diesel 

ocorreram já nos primeiros anos de aplicação dos mesmos. Contudo, desde o início, o 

desenvolvimento do motor diesel pautou-se pela disponibilidade do petrodiesel. Durante esse 

período, reuniu-se grande conhecimento empírico que serviu de base para as especificações 

modernas do óleo diesel. Apenas em momentos de crise na indústria do petróleo é que o 

interesse pelo combustível alternativo oriundo de material renovável assumiu maior vulto [9]. 

Fatores tanto de ordem técnica quanto econômica limitaram a aplicação potencial dos 

triglicerídios e seus derivados como combustível para motores diesel. 

Características desejáveis como boas propriedades ignitoras suscitam o interesse na 

utilização dos óleos vegetais em motores diesel. Entre as vantagens dos óleos vegetais que 
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podem ser referidas estão a natureza líquida, o elevado conteúdo energético, a pronta 

disponibilidade e o caráter renovável. Por outro lado, a alta viscosidade, a baixa volatilidade e 

a alta reatividade das cadeias hidrocarbônicas insaturadas (sobretudo as poli-insaturadas) 

constituem problemas que merecem consideração especial [10]. 

Os problemas primários associados com o uso direto de óleo vegetal como 

combustível em motores de combustão interna com ignição por compressão são causados pela 

alta viscosidade do combustível. Tomando por base a mesma temperatura, a viscosidade 

cinemática de óleos vegetais comuns é uma ordem de grandeza superior à do óleo diesel. Em 

40ºC, por exemplo, a viscosidade cinemática do óleo diesel situa-se ao redor de 2,7 mm2/s, a 

de óleos comuns está no intervalo entre 27 e 54 mm2/s, e a do óleo de mamona é cerca de 297 

mm2/s. Quando são usados óleos vegetais como combustível em motores de ignição por 

compressão, o valor demasiado grande da viscosidade altera os padrões e a duração da 

pulverização do combustível pelo injetor, adiciona sobrecarga aos sistemas de injeção de 

combustível, resulta em combustão incompleta e produz diluição do óleo lubrificante do 

motor. Em adição, a polimerização dos glicerídios durante o processo de combustão resulta 

em depósitos indesejáveis sobre pistões, injetores de combustível, válvulas e outras partes do 

motor. Os glicerídios, comparativamente ao óleo diesel, também experimentam significativa 

degradação devida à oxidação, gerando compostos que podem levar à obstrução dos filtros de 

combustível. A maior viscosidade e a diferente composição química dos óleos vegetais 

comprometem a sua aplicação em motores diesel a ponto de reduzir o desempenho e a vida 

útil do motor, e aumentar os custos de manutenção e a quantidade de certas substâncias 

tóxicas nas emissões de descarga do motor [11]. No que concerne à questão da utilização de 

óleos vegetais diluídos em óleo diesel, os resultados são confusos e, de maneira geral, 

evidenciam problemas no motor similares aos encontrados com o uso de óleo vegetal puro. 

Por tudo isso, o motor precisa ser mais ou menos modificado, de acordo com o tipo de 

óleo e as condições de uso envolvidas. Os motores devotados ao emprego de óleos vegetais, 

construídos por empresas especializadas, mostram bom desempenho quando abastecidos com 

óleos vegetais de diferentes composições [12]. Muito embora existam motores e queimadores 

para calefação capazes de empregar óleo vegetal puro, a vasta maioria dos motores diesel 

existentes requer combustível com menor viscosidade, consoante as especificações do óleo 

diesel convencional. 

Inúmeros estudos sobre modificações físicas ou químicas de óleos vegetais foram 

produzidos com a finalidade de suplantar o problema da alta viscosidade. Usando-se óleo 

vegetal aquecido, verifica-se melhor operação do motor, mas ainda podem existir problemas 



8 

 

 

decorrentes do caráter poli-insaturado do óleo. Óleos vegetais comuns precisam ser aquecidos 

até 145ºC para terem a viscosidade cinemática com valor próximo ao do óleo diesel em 40ºC 

[13]. A redução da viscosidade dos triglicerídios pode ser obtida através da produção de 

ésteres monoalquílicos, da formação de microemulsões, das misturas com solventes e por 

meio da pirólise. O método de redução da viscosidade que tem alcançado maior popularidade 

atualmente é a conversão dos triglicerídios em ésteres monoalquílicos, que têm cerca de um 

terço do peso molecular dos triglicerídios de origem. 

 

2.3 BIODIESEL 

2.3.1 Definição e perspectiva histórica do biodiesel 

Tecnicamente, define-se biodiesel como um combustível, sucedâneo do óleo diesel, 

formado por uma mistura de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa, 

derivados de matérias-primas renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais. O 

biodiesel pode ser usado em qualquer concentração com o óleo diesel de petróleo nos motores 

diesel atuais, com pouca ou nenhuma modificação [14]. Assim, convencionou-se rotular as 

misturas de biodiesel em óleo diesel com a letra maiúscula B seguida por um valor numérico 

no intervalo de 0 a 100 que representa o percentual volumétrico de biodiesel na mistura. As 

notações B0 e B100 designam respectivamente o óleo diesel e o biodiesel. A expressão B5, 

por exemplo, refere-se à mistura cujo volume contém 5% de biodiesel e 95% de óleo diesel. 

Demonstrações públicas do emprego de óleos vegetais em motores de ignição por 

compressão remontam ao início do século XX. Um motor diesel, produzido pela companhia 

francesa Otto, movido a óleo de amendoim, foi apresentado na Exposição de Paris em 1900. 

A utilização de óleo vegetal no motor diesel foi testada por solicitação do governo francês 

com a intenção de estimular a autossuficiência energética nas suas colônias do continente 

africano, minimizando os custos relativos às importações de carvão e combustíveis líquidos. 

O óleo selecionado para os testes foi o de amendoim, cuja cultura era abundante nos países de 

clima tropical. Embora o pequeno motor tivesse sido produzido para funcionar com óleo 

mineral de petróleo, operou sem qualquer modificação com óleo vegetal, apresentando 

desempenho satisfatório [15]. 

O uso de óleos vegetais para prover colônias tropicais pertencentes a países europeus, 

especialmente as da África, com certo grau de autossuficiência energética, é citado na 

literatura até a década de 1940. Países como Bélgica, França, Itália, Reino Unido e Alemanha 
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tinham interesse no tema da independência energética. Óleos vegetais também foram usados 

como combustíveis emergenciais e para outros propósitos durante a Segunda Guerra Mundial. 

Cumpre destacar o importante papel exercido pela Bélgica e sua antiga colônia, o Congo 

Belga. Uma patente belga obtida em 1937 por G. Chavanne, da Universidade de Bruxelas, 

constitui o primeiro relato sobre o que hoje é considerado biodiesel. Ela descreve o uso de 

ésteres etílicos de óleo de palma (embora outros óleos e ésteres metílicos sejam mencionados) 

como combustível para motores diesel. Esses ésteres foram obtidos mediante 

transesterificação do óleo com catálise ácida. Após isso, publicou-se em 1942 um extenso 

relatório concernente à produção e uso de éster etílico de óleo de palma como combustível, 

onde se descreveu provavelmente o primeiro teste de ônibus urbano operando com biodiesel – 

experiência realizada em linha comercial de passageiros, passando por Bruxelas, no verão de 

1938. Na Europa o biodiesel começou a ganhar expressão nos anos 1980, quando a Áustria 

iniciou a produção de biodiesel por meio de cooperativas agrícolas. Ao longo dos anos 1990, 

plantas de escala industrial do biodiesel foram abertas em diversos países europeus. O termo 

“biodiesel” aparece na literatura científica pelo menos desde 1988 quando um artigo chinês, 

sumariado na publicação Chemical Abstracts, abordou as propriedades de um “bio-diesel” 

produzido com óleo de algodão [15, 16]. 

 

                  
                      Palmitato de metila                                                                      Estearato de metila 
 

                          
             Oleato de metila                                    Linoleato de metila                                  Linolenato de metila  
 
                                                                                        (a) 
 

    
                        Ricinoleato de metila                                                                                     Cetano 
 
                                         (b)                                                                                                    (c) 
 
Figura 1. (a) Ésteres metílicos prevalentes no biodiesel obtido de oleaginosas como soja, girassol e palma. (b) 
Éster metílico abundante no biodiesel proveniente de óleo de mamona. (c) Componente nobre do óleo diesel. 

 

Em se considerando a composição química, convém mencionar o fato de o biodiesel 

ser formado preponderantemente por menos de uma dezena moléculas diferentes, que seguem 
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o perfil de ácidos graxos dos triglicerídios de origem. Com efeito, uma mistura de até cinco 

moléculas distintas pode representar a quase totalidade da massa do biodiesel que vem sendo 

disponibilizado comercialmente (Figura 1a). Há situações em que o biodiesel contém fração 

substancial de ésteres monoalquílicos derivados de ácidos graxos raros, como se observa no 

caso do biodiesel procedente do óleo de mamona, onde abundam ésteres monoalquílicos 

resultantes do ácido ricinoleico (Figura 1b). O óleo diesel, por outro lado, é uma mistura 

complexa de hidrocarbonetos que pode conter centenas de moléculas diferentes, uma das 

quais aparece na Figura 1c. 

 

2.3.2 Matérias-primas 

Há uma extensa lista de fontes renováveis de ácidos graxos que podem ser, no 

momento oportuno, aproveitadas na cadeia produtiva do biodiesel. De modo geral, é possível 

agrupá-las em óleos vegetais, gorduras animais e gorduras residuais. Óleos vegetais são 

provenientes da exploração de culturas oleaginosas, sejam elas temporárias, como é o caso da 

soja, colza, girassol, mamona, amendoim e algodão, ou perenes, como é o do dendê, babaçu e 

pinhão-manso. No âmbito das fontes animais de glicerídios, figuram em destaque o sebo 

bovino e as gorduras suína e aviária. Os resíduos graxos, por seu turno, originam-se da cocção 

de alimentos, de esgotos, e de alguns processos industriais. Ademais, também é possível a 

extração de óleos naturais presentes na biomassa de organismos como algas, bactérias e 

fungos. Algumas espécies de algas são ideais para a produção de biodiesel devido ao seu alto 

conteúdo de óleo e ao seu desenvolvimento extremamente rápido [17]. Além do óleo natural, 

a biomassa das algas fornece frações de proteínas e de carboidratos, que têm aplicações 

diversas em áreas como a produção de ração animal, combustíveis etc. 

Por todo mundo, os materiais graxos com maior emprego na produção do biodiesel são 

óleos vegetais refinados. A experiência internacional na produção industrial do biodiesel tem 

recaído sobre o uso dos óleos de soja, colza e girassol [18]. Os insumos para esse 

biocombustível são escolhidos de acordo com a disponibilidade geográfica. Assim, nos 

Estados Unidos a opção é pelo óleo de soja, na União Europeia pelo óleo de colza, e em 

países tropicais pelo óleo de palma. Com efeito, estão envolvidos óleos vegetais cuja extração 

industrial ocorre em maior quantidade. 

O Brasil tem propensão para produção em larga escala de combustíveis renováveis 

graças a uma confluência favorável de fatores, tais como condições edafoclimáticas 

apropriadas, grandes extensões de terras agricultáveis para expansão agrícola e 
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disponibilidade de água. Entre as matérias-primas oleaginosas mais promissoras para o Brasil, 

no presente, estão a soja, a mamona e o dendê. Mas existe ainda um grande potencial a ser 

explorado. No contexto da produção brasileira de óleos vegetais a participação mais 

substancial corresponde ao óleo de soja [19]. Sendo assim, o óleo de soja é o principal 

material graxo empregado na fabricação do biodiesel, conforme ilustra a Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Materiais graxos usados para a produção de biodiesel no Brasil [20]. 

 

A diversidade de matérias-primas oleaginosas é um fator importante que requer o 

fortalecimento das pesquisas agronômicas e tecnológicas. Aspectos que devem ser levados em 

consideração incluem teor de óleo, qualidade do farelo e torta, produção por unidade de área, 

atendimento a diferentes sistemas produtivos, ciclo da planta (sazonalidade), condições 

edafoclimáticas favoráveis, conhecimento do sistema de produção, ocupação do solo, teor de 

ácidos graxos específicos, complexidade do processo de extração, presença de materiais 

indesejáveis no óleo e valor agregado de co-produtos. 

 

2.3.3 Tecnologia de produção 

2.3.3.1 Processo de transesterificação 

Transesterificação, também denominada alcoólise, é uma reação de amplo emprego 

em processos industriais. Desde 1846, quando Rochleder descreveu a etanólise do óleo de 

mamona para a produção de glicerol, a alcoólise tem sido objeto de muitas investigações. No 

período da Segunda Guerra Mundial houve alta demanda por glicerol para a produção de 

explosivos, o que gerou forte motivação para remoção do glicerol durante a produção de 

sabão e ensejou o registro de patentes sobre técnicas modernas de transesterificação [8, 21]. 
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A transesterificação ou alcoólise faz parte de uma importante classe de reações 

orgânicas, envolvendo adição ou troca de radicais alquilas no resíduo carboxila de ácidos 

graxos. É uma reação reversível que envolve a substituição do grupamento alquila de um éster 

por outro, através da interação de um éster e um álcool [22]. E, frequentemente, designada 

pelo nome do álcool substituinte, seguido da terminação ise: metanólise, etanólise, 

propanólise, glicerólise etc. 

Na transesterificação de óleos vegetais ou gorduras animais para fabricação do 

biodiesel, o triglicerídio reage com um álcool de cadeia curta (tipicamente metanol ou etanol) 

na presença de um catalisador (tipicamente base ou ácido forte), produzindo glicerol e uma 

mistura de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa (biodiesel), como ilustra a 

Figura 3. O processo global corresponde a uma sequência de três reações reversíveis e 

consecutivas, em que são formados diglicerídios e monoglicerídios como intermediários [23]. 

A transesterificação ocorre essencialmente pela mistura dos reagentes. No entanto, a presença 

do catalisador acelera sobremaneira o ajuste do equilíbrio. Excessos estequiométricos de 

álcool reagente são necessários para a obtenção de maiores rendimentos em ésteres 

monoalquílicos, mediante deslocamento do equilíbrio químico [24]. Outra forma de aumentar 

o rendimento reacional consiste em conduzir a reação por etapas, com remoção do glicerol 

entre elas. 

 

         H2 C – OCOR'                                                                                ROCOR'                      H2 C – OH  
                                                                                 catalisador                      + 
              HC – OCOR''       +         3 ROH                                                 ROCOR''         +            HC – OH  
                                                                                                                        + 
           H2 C – OCOR'''                                                                               ROCOR'''                    H2 C – OH  
 
             triglicerídio                álcool primário                                ésteres monoalquílicos             glicerol 
 

Figura 3. Transesterificação de óleos vegetais ou gorduras animais [24]. 

 

A escolha de uma rota tecnológica para a produção do biodiesel é uma função da 

capacidade desejada, do tipo e da qualidade da matéria-prima, da recuperação do álcool e do 

catalisador etc. Vários fatores têm contribuído para que a transesterificação em meio alcalino, 

especialmente com metanol, seja o processo atual dominante na produção comercial do 

biodiesel. Entre eles figuram os seguintes: a baixa temperatura (65ºC) e a baixa pressão (20 

psi) de processamento; a alta conversão (98%) com tempo de reação e reações laterais 

mínimos; a conversão direta para ésteres metílicos sem nenhum passo intermediário; e o fato 

de não serem necessários materiais de construção exóticos [14].  
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A título de exemplo, em um processo comum de produção do biodiesel são usados os 

seguintes percentuais de insumos em relação à massa total: 87% de óleo vegetal, 12% de 

álcool e 1% de catalisador. Como resultado final do processo, são obtidas as seguintes 

proporções de produtos: 86% de ésteres monoalquílicos, 9% de glicerina, 4% de álcool e 1% 

de fertilizante [14]. 

 

2.3.3.2 Fatores que afetam a transesterificação 

Vários parâmetros precisam ser controlados para que a reação de transesterificação 

ocorra satisfatoriamente. Leva-se em conta a pureza dos reagentes (grau de refinamento, 

umidade e ácidos graxos livres), razão molar entre álcool e óleo vegetal, tipo e concentração 

de catalisador, temperatura, pressão, tempo de reação e agitação da mistura reacional. O 

critério para estabelecer o melhor conjunto de parâmetros consiste em otimizar a reação no 

contexto da cadeia produtiva do biodiesel. Em processos tradicionais de batelada, envolvendo 

a produção de ésteres metílicos, são empregados óleos vegetais refinados, excesso 

estequiométrico de álcool de 100%, 0,5% a 1% de catalisador básico e temperatura ao redor 

de 60ºC. Com esses e alguns outros ajustes, rendimentos expressivos são alcançados em 1 h. 

O óleo vegetal pode ser obtido bruto, degomado ou refinado. Rendimentos maiores na 

produção de biodiesel são obtidos com óleos refinados. Como regra geral, quanto maior a 

pureza em triglicerídios da matéria-prima, maior é seu custo e mais fácil é convertê-la em 

biodiesel. Quanto menor o custo da matéria-prima, mais difícil e mais caro é convertê-la em 

biodiesel. Matérias-primas adequadas para processos com catálise básica requerem teores de 

ácidos graxos livres preferivelmente menores que 0,5%. Ácidos graxos livres desativam o 

catalisador, criam sabão e liberam água quando são convertidos em ésteres. A umidade da 

matéria-prima também deve ser preferivelmente inferior a 0,5% [8]. 

A temperatura usada na alcoólise varia com a natureza dos reagentes envolvidos e 

outras considerações, e particularmente com a natureza do catalisador. Embora a alcoólise 

alcalina de óleos vegetais seja normalmente conduzida perto do ponto de ebulição do álcool, 

estudos demonstram que é possível realizá-la à temperatura ambiente [21]. Na metanólise do 

óleo de soja refinado com 1% de hidróxido de sódio e com excesso estequiométrico de 100% 

de álcool, a temperatura de 60ºC permite conversão de 94% em 6 min [25]. O uso de 

temperaturas superiores deve ser acompanhado das devidas modificações de pressão no 

reator, dado que a reação de alcoólise é conduzida com reagentes líquidos. 
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O catalisador precisa assegurar que a reação de transesterificação seja suficientemente 

rápida para que tenha aplicação prática. Na transesterificação podem ser empregados 

diferentes tipos de catalisadores. Para a produção do biodiesel, a catálise homogênea é a mais 

comum, sobretudo a alcalina ou básica. As principais bases utilizadas são: hidróxido de sódio, 

hidróxido de potássio, metóxido de sódio e metóxido de potássio [26]. Com catálise ácida, 

tempos de reação de 3 a 48 h são relatados, exceto quando as reações são conduzidas em 

condições de temperatura e pressão elevadas [25]. Enquanto as reações com catálise básica 

têm tempos típicos entre 5 min e 1 h, as reações com catálise ácida são consideradas lentas 

para processamento industrial. Além disso, requerem grandes excessos estequiométricos de 

álcool para rendimentos significativos. Geralmente, reações com catálise ácida são usadas 

para converter ácidos graxos livres em ésteres, como um pré-tratamento para matérias-primas 

ricas em ácidos graxos livres. Neste caso de esterificação, tempos de reação entre 10 min e 2 h 

são reportados. Em tempos recentes, tem ganhado proeminência a busca por catalisadores 

heterogêneos, porque seu emprego em reações de transesterificação é capaz de gerar 

simplificação e economia nas etapas de pós-tratamento dos produtos (separação e 

purificação). Contudo, dificuldades relacionadas a condições extremas de reação, baixo 

rendimento em ésteres e tempo elevado de reação, ainda precisam ser superadas [26]. 

A transesterificação pode ocorrer sem o auxílio de catalisador, mas a temperatura e a 

pressão exigidas precisam ser altas para que seja viável. O método do metanol supercrítico, 

sem catalisador, tem efetividade e proporciona conversão superior a 95% dentro de 4 min, ao 

se empregar temperatura de 350ºC, pressão na faixa de 30 MPa e razão molar metanol/óleo de 

42/1 [27]. Óleos e gorduras disponíveis comercialmente podem encerrar quantidade 

ponderável de ácidos graxos livres, que reagem com catalisador alcalino e formam produtos 

saponificados no curso da transesterificação. No processo convencional procede-se a uma 

purificação que consome tempo significativo e aumenta os custos de produção. A purificação 

dos produtos depois da reação de transesterificação com metanol supercrítico é muito mais 

simples e ambientalmente correta, em comparação com o método convencional, no qual todo 

o catalisador e todos os produtos saponificados devem ser removidos da mistura de ésteres. 

 

2.3.3.3 Pós-tratamento 

A separação entre éster e glicerol é tipicamente o primeiro passo da recuperação do 

produto em muitos processos. Baseia-se na baixa solubilidade do éster no glicerol e na 

diferença de densidade dos dois. A presença de álcool primário em qualquer das duas fases 
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afeta a solubilidade do éster no glicerol. A agitação da mistura reacional é geralmente 

diminuída do início para o fim da reação, com a finalidade de reduzir o tempo requerido para 

a separação de fase. Para acelerar a separação de fase, o pH deve estar o mais próximo da 

neutralidade. A presença de quantidades significativas de glicerídios na mistura final pode 

levar à formação de uma camada de emulsão na interface éster/glicerol. Sistemas de 

decantação e de centrifugação são usados no processo de separação. 

O principal propósito da etapa de lavagem do éster é remover os sabões formados 

durante a reação de transesterificação. A água da lavagem também é usada como meio de 

transporte do neutralizador, e para remover glicerol livre residual e álcool primário. Após as 

lavagens, processos eficientes de secagem são necessários para que a quantidade de água no 

biodiesel atenda às especificações. 

Nessa fase da produção do biodiesel costumam ser empregados outros tratamentos que 

envolvem materiais que absorvem seletivamente, sendo capazes de reduzir os níveis totais de 

glicerídios e glicerol. Tratamentos que filtram partículas e que eliminam cores, odores e 

enxofre são necessários em certos casos. Faz-se necessária, em determinadas situações, a 

aplicação de aditivos com o objetivo de melhorar as características para uso em baixas 

temperaturas, para melhorar a estabilidade (antioxidantes) etc. 

A recuperação do álcool usado em excesso é necessária para viabilizar 

economicamente a reação e para evitar problemas com lançamento de efluentes. Na produção 

do biodiesel são consumidas grandes quantidades de água, de modo que o tratamento interno 

da água residual e sua reciclagem precisam ser considerados. O glicerol é recuperado e 

parcialmente refinado como um co-produto economicamente rentável do processo de 

produção do biodiesel. O glicerol cru é usualmente de alta qualidade quando óleos vegetais 

refinados de boa qualidade são usados como matéria-prima; no entanto, o processamento de 

óleos reciclados e de baixa qualidade para a produção de biodiesel, resulta em glicerol cru de 

menor qualidade, contendo várias impurezas que são de difícil remoção no processo de refino. 

Isso afeta os preços do produto e a produção de glicerol de qualidade comercial aceitável [8]. 

 

2.3.3.4 Controle de qualidade 

A relativa simplicidade da produção do biodiesel a partir de matérias-primas comuns 

contrasta com a dificuldade de manter os padrões de alta qualidade desse combustível para 

utilização em motores diesel modernos. O biodiesel pode conter contaminantes em 

quantidades inaceitáveis devido à transesterificação incompleta e/ou à purificação 
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insuficiente. Os padrões de qualidade do combustível limitam o teor de materiais, tais como 

glicerol livre e total, água, ácidos graxos livres e álcool residual. A presença de níveis 

excessivos desses contaminantes no biodiesel leva à deterioração do combustível durante a 

estocagem, e também a problemas operacionais significativos como depósitos no motor. Se 

estiverem presentes no biodiesel em quantidades excessivas, os glicerídios causam 

coqueamento, a água causa corrosão e crescimentos biológicos (formação de impurezas 

sólidas), o metanol provoca inchamento de elastômeros e corrosão de alumínio, a glicerina 

produz inchamento de filtros de combustível com consequências similares às do entupimento 

por formação de sabão, e íons alcalinos e alcalinos terrosos formam sabão na presença de 

ácidos graxos livres [28]. Os padrões de qualidade necessitam assegurar, entre outras coisas, 

que a reação foi completa, que a glicerina, o catalisador e o álcool foram removidos. Vários 

métodos analíticos foram desenvolvidos nos últimos anos para monitorar a alcoólise e analisar 

o seu resultado. Entre os métodos analíticos de grande importância para o biodiesel estão os 

cromatográficos e os espectroscópicos. Com o intuito de gerar informações pormenorizadas, 

os métodos são combinados (métodos “hifenizados”) em determinadas ocasiões, ainda que 

isso implique custos adicionais [29]. 

A análise das várias impurezas do biodiesel em testes industriais básicos é realizada 

geralmente por cromatografia gasosa (GC). A GC é capaz de prover informação qualitativa e 

quantitativa sobre os contaminantes do biodiesel, de modo altamente confiável [30]. Métodos 

concorrentes, que apresentam a vantagem de reduzir o tempo de análise, comparativamente à 

GC, empregam a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Nesse contexto, 

encontram-se procedimentos com HPLC para estudo de conversão da reação e determinação 

do teor de glicerídios e ésteres metílicos; para determinação da quantidade de glicerol livre e 

de álcool residual; e para quantificação de impurezas e estudo cinético da reação. Métodos de 

análise simultânea dos produtos da transesterificação –  glicerídios, glicerol e ésteres metílicos 

–, usando cromatografia de permeação em gel (GPC), representam outra possibilidade [31]. 

Métodos espectroscópicos são cada vez mais utilizados com o propósito de controlar a 

qualidade de substâncias. Um exemplo é a aplicação da ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (1H NMR) na determinação do rendimento da reação de transesterificação. A 

espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) serve também como exemplo, sendo valiosa 

por diversas razões: facilidade operacional, rapidez de medida, caráter não-destrutivo, 

acurácia e confiabilidade. Ela tem sido usada rotineiramente em análises da composição de 

ácidos graxos em oleaginosas, além de encontrar outras aplicações no campo dos óleos e das 

gorduras. Demonstrou-se que é possível monitorar a alcoólise com espectroscopia NIR, 
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auxiliada por sonda de fibra óptica. Foram relatadas as diferenças entre os espectros NIR dos 

óleos vegetais (óleo de soja) e dos seus ésteres metílicos, assim como resultados sobre o uso 

potencial dessas diferenças espectrais para monitoramento da progressão e do ponto de 

encerramento da transesterificação. Embora o método baseado em espectroscopia NIR seja 

menos sensível que a GC na quantificação de determinados componentes, ele proporciona 

uma avaliação mais rápida e fácil da qualidade do biodiesel. O uso da espectroscopia NIR, 

como alternativa à GC, de certo modo contribui para encurtar o processo analítico e reduzir 

custos [32]. Há também estudos que reportam a utilização de procedimentos baseados na 

espectroscopia de infravermelho médio (FTIR), como o que apresenta um método analítico 

desenvolvido para leitura de rendimento durante a etanólise do óleo de soja degomado. Entre 

as vantagens inerentes dessa técnica, destaca-se a facilidade de implementação do 

procedimento para monitoramento on line de sistemas produtivos [33]. 

 

2.3.3.5 Equipamentos de uma planta produtora 

Uma planta básica de produção de biodiesel inclui reatores (de bateladas ou 

contínuos), bombas, centrífugas, colunas de destilação e outros componentes como tanques de 

armazenagem. Para controle do processo são imprescindíveis sensores de temperatura, 

pressão, nível e fluxo. As variáveis-chave que determinam a conversão e a seletividade no 

reator são temperatura, pressão, tempo de reação e grau de agitação. Em geral, sistemas de 

bateladas são empregados em plantas de pequena capacidade e que utilizam matéria-prima de 

qualidade variada. Sistemas contínuos costumam ser usados em plantas de produção em larga 

escala e que utilizam matéria-prima de qualidade uniforme. O laboratório de controle de 

qualidade é um elemento essencial para qualquer instalação de produção do biodiesel [8]. 

Faz-se necessária a instrumentação apropriada para caracterização e aceitação de matérias-

primas, verificação do atendimento às especificações, monitoramento da qualidade do co-

produto (glicerol), e monitoramento das correntes efluentes do processo. 

 

2.3.4 Aspectos ambientais 

A substituição total ou parcial do óleo diesel convencional pelo biodiesel pode ajudar 

na redução dos impactos indesejáveis que a cadeia de produção e consumo do combustível de 

base fóssil causa aos ecossistemas. Em particular, o uso do biodiesel tem a capacidade de 

auxiliar na mitigação das emissões atmosféricas de veículos automotores, as quais contribuem 
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para a desestabilização do clima e para a deterioração da qualidade do ar. O biodiesel é 

caracterizado como uma substância renovável, biodegradável e não-tóxica. Estima-se, com 

base em avaliações de seu ciclo de vida global, que permita uma redução de 79% na geração 

de águas residuais e de 96% na geração de resíduos sólidos perigosos, em comparação com o 

petrodiesel [34]. 

Dados científicos sugerem que o aquecimento global decorre da emissão de gases de 

efeito estufa numa escala sem precedentes. A temperatura média de superfície global 

aumentou cerca de 0,75ºC durante o período que conta com medidas instrumentais extensivas, 

a partir do final do século XIX. A maior parte do aquecimento, cerca de 0,5ºC, ocorreu após 

1950, num período em que se deu 70% do aumento antropogênico de gases de efeito estufa. O 

mais importante gás de efeito estufa produzido pelo homem é o CO2, proveniente 

principalmente da queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) [35]. 

Durante 2004 as emissões globais de dióxido de carbono provenientes da combustão de 

combustíveis fósseis foram da ordem de 26,6 bilhões de toneladas. O petróleo foi responsável 

por 39,9% desse valor, enquanto o carvão respondeu por 40,0% e o gás natural por 19,8% 

[36]. Processos naturais de absorção de CO2 pelos oceanos e continentes removem apenas 

cerca de 50 a 60% das emissões antropogênicas [37]. 

De acordo com a estequiometria da combustão completa de hidrocarbonetos, são 

produzidos 3,11 kg de CO2 e 1,35 kg de H2O para cada quilograma de óleo diesel usado na 

combustão (admitindo-se que o óleo diesel seja formado inteiramente por C16H34). Testes 

típicos de emissões mostram que a queima de 1 kg de óleo diesel libera 3,72 kg de CO2. Para 

o caso do biodiesel, as emissões de descarga de CO2 por unidade de energia gerada são 

similares às do óleo diesel [38]. Porém, enquanto a utilização do óleo diesel de origem fóssil 

emite dióxido de carbono que foi removido da atmosfera em eventos que duraram milhões de 

anos, a cadeia de produção e consumo do biodiesel emite dióxido de carbono que foi 

absorvido da atmosfera em época recente pela biomassa utilizada como matéria-prima. Esta 

rápida reciclagem do CO2 sugere que o ciclo de vida do biodiesel não afeta o equilíbrio 

dinâmico de escala geológica dos fluxos de CO2. Levando-se em conta o ciclo de vida integral 

dos combustíveis, constata-se que o biodiesel produzido com óleo de soja e metanol diminui 

em até 78% as emissões de CO2 associadas ao petrodiesel. As emissões líquidas de CO2 neste 

ciclo de vida do biodiesel não chegam a ser nulas porque combustíveis fósseis continuam 

sendo usados em determinadas etapas da cadeia de produção do biodiesel, como é o caso do 

metanol e dos fertilizantes oriundos do gás natural. Conforme atestam estudos sobre ciclo de 
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vida, o biodiesel ainda permite uma redução de quase 3% nas emissões de metano, em 

comparação com o petrodiesel [34]. 

A Figura 4 mostra o impacto médio do biodiesel sobre as emissões de descarga de 

motores diesel que são reguladas por lei, conforme análise estatística desenvolvida por 

agência internacional, a partir de um conjunto selecionado de 39 estudos pertinentes [39]. Em 

relação às emissões de escape, observa-se que a substituição integral do petrodiesel pelo 

biodiesel tem capacidade de promover um decréscimo de 67% nos níveis de hidrocarbonetos 

totais, de 48% nos níveis de monóxido de carbono e de 47% nos de material particulado. Em 

contrapartida, as emissões de óxidos de nitrogênio podem aumentar em até 10%. Mas é 

possível diminuir as emissões de NOx com o uso de tecnologias para redução de NOx e com 

ajustes no timing do motor. Óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e certos 

hidrocarbonetos são precursores do ozônio troposférico e do smog, relevantes poluentes 

secundários de formação localizada e de variação diurna. O potencial para formação de 

ozônio das emissões de hidrocarbonetos específicos do biodiesel é 50% menor que o medido 

para o óleo diesel [14]. 
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Figura 4. Efeito do biodiesel sobre as emissões associadas ao óleo diesel [39]. 

 

Diferentemente do que acontece com o óleo diesel convencional, o conteúdo de 

compostos aromáticos no biodiesel é essencialmente nulo. As emissões provenientes da 

combustão do biodiesel, ao serem comparadas com as da combustão do petrodiesel, 

apresentam níveis inferiores de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) e de 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nitratados (nPAH), considerados compostos de 

grande potencial carcinogênico. Testes mostram que há redução média de 80% nos níveis de 
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PAH, e de 90% nos de nPAH. Além disso tudo, por ser virtualmente livre de enxofre, o 

biodiesel não contribui na produção dos danosos compostos de enxofre que são encontrados 

nas emissões do óleo diesel [14]. 

Como o biodiesel é capaz de contribuir na mitigação das emissões de gases de efeito 

estufa, sua participação nos desdobramentos de acordos internacionais sobre o clima reveste-

se de grande importância. Porém, mudanças significativas no sentido de proteger o meio 

ambiente e a estabilidade do clima vão depender também do perfil da frota e da manutenção 

dos veículos, do comportamento dos motoristas, da escala e da intensidade de uso e da gestão 

de mobilidade. 

 

2.3.5 Aspectos socioeconômicos 

A produção do biodiesel é uma oportunidade para a geração de empregos de forma 

espacialmente desconcentrada e para promover a fixação das populações ao seu hábitat, em 

especial pela agregação de valor na cadeia produtiva e integração às diferentes dimensões do 

agronegócio. No Brasil, a experiência acumulada com a produção e o consumo do etanol 

automotivo possibilita que erros possam ser evitados na cadeia produtiva do biodiesel. 

A viabilidade de mercado do biodiesel depende muito de políticas de suporte 

governamentais. Subsídios, renúncia fiscal e outros mecanismos de suporte são legítimos em 

função de uma política energética de desenvolvimento. Além disso, devem ser consideradas 

as externalidades positivas como meio ambiente local, clima global, geração e manutenção de 

emprego e balanço de pagamentos. Em países europeus como a Alemanha, devido à 

tributação elevada sobre o óleo diesel fóssil, o biodiesel tornou-se competitivo, sobretudo pela 

isenção de tributos na cadeia produtiva. No caso dos Estados Unidos, a carga tributária sobre 

o petrodiesel é inferior, de tal ordem que a renúncia fiscal é insuficiente para que o preço do 

biodiesel rivalize com o do petrodiesel. São, então, adotados incentivos diretos à produção e 

ações que determinam um nível mínimo de consumo do biocombustível. 

Os custos de produção do biodiesel dependem essencialmente do custo da matéria-

prima e dos custos de processamento industrial. Em geral, o custo do óleo vegetal 

corresponde a cerca de 85% do custo do biodiesel, quando este é produzido em plantas de alta 

capacidade. Existem alguns contextos onde a viabilidade econômica do biodiesel é irrefutável. 

O custo do óleo diesel de petróleo em regiões mais distantes das bases de distribuição, tanto 

para uso em veículos quanto em máquinas e equipamentos agrícolas e também para a geração 
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de energia elétrica é muito elevado e, nesses casos, o biodiesel produzido localmente é 

bastante competitivo [40]. 

Talvez o passo mais importante rumo a uma economia energeticamente sustentável 

seja a instituição de esquemas de mercado que façam os preços dos combustíveis fósseis 

refletir seu custo social. O uso de carvão, petróleo e gás natural impõe um gigantesco ônus 

para a sociedade, na forma de custos com o tratamento de doenças causadas pela poluição 

atmosférica, de gastos militares para assegurar suprimentos de petróleo, de danos ambientais 

das operações de extração e de impactos econômicos potencialmente devastadores do 

aquecimento global. 

 

2.3.6 Aspectos técnicos relevantes 

O biodiesel pode ser misturado ao óleo diesel convencional em qualquer proporção e o 

combustível resultante usado em motores diesel com pouca ou nenhuma necessidade de 

adaptação. No entanto, o teor de biodiesel autorizado para uso depende de fatores como a 

disponibilidade do biodiesel e a diligência em manter as características operacionais do motor 

diesel. O impacto das mudanças é geralmente proporcional à fração de biodiesel usada. À 

vista disso, fabricantes de veículos, motores e sistemas de injeção concebidos e aplicados para 

óleo diesel convencional, consideram mais razoável empregar biodiesel adicionado ao 

petrodiesel em proporções pequenas de até 5%. Pesquisas de avaliação do uso de biodiesel 

misturado ao óleo diesel em diversas proporções, envolvendo motores diesel de injeção direta, 

sugerem uma taxa de desgaste normal dos motores [41]. 

Da perspectiva atual, motores diesel leves e pesados necessitarão de um pós-

tratamento ativo de gases de escape com a adoção de leis mais rigorosas sobre emissões 

poluentes. A sonda lambda, cuja função é gerar um sinal elétrico para que a unidade de 

comando possa variar a quantidade de combustível injetado, garantindo uma mistura 

ar/combustível ideal, poderá viabilizar uma correção dinâmica e em malha fechada do 

controle das quantidades e pontos de injeções em função do percentual de mistura usado. 

Estudos cuidadosos, relativos a misturas com variados teores de biodiesel, elucidarão a 

magnitude dos ajustes necessários para garantia e otimização de características de 

performance, dirigibilidade e emissões. Isso provavelmente demandará a utilização de 

sensores para reconhecimento automático da mistura utilizada [42]. 

O biodiesel não é compatível com alguns materiais que compõem mangueiras, juntas e 

outras partes do motor, e que são encontrados principalmente em veículos produzidos antes de 
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1993. Certos compostos de borracha usados em mangueiras e juntas, quando em contato com 

o biodiesel, acabam sofrendo degradação e desintegração a ponto de perderem sua 

funcionalidade e produzirem vazamentos de combustível, danos à bomba de combustível e 

entupimento de filtro. Por tudo isso, depreende-se que seja imprescindível, para esses 

sistemas, o emprego de materiais resistentes ao biodiesel. Ao entrar em contato por longos 

períodos de tempo com materiais metálicos como cobre, latão, bronze, chumbo, estanho e 

zinco, o biodiesel pode sofrer oxidação acelerada, resultando na formação de altos níveis de 

sedimentos que causarão entupimento de filtro. O biodiesel tem capacidade de ocasionar 

danos a determinados plásticos típicos que, por esse motivo, não devem ser empregados em 

situações que envolvam seu contato direto com o biocombustível. Muitos tanques construídos 

para armazenar óleo diesel são igualmente adequados para armazenagem de B100. Deve-se 

observar ainda que, pelo fato de ser um bom solvente, o biodiesel poderá soltar e dissolver 

sedimentos deixados pelo uso do óleo diesel convencional em tanques de combustível e 

sistemas de abastecimento, levando a entupimento de filtros [14]. 

Padrões de proteção ambiental mais rigorosos estão forçando as refinarias de petróleo 

a buscarem métodos de remoção substancial da concentração de enxofre nos combustíveis. 

Acontece que a necessária dessulfurização do óleo diesel também cria problemas de 

lubricidade, pois tende a reduzir drasticamente a lubricidade natural do combustível. Como a 

proteção do desgaste das partes móveis do motor depende da lubricidade, aditivos são 

necessários para restabelecer a lubricidade adequada do óleo diesel e o biodiesel figura como 

uma opção interessante. Mesmo níveis de biodiesel tão baixos quanto 1% ou 2% são 

suficientes para esse propósito, em virtude da elevada lubricidade inerente ao biodiesel [43]. 

A estabilidade do biodiesel é geralmente influenciada por fatores como presença de ar, 

calor, traços de metais, peróxidos, luz e características estruturais como ligações duplas. Os 

problemas encontrados na armazenagem de longo prazo do biodiesel decorrem 

principalmente da degradação proveniente das reações de oxidação. Quanto maior for o nível 

de insaturação das moléculas do biocombustível menor será a sua estabilidade oxidativa. 

Amostras de biodiesel mantidas em temperaturas de até 20ºC, durante um período de 52 

semanas, sofrem degradação inferior a 10%. Resultados experimentais têm demonstrado que 

altas temperaturas, juntamente com a exposição ao ar, aumentam grandemente a taxa de 

degradação do biodiesel. Os dados disponíveis mostram boa estabilidade térmica do B100 

durante seu uso no motor diesel, porém mais informações serão necessárias para avaliar sua 

estabilidade térmica em motores modernos, operando com pressão e temperatura superiores 

[43, 44]. Dentre os problemas comuns relacionados ao envelhecimento (oxidação) do 
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biodiesel estão a formação de depósitos por precipitação de produtos de oxidação, a 

resinificação por produtos de polimerização, a corrosão de aço e metais não-ferrosos e a 

formação de sabão [28]. 

Biodiesel feito de matérias-primas contendo altas concentrações de ácidos graxos de 

cadeia longa saturados, tende a ter piores propriedades de fluxo em baixas temperaturas. O 

uso e a manipulação de B100 com conteúdo elevado de compostos saturados, como é o caso 

dos ésteres monoalquílicos de sebo bovino e de palma, podem ser problemáticos em regiões 

com baixas temperaturas. Entre as alternativas para solucionar o problema de fluxo do 

biodiesel em baixas temperaturas está a remoção de constituintes com alto ponto de fusão 

(ésteres com cadeias saturadas) do biocombustível. A utilização de aditivos e a produção de 

biodiesel com álcoois de cadeia ramificada representam também meios possíveis de 

solucionar o problema. 

Grande parcela do biodiesel produzido no mundo é do tipo metílico. Na maioria dos 

países, o metanol é o álcool mais barato disponível. Além disso, a transesterificação etílica é 

tida como mais complexa que a metílica, acarretando maior consumo de tempo e menores 

rendimentos. Parâmetros da rota metílica precisam ser revistos, quando aplicados à rota 

etílica, para otimizar e simplificar a reação. Diante disso tudo, busca-se consolidar a rota 

etílica de obtenção do biodiesel, em seus múltiplos aspectos, especialmente por envolver um 

álcool de menor toxicidade, oriundo predominantemente de fontes renováveis. 

 

2.3.7 Técnicas de medida do teor de biodiesel em óleo diesel 

Novas metodologias para controle de qualidade do biodiesel estão sendo 

desenvolvidas e validadas nos últimos anos. Entre as técnicas analíticas exploradas para 

identificação e quantificação de compostos em misturas encontram-se a cromatografia, a 

ressonância magnética nuclear e as espectroscopias no infravermelho, no ultravioleta, e de 

massas [45]. Particularmente necessárias são as ferramentas desenvolvidas para a medida do 

percentual de biodiesel em óleo diesel. O óleo diesel apresenta os maiores índices de não-

conformidade entre os combustíveis rodoviários do mercado brasileiro, segundo dados 

recentes do Programa Nacional de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC). 

Nesse cenário, as irregularidades relacionadas ao teor de biodiesel representam a principal 

não-conformidade verificada no óleo diesel [46]. Cumpre notar aí que a Resolução ANP nº 

42/2009 admite variação de ± 0,5% no percentual volumétrico de biodiesel estabelecido pela 

legislação vigente [47]. 
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A espectroscopia de absorção no ultravioleta tem sido considerada um meio viável 

para a quantificação de biodiesel em petrodiesel através dos padrões de absorbância. Essa 

técnica pode ser aplicada a misturas com óleo diesel e biodiesel de várias origens, fazendo-se 

a diluição prévia da mistura numa substância apropriada para a obtenção efetiva de dados 

[48]. Um modo de realizar a medição do teor de biodiesel envolve a reação de ésteres com 

cloridrato de hidroxilamina em meio alcalino, transformando-o em sal alcalino do ácido 

hidroxâmico, o qual é complexado por uma solução de cloreto férrico, em um procedimento 

experimental conhecido como teste do ácido hidroxâmico, e que é convencionalmente usado 

para a confirmação da formação de ésteres em procedimentos de síntese orgânica. O 

complexo com cloreto férrico é extraído em hexano e a solução resultante é analisada por 

espectrofotometria no ultravioleta-visível [49]. 

A espectroscopia de infravermelho é uma técnica analítica não-destrutiva que permite 

a determinação rápida, direta e segura de diversas propriedades, sem pré-tratamento da 

amostra. Procedimentos que fazem uso dessa técnica são usados na indústria do petróleo para 

determinação de propriedades físicas e químicas de combustíveis e correntes industriais, e 

também para controlar a qualidade do biodiesel e de suas misturas com petrodiesel. Modelos 

de calibração multivariada, baseados em espectroscopia de infravermelho próximo ou médio, 

foram desenvolvidos a fim de determinar o teor de biodiesel em óleo diesel, considerando ou 

não a presença de óleo vegetal. Emprega-se, entre outras ferramentas, mínimos quadrados 

parciais, redes neurais artificiais e análise de componentes principais. A análise de 

componentes principais em regiões do infravermelho médio é viável para identificar 

contaminação com óleo vegetal no processo de produção e para revelar misturas ilegais de 

petrodiesel com óleo vegetal. Nesse caso, a calibração multivariada é importante por causa da 

semelhança entre os espectros do óleo vegetal e de seus respectivos ésteres, o que provoca 

superposição de sinais [50, 51]. De modo geral, espera-se que essas metodologias 

possibilitem monitoramento rápido e de baixo custo da qualidade das misturas formadas com 

óleo diesel e biodiesel de diversas origens. 

Na última década foram desenvolvidos métodos de teste padronizados que usam 

espectroscopia no infravermelho médio para quantificar ésteres monoalquílicos de ácidos 

graxos em óleo diesel; por exemplo, o europeu EN 14078 de 2002, o estado-unidense ASTM 

D7371 de 2007 e o brasileiro NBR 15568 de 2008. O método EN 14078 envolve a diluição 

em ciclo-hexano seguida por medida de transmissão e comparação da altura do pico da 

carbonila contra uma curva de calibração. O ASTM D7371 especifica uma medida de 

reflectância total atenuada da mistura pura e o uso do modelo quimiométrico dos mínimos 
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quadrados parciais. O EN 14078 e o ASTM D7371 aplicam-se a biodiesel composto de 

ésteres metílicos. O EN 14078 permite potencialmente maior sensibilidade e um 

procedimento de calibração comparativamente mais simples. O ASTM D7371 requer a 

preparação de um maior número de calibrações, mas permite uma análise muito mais rápida, 

pois não há necessidade de diluição e a limpeza do cristal de ATR é mais fácil que a da célula 

de transmissão [52]. O NBR 15568 aplica-se a biodiesel formado por ésteres metílicos ou 

etílicos, e usa espectroscopia na região do infravermelho médio com regressão dos mínimos 

quadrados parciais. As metodologias brasileira, europeia e estado-unidense são, em geral, 

aplicadas em casos que envolvem teores de biodiesel inferiores a 30%. Cumpre observar 

ainda que para certas aplicações métodos um tanto diferentes dos padrões aprovados também 

são úteis. 

Analisadores de biodiesel baseados em espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier são disponibilizados comercialmente. Eles apresentam ferramentas 

dedicadas para uso de padrões internacionais, como o ASTM D7371 e o EN 14078 [53]. 

Analisadores portáteis de óleo diesel usam programas, modelos matemáticos e espectroscopia 

no infravermelho médio com transformada de Fourier para determinar uma série de 

propriedades relevantes do combustível, incluindo os níveis de biodiesel [54]. Analisadores 

de biodiesel manuais que usam medidas de impedância para avaliar parâmetros-chave do 

biodiesel como seu teor na mistura também estão sendo desenvolvidos. Argumenta-se que a 

espectroscopia de impedância tem excelente correlação com métodos de referência 

tradicionais para testar a qualidade e os percentuais de mistura do biodiesel. A técnica é de 

uso simples e os resultados são obtidos rapidamente [55]. 

Pelo fato de espectrofotômetros convencionais serem relativamente grandes e caros e 

terem uma performance que frequentemente excede as exigências para determinadas 

aplicações, tem-se buscado a implementação de alternativas mais compactas, baratas e 

robustas. Um sensor de composição de combustível disponível comercialmente – baseado em 

propriedades elétricas –, desenhado originalmente para detectar a proporção de álcool 

misturado à gasolina, foi testado com misturas de biodiesel em petrodiesel. Os resultados 

obtidos demonstraram, em termos de frequência, uma resposta de caráter linear relativamente 

ao percentual de biocombustível na mistura [56]. Em estudos correlatos, constatou-se uma 

dependência linear de propriedades físicas da mescla, como densidade e velocidade do som, 

em relação à proporção de biodiesel discutida [57]. No laboratório, uma das formas de 

determinar o nível de mistura do biodiesel em óleo diesel consiste em utilizar o valor de 
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saponificação, o qual simplesmente determina a fração da mistura que pode reagir com o 

hidróxido de potássio para formar sabão (ou saponificado). 

 

2.3.8 Programas de produção e uso do biodiesel 

Em muitos países, projetos de pesquisa, desenvolvimento e demonstração possibilitam 

que o biodiesel se torne um produto comercial de disponibilidade crescente. Diversos países 

cogitam a possibilidade de estabelecer a obrigatoriedade do uso do biodiesel misturado em 

baixos teores com o óleo diesel. Os programas que estimulam o uso e a produção do 

biodiesel, em geral, tratam sobre medidas de apoio à implantação das indústrias, subsídios 

para os agricultores, isenção de impostos e percentuais escalonados para a mistura de 

biodiesel ao óleo diesel. Os fatores ambientais e a elevação dos preços do petróleo favorecem 

a expansão do mercado de produtos combustíveis derivados da biomassa no mundo todo. 

Testes importantes de uso do biodiesel em motores de ignição por compressão foram 

realizados no Brasil durante as duas últimas décadas do século passado [58]; todavia a 

comercialização do biodiesel em postos de combustíveis foi autorizada e iniciou-se apenas em 

2005, na forma da mistura B2. A estrutura brasileira de produção de biodiesel pode ser ainda 

caracterizada como incipiente, haja vista que a regulamentação para o exercício dessa 

atividade produtiva, assim como para o uso comercial desse combustível, teve início com o 

lançamento oficial do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), em 

dezembro de 2004. O PNPB é um programa interministerial do governo federal que objetiva a 

implementação de forma sustentável, tanto técnica, como economicamente, a produção e uso 

do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, via geração de 

emprego e renda. A coordenação e execução das ações do programa, nesse cenário, são da 

alçada da Comissão Executiva Interministerial e do Grupo Gestor. Entre as principais 

diretrizes do PNPB estão: implantar um programa sustentável, promovendo inclusão social; 

garantir preços competitivos, qualidade e suprimento; produzir o biodiesel a partir de 

diferentes fontes oleaginosas e em regiões diversas. Na cadeia produtiva do biodiesel, o 

cultivo de matérias-primas e a produção industrial têm grande potencial de geração de 

empregos, o que contribui para a promoção da inclusão social. O programa adota um modelo 

tributário específico para o biodiesel. Decretos regulamentam o regime tributário com 

diferenciação por região de plantio, por oleaginosa e por categoria de produção (agronegócio 

e agricultura familiar), criam o selo Combustível Social e isentam a cobrança de Imposto 

sobre Produtos Industrializados. 
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A Lei nº 11.097, publicada em 13 de janeiro de 2005, introduziu o biodiesel na matriz 

energética brasileira. Desde janeiro de 2008, é obrigatório que todo o óleo diesel vendido no 

Brasil seja misturado com biodiesel. O teor de biodiesel na mistura vem sendo estabelecido 

através de Resoluções do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A mistura é 

efetuada pelas companhias distribuidoras, que compram o biodiesel diretamente das usinas 

produtoras. Atualmente, a proporção do biodiesel representa 5% do volume final do óleo 

diesel vendido nas bombas e o biodiesel deve atender a especificação estabelecida pela 

Resolução ANP nº 07/2008. A mistura B2 se tornou obrigatória em janeiro de 2008, a B3 em 

julho de 2008, a B4 em julho de 2009 e a B5 em janeiro de 2010. É obrigatória a autorização 

prévia da ANP para utilização de biodiesel e de suas misturas com óleo diesel, em teores 

diversos do autorizado pela legislação vigente, destinados ao uso experimental ou específico. 

Desde 2005, a ANP realiza os leilões de biodiesel. O objetivo inicial dos leilões foi gerar 

mercado e, desse modo, estimular a produção de biodiesel em quantidade suficiente para que 

refinarias e distribuidores pudessem compor a mistura determinada por lei [59]. 

Com base em testes já realizados, a adição de até 5% de biodiesel ao óleo diesel não 

exigirá alteração nos motores. Os motores que passam a utilizar a mistura B5 têm a garantia 

de fábrica, usualmente oferecida, assegurada pela Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea), desde que o óleo diesel e o biodiesel utilizados na mistura 

combustível atendam às especificações técnicas estabelecidas pela ANP, órgão responsável 

pela regulação e fiscalização do biodiesel. 

Em escala global, ocorre uso intensivo dos combustíveis fósseis, haja vista que 

petróleo, carvão mineral e gás natural contribuem coletivamente com mais de 80% do 

suprimento primário de energia mundial [36]. Historicamente, o Brasil possui uma matriz 

energética com significativa participação de energias renováveis. As fontes renováveis 

representam mais de 40% da matriz energética brasileira, enquanto a média mundial é inferior 

a 15%. A participação do setor de transportes na matriz energética brasileira é relevante, e o 

óleo diesel tem respondido por mais de 50% da energia usada no setor de transportes 

brasileiro [60]. Do volume total de derivados de petróleo produzidos no Brasil em 2008, o 

óleo diesel participou com 37,5% (40,6 bilhões de litros). Mesmo assim, o Brasil ainda 

precisa importar um pequeno percentual do óleo diesel que consome. O óleo diesel é o 

derivado de petróleo importado mais dispendioso para o Brasil, como demonstra a Figura 5 

[2]. Como um substituto direto para o óleo diesel, o mercado potencial para o biodiesel é 

determinado essencialmente pelo mercado do derivado de petróleo. 
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O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, com 

uma produção anual, em 2008, de 1,2 bilhão de litros e uma capacidade instalada, em janeiro 

de 2009, para 3,7 bilhões de litros. Em 2008, o uso do biodiesel evitou a importação de 1,1 

bilhão de litros de óleo diesel de petróleo, resultando numa economia de cerca de US$ 976 

milhões. A produção brasileira de biodiesel também já gerou cerca de 600 mil postos de 

trabalho no campo de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário [59]. 

Segundo projeções, a participação global dos biocombustíveis no transporte rodoviário 

aumentará de 1% nos dias atuais para 7% em 2030. O consumo de biocombustível total subirá 

de 15,5 Mtep em 2004 para 146,7 Mtep em 2030, admitindo-se que a produção seja 

inteiramente baseada em culturas e tecnologias convencionais. Cerca de 14 milhões de 

hectares de terra são usados atualmente para a produção de biocombustíveis – 

aproximadamente 1% das terras aráveis disponíveis no mundo. O aumento da demanda por 

alimentos restringirá o potencial de produção dos biocombustíves, mas isso pode ser em parte 

contrabalançado através de rendimentos agrícolas superiores [61]. A área plantada necessária 

para atender ao percentual de mistura de 2% de biodiesel ao óleo diesel de petróleo no 

mercado brasileiro é estimada em 1,5 milhão de hectares, o que equivale a 1% dos 150 

milhões de hectares plantados e disponíveis para agricultura no Brasil. 
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Figura 5. Participação, em volume e dispêndio, dos principais derivados de petróleo importados – 2008 [2]. 
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2.4 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO MÉDIO 

2.4.1 Princípios básicos 

Em 1800, coube a Sir William Herschel revelar experimentalmente a existência do que 

hoje se conhece como banda do infravermelho do espectro eletromagnético. Ao estudar o 

espectro da luz solar com um prisma e termômetros de bulbo escurecido, Herschel “mediu a 

temperatura correspondente a cada cor”. Notou que ela aumentava da extremidade violeta 

para a vermelha do espectro, sendo superior na região invisível ao olho humano contígua ao 

vermelho. Também colocou recipientes com água entre o prisma e o termômetro e observou 

que a temperatura era inferior àquela registrada sem água, uma consequência do fato de a 

água absorver parcialmente a radiação. Herschel realizou experimentos adicionais sobre o que 

chamava de “raios caloríficos” na porção do espectro além do vermelho, descobrindo que 

eram refletidos, refratados, absorvidos e transmitidos de maneira análoga à luz visível. Pode-

se considerar o conjunto de seu trabalho como marco inicial da espectroscopia de 

infravermelho [62, 63]. 

Espectroscopia é o estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria. A 

radiação eletromagnética pode ser dividida em diferentes regiões de energia que 

correspondem a diferentes técnicas espectroscópicas. A radiação infravermelha corresponde 

aproximadamente à parte do espectro eletromagnético situada entre a região do visível e a das 

micro-ondas. A porção de maior utilidade para a química orgânica apresenta números de onda 

situados entre 400 e 4.000 cm-1, sendo conhecida como infravermelho médio. As regiões do 

infravermelho próximo (entre 4.000 cm-1 e o visível) e do infravermelho distante (entre as 

micro-ondas e 400 cm-1) também são importantes em muitas aplicações [64]. 

A radiação infravermelha na faixa aproximada de 100 a 10.000 cm-1 converte-se, 

quando absorvida por uma molécula orgânica, em energia de vibração molecular. O processo 

é quantizado e o espectro vibracional aparece como uma série de bandas em vez de linhas, 

porque cada mudança de nível de energia vibracional corresponde a uma série de mudanças 

de níveis de energia rotacional. O comprimento de onda de uma absorção depende das massas 

relativas dos átomos, das constantes de força das ligações e da geometria dos átomos [65]. 

Caracteristicamente, as posições das bandas no espectro de infravermelho são 

apresentadas em número de onda ou em comprimento de onda. A aparência do espectro muda 

quando a escala é linear em número de onda ou linear em comprimento de onda. As 

intensidades das bandas podem ser expressas como transmitância (T) ou absorbância (A). A 

transmitância é a razão entre a energia radiante transmitida por uma amostra e a energia 
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radiante que nela incide. A absorbância é o logaritmo decimal do inverso da transmitância, 

isto é, A = log10 (1/T). Termos semiquantitativos como forte, médio e fraco são usados para 

indicar as intensidades [65]. 

As vibrações moleculares podem ser classificadas em deformações axiais e 

deformações angulares. Tais modos vibracionais podem ser simétricos ou assimétricos. Uma 

vibração de deformação axial é um movimento rítmico ao longo do eixo da ligação que faz 

com que a distância interatômica aumente e diminua alternadamente. As vibrações de 

deformação angular correspondem a variações ritmadas de ligações que têm um átomo em 

comum ou ao movimento de um grupo de átomos em relação ao resto da molécula sem que as 

posições relativas dos átomos do grupo se alterem. Somente as vibrações que levam à 

alteração rítmica do momento de dipolo da molécula são observadas no infravermelho 

convencional. As bandas características de grupamentos químicos úteis para a identificação 

da estrutura molecular envolvem frequentemente vibrações acopladas. Interações de 

acoplamento ocorrem entre deformações axiais, entre deformações angulares, ou entre 

deformações axiais e angulares. Podem ocorrer também interações entre modos fundamentais 

e modos harmônicos ou modos de combinação [65, 66]. 

Muitas das absorções de grupos variam em uma larga faixa porque as bandas provêm 

de interações complexas nas moléculas. As bandas de absorção, entretanto, correspondem 

predominantemente a um único modo vibracional. Certas bandas de absorção, como, por 

exemplo, as provenientes dos modos de deformação axial de C–H, O–H e C=O, permanecem 

razoavelmente fixas no espectro, independentemente de possíveis interações. A posição exata 

da banda de absorção e as mudanças nos contornos das bandas revelam detalhes importantes 

da estrutura [65]. 

As duas áreas mais importantes para o exame preliminar dos espectros são as regiões 

de 650 a 900 cm-1 e de 1.300 a 4.000 cm-1. A ausência de bandas fortes na região de 650 a 900 

cm-1 indica geralmente que a estrutura em questão não contém anéis aromáticos. A região de 

1.300 a 4.000 cm-1 é chamada região dos grupos funcionais. Nessa região, ocorrem as 

absorções que correspondem a grupos funcionais importantes, como OH, NH e C=O. A 

região intermediária do espectro, de 900 a 1.300 cm-1, é usualmente conhecida como a região 

da “impressão digital”. O espectro nela observado é, com frequência, complexo, com as 

bandas se originando de modos de vibração acoplados. A absorção nessa região intermediária 

é provavelmente diferente para diferentes espécies moleculares [65]. 

Os instrumentos originais para a obtenção de espectros de infravermelho foram do tipo 

dispersivo. Esses instrumentos separavam as frequências individuais da energia emitida pela 
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fonte de infravermelho. A radiação transmitida era varrida por dispersão na rede de difração. 

A espectrometria de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foi desenvolvida a 

fim de suplantar as limitações encontradas com instrumentos dispersivos. A principal 

dificuldade era o lento processo de varredura. Um método para medir todas as frequências de 

infravermelho simultaneamente, ao invés de individualmente, era necessário. Isso levou ao 

emprego do interferômetro. Equipamentos de infravermelho baseados em princípios 

dispersivos, comercializados desde década de 1940 e usados na caracterização de frações do 

petróleo, passaram a ser progressivamente substituídos pelos baseados em princípios 

interferométricos na década de 1970 [64]. 

Na espectroscopia FTIR, radiação contendo todos os comprimentos de onda de 

interesse (400 a 4.000 cm-1, por exemplo) é separada em dois feixes. Um deles permanece 

fixo e o outro se move com o espelho móvel. Fazendo-se variar as distâncias percorridas pelos 

dois feixes, obtém-se uma sequência de interferências construtivas e destrutivas e, 

consequentemente, variações na intensidade de radiação recebida pelo detector, o chamado 

interferograma. Uma transformada de Fourier converte o interferograma assim obtido, que 

está no domínio do tempo, para a forma mais familiar de um interferograma no domínio de 

frequências. Passando-se a radiação pela amostra, a transformada de Fourier em posições 

sucessivas do espelho móvel dá origem  ao espectro completo de infravermelho. Como não se 

usam monocromadores em instrumentos FTIR, a totalidade da faixa de radiação passa 

simultaneamente pela amostra com enorme ganho de tempo, permitindo resoluções 

extremamente altas. Além disso, como os dados sofrem conversão analógico-digital, os 

resultados são manipulados facilmente. O resultado de várias varreduras é combinado para 

diminuir o ruído, e espectros excelentes podem ser obtidos com pequena quantidade de 

amostra [65]. 

Um espectrômetro baseado em princípios interferométricos consiste basicamente de 

uma fonte, um interferômetro, um compartimento de amostra, um detector e um computador. 

Um layout típico de espectrofotômetro é exibido na Figura 6. Embora existam vários 

fabricantes de espectrômetros interferométricos, as características básicas dos modelos não 

apresentam diferenças marcantes de concepção. Os equipamentos disponíveis comercialmente 

funcionam com o princípio do interferômetro de Michelson, operando em sistema de feixe 

simples ou de feixe duplo. Os sistemas trabalham no padrão de varredura rápida e de 

autoalinhamento. Quase todos os equipamentos trabalham na região standard, entre 400 e 

4.000 cm-1, mas existem modelos que permitem expansões para fora desse intervalo. A 

radiação policromática, proveniente da fonte, é colimada e dirigida para o interferômetro, 
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encontrando toda uma óptica de condensação e focalização. A eletrônica associada ao detector 

é concebida de modo que o mesmo responda aos sinais flutuantes da modulação. Na região 

standard elementos cerâmicos em altas temperaturas e Globars são usados como fonte de 

infravermelho. Várias fontes existem para outras regiões. O tamanho do foco na amostra 

geralmente varia de 0,5 a 10 mm. Os divisores de feixe são escolhidos de acordo com a região 

espectral de trabalho. Na situação standard, geralmente são utilizados substratos de KBr ou 

CsI, revestidos com filme de germânio. Os detectores mais usados na região standard são 

aqueles à base do material piroelétrico sulfato de triglicina deuterada (DTGS). Também são 

utilizados, geralmente como opcionais, detectores do tipo telureto de cádmio e mercúrio 

(MCT). Equipamentos sofisticados apresentam detectores altamente sensíveis, refrigerados 

com nitrogênio ou hélio líquidos. A calibração e o alinhamento dos equipamentos 

interferométricos são feitos através de um laser, comumente de hélio e neônio. O 

compartimento de amostra é dimensionado para operar com diversos acessórios como os 

utilizados para reflectância difusa e especular, reflectância total atenuada, gases, baixa 

temperatura e baixa pressão. As velocidades de varredura do espelho móvel geralmente se 

encontram na faixa de 0,01 a 3,1 cm/s, que permite a obtenção de um espectro completo na 

região standard em cerca de 0,2 s. A resolução em número de onda para as configurações 

standard está na faixa de 0,2 a 5 cm-1. O sistema computacional empregado é concebido de 

modo que haja um software operacional para controle de todo o instrumento e um conjunto 

importante de aplicativos [67]. 

 

Figura 6. Ilustração esquemática de espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 
[68]. 
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É possível obter espectros de gases, líquidos e sólidos no infravermelho. No 

procedimento de obtenção do espectro, líquidos puros podem ser colocados entre placas de 

sal, na forma de um filme com espessura de 0,01 mm ou menos. Líquidos em solução 

costumam ser colocados em células de espessura constante que variam de 0,1 a 1 mm de 

passo óptico [65]. 

A qualidade do espectro final depende de etapas intermediárias realizadas pelo 

computador, nas quais se tem uma compensação de artefatos instrumentais, funções de 

truncamento etc. Existem correções de fase, funções de apodização, correções de linha de 

base e outras peculiaridades no método de espectroscopia FTIR. Para medidas confiáveis, 

grande atenção deve ser dada às limitações da técnica. 

Muitos algoritmos de processamento de dados usados em espectrometria FTIR 

baseiam-se no fato de as intensidades das bandas espectrais serem linearmente proporcionais 

à concentração de cada componente na amostra. Para a espectrometria de absorção, existe a 

lei de Bouguer-Beer-Lambert, ou simplesmente lei de Beer, relacionando a intensidade de 

banda à concentração. Considerando-se um único soluto em solvente não-absorvente, esta lei 

estabelece que a absorbância (A) é o produto entre a absortividade (a), o passo óptico (b) e a 

concentração da amostra (c), isto é, A = abc. Onde  se tem A e a como funções do número de 

onda. Em espectrômetros FTIR o principal fator que leva a desvios na lei acima é a resolução 

insuficiente. A forma de cada banda no espectro de absorção de materiais em fase condensada 

é dada, com boa aproximação, pela função lorentziana [69]. 

No tratamento de dados de espectroscopia é usual a utilização de métodos estatísticos 

multivariados, uma vez que a espectroscopia origina uma grande quantidade de dados. Assim, 

as técnicas quimiométricas permitem extrair essa informação dos espectros, possibilitando 

identificar padrões de evolução dos materiais em processo, agrupamento de amostras e 

detecção de amostras anômalas, permitindo também estimar valores de parâmetros analíticos 

após metodologias de calibração prévia [70]. 

 

2.4.2 Técnica de amostragem por reflectância total atenuada (ATR) 

Muitas substâncias podem ser caracterizadas, identificadas e quantificadas mediante a 

espectroscopia no infravermelho médio. A ATR é uma técnica extremamente robusta e segura 

para estudos quantitativos envolvendo líquidos. Um acessório de reflexão total atenuada opera 

medindo as mudanças que ocorrem em um feixe de infravermelho que sofre reflexão interna 

total, ao entrar em contato com a amostra. O feixe de infravermelho é direcionado para um 
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cristal opticamente denso com alto índice de refração – tipicamente entre 2,38 e 4,01 para 

2.000 cm-1 – em certo ângulo. Essa reflectância interna cria uma onda evanescente que se 

extende para além da superfície do cristal no interior da amostra mantida em contato com o 

cristal. Tal onda evanescente sobressai apenas poucos mícrons (0,5 a 5 µm) além da superfície 

cristalina e no interior da amostra. Em regiões do espectro de infravermelho onde a amostra 

absorve energia, a onda evanescente será atenuada ou alterada. A energia atenuada de cada 

onda evanescente retorna para o feixe de infravermelho, que então sai pela extremidade 

oposta do cristal e atinge o detector do espectrômetro, gerando o espectro de infravermelho. 

Dos vários cristais empregados na ATR destacam-se o seleneto de zinco , o germânio e o 

diamante. Nas unidades de ATR horizontais, o número de reflexões da radiação infravermelha 

em cada superfície do cristal está usualmente entre cinco e dez, dependendo do comprimento 

e da espessura do cristal e do ângulo de incidência. A técnica de reflectância total atenuada 

tem em anos recentes revolucionado análises de amostras líquidas e sólidas porque combate 

os aspectos mais desafiadores da análise em infravermelho, nomeadamente a preparação de 

amostras e a reprodutibilidade espectral [71]. Na Figura 7 apresenta-se uma visão simplificada 

da técnica de amostragem por ATR. 

 

Amostra em contato
com a onda evanescente

Cristal ATR

Para o detector

Feixe de 
infravermelho  

Figura 7. Esquema de um sistema de reflectância total atenuada (ATR) com múltiplas reflexões [71]. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 AMOSTRAS 

Essencialmente, o trabalho fez uso de três tipos distintos de amostra: óleo diesel puro, 

biodiesel puro e óleo vegetal refinado. As amostras de óleo diesel foram obtidas diretamente 

da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), e referem-se ao óleo diesel metropolitano, em 

conformidade com as especificações técnicas constantes da Resolução ANP vigente em 2008. 

As amostras de biodiesel foram obtidas do Centro Brasileiro de Referência em 

Biocombustíveis (CERBIO) no Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), em 

conformidade com as especificações técnicas constantes da Resolução ANP vigente em 2008. 

Usou-se apenas biodiesel de produção recente para a composição das misturas. Além disso, 

cumpre citar que, no processo de formulação das misturas, empregou-se biodiesel composto 

de ésteres metílicos de óleo de soja. As amostras de óleo vegetal também foram obtidas do 

CERBIO e correspondem ao óleo de soja refinado. 

 

3.2 FORMULAÇÃO DE MISTURAS 

Para compor as misturas de biodiesel em óleo diesel, adicionou-se o biodiesel ao óleo 

diesel em percentuais volumétricos variando em intervalos de 1% na faixa de 0 a 10%, e em 

intervalos de 10% na faixa de 10% a 100%. Misturas contendo óleo de soja e óleo diesel 

foram preparadas através da adição do óleo de soja ao óleo diesel em teores volumétricos 

variando em intervalos de 1% na faixa de 0 a 10%. As misturas binárias foram realizadas em 

balões volumétricos com capacidade nominal de 100 mL e incerteza de calibração de ± 0,02 

mL, mediante uso de pipetas graduadas com capacidade nominal de 10 mL e incerteza de 

calibração de ± 0,03 mL. As incertezas volumétricas são correspondentes às condições 

laboratoriais usadas, de acordo com o documento do CERBIO intitulado Análise Crítica de 

Certificado de Calibração. Imediatamente após a formulação de cada mistura, agitou-se 

manualmente o balão volumétrico por 1 min. Passadas 24 horas, realizou-se a primeira leitura 

dos espectros das misturas. Para verificar a possível influência do envelhecimento, espectros 

das mesmas mesclas de biodiesel em óleo diesel foram registrados em ensaios realizados 6 

meses, 12 meses e 16 meses depois das medições iniciais. Durante todo esse período, as 

amostras estiveram acondicionadas em balões volumétricos tampados, num ambiente 

laboratorial com temperatura e umidade do ar controladas. 
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3.3 EQUIPAMENTO 

Todos os espectros de absorção no infravermelho foram gerados na região do 

infravermelho médio, na faixa entre 650 e 4.000 cm-1, por meio de um analisador de 

infravermelho com transformada de Fourier – o MIDAC FOx-F8001 Fuel and Oil Analyzer –, 

localizado no laboratório do CERBIO. Utilizou-se a técnica de reflectância total atenuada 

(ATR), na qual se empregou um cristal de seleneto de zinco de múltiplas reflexões. A 

introdução e a remoção das amostras na célula de ATR foram realizadas com o auxílio do 

sistema de bombeamento que acompanha o analisador. O equipamento operou em ambiente 

com temperatura ao redor de 20ºC e umidade relativa do ar inferior a 50%. Cada espectro foi 

obtido com resolução de 4 cm-1, através de 32 varreduras, durante um tempo aproximado de 1 

min. O equipamento possui controle de manutenção, calibração e verificação, e foi operado 

com a supervisão de pessoal técnico capacitado, para garantir a confiabilidade dos resultados 

obtidos através dos ensaios. Fotos do equipamento e de algumas amostras estudadas são 

mostradas nas Figuras 8 e 9. 

 

        
Figura 8. Aspectos do analisador de infravermelho usado na obtenção dos espectros FTIR-ATR. 

 

 
Figura 9. Amostras de misturas formuladas com óleo diesel e biodiesel. Em primeiro plano estão misturas 
contendo até 10% de biodiesel, em volume. Ao fundo, aparecem misturas que têm percentuais superiores de 
biodiesel. 



37 

 

 

3.4 MODELO DE CALIBRAÇÃO 

Com enfoque na simplicidade para montar a curva analítica de calibração, depois de 

selecionada a faixa do espectro com sinal analítico mais apropriado para propósitos 

quantitativos, o trabalho considerou tanto o ajuste de função linear quanto o de função não-

linear, sem recorrer a nenhum procedimento de calibração multivariada. Equações que 

descrevem a área e a altura do pico escolhido em função do teor de biodiesel foram obtidas 

através da aplicação do software OriginPro 8. Assim, foi possível avaliar o intervalo de 

concentração de biodiesel para o qual o ajuste linear é satisfatório. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ATRIBUIÇÕES DE BANDAS NOS ESPECTROS DE INFRAVERMELH O DO 

ÓLEO DIESEL E DO BIODIESEL 

Informações significativas para controle analítico são encontradas nos espectros de 

infravermelho do óleo diesel, do biodiesel e de suas misturas. A consulta da literatura 

científica relacionada à espectrometria no infravermelho permite a rápida identificação das 

principais bandas de absorção no espectro de infravermelho médio, em termos das vibrações 

de deformação das ligações em grupamentos químicos presentes nesses combustíveis. Do 

conjunto de dados espectrais podem ser, então, extraídas informações representativas de cada 

combustível. Ao serem processadas, essas informações acabam provendo variáveis úteis na 

montagem de correlações matemáticas em variados procedimentos de calibração. No presente 

trabalho, todas as atribuições de bandas realizadas para os espectros de infravermelho 

fundamentam-se em obras de referência da área de espectrometria. 

Para que fossem obtidos espectros de amostras sem diluição, adequadamente 

resolvidos em toda a extensão de interesse do infravermelho médio, sem ocorrência de 

problemas de saturação de sinal, empregou-se espectrofotômetro com a técnica de reflectância 

total atenuada, envolvendo uso de célula de seleneto de zinco horizontal, de múltiplas 

reflexões e dedicada a líquidos. A forma do espectro de infravermelho gerado pelo analisador 

com a célula de ATR vazia é visualizada na Figura 10. Em meio ao ruído de fundo não são 

reconhecidas anormalidades capazes de afetar o sinal de uma amostra de combustível líquido 

ensaiada. O caso representa a condição de célula limpa com a qual se iniciou a amostragem 

dos combustíveis. 

Na Figura 11 são apresentados os espectros de absorção no infravermelho médio de 

amostras comuns de óleo diesel e de biodiesel, gerados com a técnica mencionada. O 

petrodiesel exemplificado corresponde ao combustível comercializado no mercado brasileiro 

com a designação de óleo diesel metropolitano, enquanto o biodiesel refere-se a uma mistura 

de ésteres metílicos de óleo de soja. 

Tal como exposto na Figura 11, o espectro de infravermelho do óleo diesel apresenta 

essencialmente bandas de absorção correspondentes aos modos vibracionais característicos de 

alcanos normais. Assim sendo, existem três regiões espectrais de absorção significativa, cujas 

bandas têm origem conhecida. A absorção de maior intensidade ocorre na região de 2.840 a 

3.000 cm-1, e pode ser atribuída às vibrações de deformação axial das ligações C–H dos 

grupamentos metila (CH3) e metileno (CH2). Incluem-se nesse contexto as deformações axiais  
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simétricas e assimétricas de ambos os grupamentos. Bandas com intensidade intermediária 

aparecem na região de 1.300 a 1.500 cm-1, sendo provenientes das vibrações de deformação 

angular das ligações C–H dos grupamentos metila e metileno. Estão inseridas nesse caso as 

deformações angulares simétricas de metila e metileno e assimétricas de metila. Uma 

absorção de baixa intensidade, porém ainda relevante, ocorre na região próxima a 720 cm-1, 

sendo resultante das vibrações de deformação angular assimétrica das ligações C–H do 

grupamento metileno. Parcela do sinal analítico contido nas regiões de 675 a 900 cm-1 e de 

1.000 a 1.300 cm-1, onde bandas de absorção encontram-se superpostas ou encobertas, decorre 

da vibração de deformação angular das ligações C–H do anel dos hidrocarbonetos aromáticos. 

Sinais presentes nas proximidades de 1.600 cm-1 podem ser associados a vibrações de 

deformação axial das ligações carbono-carbono do anel aromático. 
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Figura 10. Espectro no infravermelho de célula de ATR vazia. 

  

O espectro de infravermelho do biodiesel exibido na Figura 11, assim como o do óleo 

diesel, também contém bandas de absorção associadas aos modos vibracionais característicos 

de alcanos normais. Presentes nas regiões já acenadas para o óleo diesel, essas bandas acabam 

diferindo pela posição e intensidade. Verifica-se no espectro do biodiesel a ocorrência de 

absorção de fraca intensidade em regiões que correspondem a modos vibracionais típicos de 

alquenos. Desse modo, a banda ao redor de 1.655 cm-1 pode ser atribuída às vibrações de 

deformação axial da ligação C=C, e a banda em cerca de 3.010 cm-1 às vibrações de 

deformação axial da ligação C–H da ligação dupla. A banda de absorção bastante intensa que 

aparece na região de 1.735 a 1.750 cm-1 é própria de ésteres alifáticos saturados, e se deve às 
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vibrações de deformação axial da ligação C=O (grupo carbonila). Adicionalmente, convém 

sublinhar a presença de bandas de forte absorção na região de 1.000 a 1.300 cm-1, que são 

atribuídas às vibrações de deformação axial da ligação C–O. 
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Figura 11. Espectros no infravermelho para amostras de óleo diesel e de ésteres metílicos de óleo de soja. 

 

4.2 ESPECTROS DE INFRAVERMELHO PARA BIODIESEL DE VÁRIAS  

PROCEDÊNCIAS 

A Figura 12 mostra, à guisa de comparação, os espectros no infravermelho do 

biodiesel produzido com óleo de soja a partir da rota etílica (ésteres etílicos) e da rota metílica 

(ésteres metílicos). Resulta claro da análise dessa figura que os padrões de absorção de ambos 

os espectros diferem em maior grau na faixa espectral situada em números de onda inferiores 

a 1.500 cm-1, intervalo este que abrange a região da “impressão digital”. Por exemplo, no 

espectro dos ésteres metílicos tem-se um padrão de absorção com três bandas que sobressaem 

na região de 1.165 a 1.265 cm-1. No mesmo intervalo de números de onda, para o espectro dos 

ésteres etílicos, sobressaem duas bandas. Diferenças na intensidade de absorção e na forma do 

pico são percebidas em cerca de 1.036, 1.097, 1.196, 1.372 e 1.435 cm-1. Relativamente ao 

pico da carbonila, cumpre observar que o mesmo tende a aparecer centrado em cerca de 1.738 

cm-1 no espectro dos ésteres etílicos, e em cerca de 1.742 cm-1 no espectro dos ésteres 

metílicos. Essa diferença de 4 cm-1 coincide com o valor da resolução do espectrofotômetro 
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utilizado. Depreende-se também da comparação que os espectros de ésteres metílicos e de 

ésteres etílicos têm intensidades de absorção semelhantes na região do pico da carbonila. 
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Figura 12. Espectros no infravermelho para amostras de ésteres etílicos e metílicos oriundos do óleo de soja. 

 

A Figura 13 mostra os espectros de absorção no infravermelho de quatro amostras 

diferentes de biodiesel produzido através da rota etílica. Nessa figura, percebe-se o alto grau 

de similaridade que existe entre o espectro dos ésteres etílicos de óleo de soja, o espectro dos 

ésteres etílicos de óleo de girassol e o espectro dos ésteres etílicos de óleo de nabo forrageiro. 

Constata-se, ainda, no comparativo, que o espectro dos ésteres etílicos de óleo de mamona 

apresenta diferenças dignas de nota em relação aos demais espectros aludidos. Esse fato 

explica-se pela composição química peculiar do biodiesel derivado de óleo de mamona e 

etanol, que é formado predominantemente por moléculas de ricinoleato de etila. O ácido 

ricinoleico, presente na forma esterificada com glicerol, representa parte substancial da massa 

do óleo de mamona, sendo raro em outros óleos. Assim, transmite algumas propriedades 

bastante singulares a seus derivados. No espectro do biodiesel de óleo de mamona, destaca-se 

uma absorção relativamente larga e de baixa intensidade, centrada em cerca de 3.450 cm-1, 

que corresponde à região de ocorrência de banda devida às vibrações de deformação axial do 

grupo hidroxila (OH). O ricinoleato de etila apresenta um grupamento OH que advém do 

ácido ricinoleico e que está localizado na cadeia hidrocarbônica conforme exibe a Figura 1b. 

Comparativamente, os ésteres etílicos de óleo de mamona são responsáveis pelo espectro com 
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maior área (intensidades integradas). Para as quatro amostras de biodiesel, o pico da carbonila 

tende a aparecer centrado em cerca de 1.738 cm-1. 
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Figura 13. Espectros no infravermelho para amostras de ésteres etílicos provenientes de óleos diversos. 

 

Na Figura 14 estão registrados os espectros de absorção no infravermelho de quatro 

amostras diferentes de biodiesel produzido através da rota metílica. Pode-se divisar uma 

grande semelhança entre o espectro dos ésteres metílicos de óleo de soja, o espectro dos 

ésteres metílicos de óleo de palma e o espectro dos ésteres metílicos de óleo de fritura usado. 

Nesse contexto, percebe-se também a diferença que o espectro dos ésteres metílicos de óleo 

de mamona exibe em relação aos demais espectros apresentados. Para o espectro dos ésteres 

metílicos de óleo de mamona, uma banda relativamente larga e de baixa intensidade aparece 

centrada em cerca de 3.470 cm-1, na região que corresponde às vibrações de deformação axial 

dos grupos OH. Resta observar que os quatro espectros apresentam o pico da carbonila 

centrado em 1.742 cm-1.  
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Figura 14. Espectros no infravermelho para amostras de ésteres metílicos provenientes de óleos diversos. 

 

4.3 PROCEDIMENTO DE QUANTIFICAÇÃO BASEADO NOS ESPECTROS  DE 

INFRAVERMELHO PARA MISTURAS DE BIODIESEL EM ÓLEO DI ESEL 

O exame dos espectros de infravermelho concernentes ao biodiesel e ao óleo diesel 

revela a ocorrência de padrões de absorção específicos em cada uma dessas categorias de 

combustível. A exploração dessas diferenças com o auxílio de ferramentas matemáticas 

permite análises qualitativas e quantitativas. As bases da interpretação qualitativa ficam 

evidenciadas nos padrões de absorção discutidos anteriormente. No presente trabalho, a 

abordagem quantitativa dos espectros alicerçou-se no biodiesel composto de ésteres metílicos 

de óleo de soja. Entretanto, nada obsta que o procedimento seja conduzido com amostras de 

biodiesel produzidas com outras rotas tecnológicas ou matérias-primas. Trabalhos precursores 

desse estudo, citados nos Apêndices A e B, exploraram quantitativamente as misturas 

formuladas com biodiesel composto de ésteres etílicos de óleo de soja. 

Nessa etapa foram obtidos espectros para misturas binárias de biodiesel em óleo 

diesel, nas quais os percentuais volumétricos de biodiesel variam em acréscimos de 1%, no 

intervalo de baixas proporções, entre 0 e 10%, e em acréscimos de 10%, no intervalo entre 

10% e 100%. Os espectros são mostrados juntos na Figura 15, na região que se estende de 

900 a 1.900 cm-1, abrangendo as bandas de absorção características do biodiesel. Em linhas 

gerais, quando são consideradas as regiões da “impressão digital” e do pico da carbonila, o 
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óleo diesel exibe valores de absorbância comparativamente baixos ou desprezíveis, enquanto 

as misturas binárias apresentam absorbâncias que crescem regularmente com a elevação do 

percentual de biodiesel. O que importa relevar aqui é o fato de os picos proeminentes dessas 

duas regiões apresentarem condições apropriadas para o propósito de elaboração de análises 

quantitativas. Essa característica é abordada pormenorizadamente, na sequência, para o caso 

do pico da carbonila, visto tratar-se de um pico intenso, bem definido, relativamente estável e 

imune a interferências. 
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Figura 15. Faixa do espectro no infravermelho para misturas de biodiesel em óleo diesel apresentando picos 
relevantes das regiões da “impressão digital” e dos grupamentos funcionais, que podem ser úteis em análises 
quantitativas. A faixa do pico da carbonila, selecionada para análise, aparece no detalhe. 

 

Sabe-se que a forma de cada banda no espectro de absorção de materiais em fase 

condensada é dada, com boa aproximação, pela função lorentziana. Nesse sentido, utilizou-se 

o software OriginPro 8 para tratamento dos dados referentes à evolução do pico da carbonila 

com o percentual de mistura. Considerou-se como região representativa do pico da carbonila 

o intervalo de 1.700 a 1.800 cm-1 de todos os espectros de misturas de biodiesel em óleo 

diesel. Um ajuste não-linear poderia então ser usado para estimar os valores de parâmetros 

que melhor descrevem os dados espectrais. Assim, parâmetros foram obtidos através do ajuste 

de curvas lorentzianas aos picos da carbonila nesse intervalo, após criação e remoção da linha 

de base. O procedimento de ajuste convergido é apresentado na Figura 16 para a mistura B20. 
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Figura 16. Determinação de parâmetros relativos à banda de absorção da carbonila no B20, com o ajuste da 
função lorentziana, após criação e remoção da linha de base sobre os dados espectrais. 

 

Os coeficientes de correlação (R2) resultantes dos ajustes de funções lorentzianas aos 

dados espectrométricos do pico da carbonila apresentam valores mais próximos da unidade 

em concentrações volumétricas de biodiesel superiores a 10%. Os valores de R2 dos ajustes 

realizados situaram-se entre o mínimo de 0,97148 (para o B1) e o máximo de 0,99862 (para o 

B50). Convém observar desse fato que mesmo em misturas com baixo teor de biodiesel, como 

no caso de B1, é possível explorar de modo aceitável, a partir de ajustes de curvas 

lorentzianas, as características do pico da carbonila. 

Na Figura 17, originada dos ajustes, verifica-se o pequeno e uniforme deslocamento da 

posição do pico da carbonila, em face das diversas proporções de mistura. A consequência do 

aumento na concentração de biodiesel é uma migração do centro da banda de absorção da 

carbonila para números de onda menores; em termos numéricos, o centro do pico de B1 tende 

a recair sobre 1.746 cm-1 e o de B100 sobre 1.742 cm-1. Portanto, tende a existir uma 

diferença de 4 cm-1 na faixa completa de misturas que equivale a uma variação de 0,2% em 

relação à posição do pico para B100 e é igual à resolução do equipamento de infravermelho 

usado. O aumento do teor de biodiesel na mistura altera a vizinhança molecular de tal sorte 

que uma maior quantidade de radiação infravermelha de menor energia passa a ser absorvida.   
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Figura 17. Gráficos da altura, da área, da posição e da largura de meia altura do pico da carbonila, em função do 
teor de biodiesel, obtidos por ajuste de função lorentziana. 

 

De acordo com a Figura 17, o gráfico da largura de meia altura do pico contra 

percentual de biodiesel exibe um comportamento aproximadamente linear, sobretudo na faixa 

de misturas de 10% a 80%. O alargamento do pico da carbonila fica caracterizado por 

larguras de meia altura situadas no intervalo aproximado de 13,5 a 16,5 cm-1. 

Os gráficos da altura e da área do pico contra o percentual de biodiesel, obtidos a 

partir das lorentzianas, apresentam uma ligeira não-linearidade na faixa total de misturas, 

como se observa na Figura 17. Os gráficos em escalas logarítmicas dos mesmos dados 

sugerem a viabilidade do ajuste de uma função tipo lei de potência. Tendo em vista essa 

condição, foram efetuados ajustes não-lineares na faixa total de misturas (do B0 ao B100) 

para demonstrar que o comportamento dos dois parâmetros do pico em função da 

concentração de biodiesel segue de maneira consistente uma relação definida de 

proporcionalidade na forma de lei de potência. Adicionalmente, os gráficos da Figura 17 

sugerem a plausibilidade do ajuste de uma função linear numa faixa restrita de misturas (do 

B0 ao B10). Assim sendo, essa outra opção de calibração foi também explorada no trabalho. 
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O ajuste não-linear efetuado sobre o gráfico da altura do pico da carbonila versus 

percentual volumétrico de biodiesel aparece na Figura 18. Em decorrência, a equação que 

relaciona a altura do pico com o teor (% vol.) de biodiesel na mistura tem a forma: 

 

Altura do pico(do B0 ao B100) = 0,0185 × (% vol.)0,830 

 

E o fator de correlação desse ajuste vale 0,99924. 

O ajuste não-linear efetuado sobre o gráfico da área do pico da carbonila versus 

percentual volumétrico de biodiesel aparece na Figura 19. Em decorrência, a equação que 

relaciona a área do pico com o teor (% vol.) de biodiesel na mistura tem a forma: 

 

Área do pico(do B0 ao B100) = 0,36 × (% vol.)0,900 

 

E o fator de correlação desse ajuste vale 0,99973. 

O ajuste linear efetuado sobre o gráfico da altura do pico da carbonila versus 

percentual volumétrico de biodiesel aparece na Figura 20. Em decorrência, a equação que 

relaciona a altura do pico com o teor (% vol.) de biodiesel na mistura tem a forma: 

 

Altura do pico(do B0 ao B10) = 0,0005 + 0,01226 × (% vol.) 

 

E o fator de correlação desse ajuste vale 0,99951. 

O ajuste linear efetuado sobre o gráfico da área do pico da carbonila versus percentual 

volumétrico de biodiesel aparece na Figura 21. Em decorrência, a equação que relaciona a 

área do pico com o teor (% vol.) de biodiesel na mistura tem a forma: 

 

Área do pico(do B0 ao B10) = - 0,018 + 0,283 × (% vol.) 

 

E o fator de correlação desse ajuste vale 0,99978. 

Em todos os ajustes efetuados nas Figuras 18, 19, 20 e 21, os fatores de correlação 

apresentam valores superiores a 0,999, comprovando a efetividade do procedimento. No caso 

da faixa completa de misturas, contendo de 0 a 100% de biodiesel, uma função do tipo lei de 

potência descreve apropriadamente a relação entre a altura ou área do pico da carbonila e o 

teor de biodiesel; na situação que envolve uma faixa restrita de misturas, com 0 a 10% de 

biodiesel, um ajuste linear é satisfatório para relacionar as grandezas em questão. 
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Figura 18. Gráfico do ajuste não-linear realizado sobre dados da altura do pico da carbonila, gerados pelas 
funções lorentzianas. 
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Figura 19. Gráfico do ajuste não-linear realizado sobre dados da área do pico da carbonila, gerados pelas 
funções lorentzianas. 
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Figura 20. Gráfico do ajuste linear realizado sobre dados da altura do pico da carbonila, gerados pelas funções 
lorentzianas. 
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Figura 21. Gráfico do ajuste linear realizado sobre dados da área do pico da carbonila, gerados pelas funções 
lorentzianas. 

 

Essa metodologia possibilita uma amostragem mais simples que a necessária no 

método EN 14078. Esse último, por utilizar uma técnica de transmitância, exige que a amostra 

seja dissolvida e requer um procedimento de limpeza de cela mais complexo. A metodologia 

empregada no estudo difere dos métodos ASTM D7371 e NBR 15568, que também fazem 

uso da técnica ATR, por não envolver procedimentos de calibração multivariada, evitando 
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assim os complicadores associados com essa abordagem. Utilizando a absorção da carbonila 

para quantificação, a metodologia desse trabalho requer um procedimento simples de 

calibração, mediante emprego de uma relação na forma de lei de potência para toda a faixa de 

misturas possíveis (do B0 ao B100), ou, alternativamente, uma relação linear para uma faixa 

restrita (do B0 ao B10). 

 

4.4 ESPECTROS DE INFRAVERMELHO PARA MISTURAS ENVELHECID AS DE 

BIODIESEL EM ÓLEO DIESEL 

As misturas formuladas com biodiesel e óleo diesel precisam ser consumidas dentro de 

prazos recomendados, em virtude da degradação que naturalmente sofrem. Misturas contendo 

baixos teores de biodiesel requerem os mesmos cuidados já aplicados ao óleo diesel puro, 

quanto à estabilidade de armazenamento de longo prazo. Biodiesel pode ser mantido em 

condições normais de armazenagem pelo período de um ano, sem uma mudança dramática 

nos parâmetros de qualidade. O uso das misturas aludidas constitui modo efetivo de melhorar 

a estabilidade do biodiesel, considerando-se que sejam respeitadas as condições apropriadas 

de condicionamento do produto e as especificações de cada combustível antes da misturação. 

Dado que o envelhecimento acaba causando modificações na mistura, é interessante 

avaliar o comportamento do espectro de infravermelho da mesma no processo. Desse modo, 

foram registrados os espectros das misturas envelhecidas em 6 meses, 12 meses e 16 meses. 

Na Figura 22 estão registrados os espectros do B5 adquiridos na mesma data com uma 

amostra recente e outra envelhecida em 16 meses. Vê-se como principal diferença uma 

alteração na linha de base do espectro. 
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Figura 22. Espectros obtidos numa mesma data para duas misturas B5, uma nova e outra envelhecida. 
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Outros resultados obtidos para a mistura B5 são apresentados na Figura 23, onde estão 

plotados os dados espectrais, referentes à banda da carbonila, tomados depois de um dia, 

depois de seis meses e depois de um ano da misturação. A Figura 24 traz uma comparação 

dos espectros de várias amostras na região com a banda de absorção da carbonila, mostrando 

que houve um deslocamento da linha de base no espectro com o passar do tempo. 
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Figura 23. Comparação dos espectros de infravermelho na região do pico da carbonila para a mesma amostra de 
B5, registrados em três momentos diferentes. 
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Figura 24. Comparação dos espectros de infravermelho na região do pico da carbonila, registrados em dois 
momentos para um mesmo conjunto de misturas. 
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Figura 25. Banda da carbonila no espectro do B5, obtido em triplicata. (a) Sem correção de linha de base. (b) 
Com correção de linha de base. 

 

Variações encontradas nos espectros obtidos em diferentes datas podem ser creditadas 

a diversos fatores. Existe a possibilidade de que parcela apreciável dessa discrepância seja 

originária dos procedimentos de manutenção e calibração do espectrofotômetro que são 

realizados no período. Ademais, o desgaste e a contaminação de componentes instrumentais 

podem também ser fatores de influência significativa. É preciso considerar todas essas 

situações antes de se atribuir uma origem para variações no espectro ao longo do tempo. 

Como as diferenças observadas nos espectros registrados em datas diferentes para uma 

mesma amostra parecem provir, em grande medida, do deslocamento da linha de base, torna-

se conveniente analisar o tratamento dos dados através de correção de linha de base. Nesse 

contexto, a consulta da Figura 25a permite a verificação da magnitude das variações 

ocorrentes, com o uso do analisador de infravermelho, na linha de base dos espectros obtidos 

sequencialmente numa mesma data. Quando postas em comparação, as Figuras 24 e 25a 

exibem diferenças equiparáveis em termos de linha de base. 

Na Figura 25b são apresentados graficamente os dados da Figura 25a, após os ajustes 

de linha de base realizados com o software OriginPro 8. De maneira imediata, percebe-se o 

melhoramento na correlação dos dados espectrais, deixando evidente a igualdade dos 

espectros. Essa discussão ilustra a importância de se eliminar dos espectros as alterações 

ocasionadas por desvios da linha de base, antes do estabelecimento de comparações entre 

espectros de uma amostra, gerados em diferentes datas. 
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Figura 26. Banda da carbonila nos espectros do B5, obtidos em diferentes datas com a mesma amostra. 
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Figura 27. Banda da carbonila nos espectros do B5, obtidos em diferentes datas com a mesma amostra e 
submetidos à correção de linha de base no intervalo de 1.700 a 1.800 cm-1. 

 

A Figura 26 traz dados da região do pico da carbonila de uma mesma mistura B5, 

adquiridos em datas distintas com a amostra nova e envelhecida em 16 meses. Claro está que 

aparece uma diferença relativa às linhas de base dos espectros, superior em magnitude às 

constatadas na triplicata da Figura 25a. Com a correção de linha de base nos dados da Figura 

26, a região espectral passa a ter a aparência exibida na Figura 27. 
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Figura 28. Banda da carbonila nos espectros do B5, obtidos na mesma data com uma amostra preparada 
recentemente e com uma amostra preparada há 16 meses. 
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Figura 29. Banda da carbonila nos espectros do B5, obtidos na mesma data com uma amostra preparada 
recentemente e com uma amostra preparada há 16 meses. Os dados apresentam correção de linha de base no 
intervalo de 1.700 a 1.800 cm-1. 

 

A Figura 28 mostra dados da região do pico da carbonila adquiridos na mesma data 

para duas misturas B5, uma nova e outra envelhecida em 16 meses. Novamente, fica visível a 
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diferença de linha de base nos espectros. Depois da correção de linha de base, o espectro 

apresentado na Figura 28 assume a forma mostrada pela Figura 29. 

Do conjunto de dados presentes nas Figuras 26, 27, 28 e 29, conclui-se que, depois da 

correção da linha de base, não é possível constatar diferença relevante nos espectros de 

misturas envelhecidas em 16 meses. Portanto, nessa avaliação do B5 não apareceram 

diferenças marcantes que pudessem ser atribuídas ao equipamento ou à degradação da 

amostra. 

 

4.5 ESPECTROS DE INFRAVERMELHO PARA MISTURAS DE ÓLEO 

VEGETAL EM ÓLEO DIESEL 

Uma questão que precisa ser enfrentada durante o controle de qualidade das misturas 

do óleo diesel com biodiesel é relativa à adulteração com óleo vegetal. Por isso, é importante 

analisar os espectros de óleos vegetais para avaliar a sua utilização como instrumento capaz 

de auxiliar na detecção de misturas fraudadas. O ponto de partida, nesse sentido, consiste em 

procurar diferenças entre os espectros do biodiesel e do óleo vegetal. Para explorar esse 

quadro, o estudo selecionou o óleo de soja como elemento representativo dos óleos vegetais. 

Com uma rápida inspeção visual é possível constatar a similaridade existente nos 

espectros de infravermelho do óleo vegetal e do biodiesel dele derivado. Isso se deve à 

semelhança química de ambos, uma vez que são formados de ésteres que se originam da 

reação entre um álcool e um ou mais ácidos graxos de cadeia longa. Quanto a isso, é 

esclarecedor observar o caso do óleo de soja e dos ésteres etílicos e metílicos de óleo de soja, 

ilustrado na Figura 30. 

Apesar da semelhança dos espectros, diferenças espectrais  dignas de atenção podem 

ser vistas, especialmente as encontradas na região da “impressão digital”, entre 900 e 1.300 

cm-1, e na região dos grupamentos funcionais, entre 1.700 e 1.800 cm-1. Uma visão mais 

detalhada dessas faixas espectrais aparece nas Figuras 31 e 32, onde são apresentados os 

dados gerados para misturas com diversos teores de óleo de soja em óleo diesel e de ésteres 

metílicos de óleo de soja em óleo diesel. Nas Figuras 31 e 32 adotou-se a notação usada para 

representação das misturas de biodiesel em óleo diesel, com a substituição do “B” por “O” no 

caso das misturas de óleo de soja em óleo diesel. Desse modo, O5 representa a mistura cujo 

volume contém 5% de óleo de soja e 95% de óleo diesel. O intervalo espectral de 900 a 1.300 

cm-1 comporta o peculiar e complexo padrão de sinais superpostos, característicos das 

amostras usadas. Percebe-se nessa situação que misturas de óleo de soja em óleo diesel 
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absorvem infravermelho de modo mais intenso que as misturas de ésteres metílicos de óleo de 

soja em óleo diesel. Na região correspondente ao pico de absorção da carbonila, entre 1.700 e 

1.800 cm-1, observa-se como principal diferença a ligeira separação das bandas. Nota-se que o 

centro da banda de absorção da carbonila referente às misturas contendo óleo de soja tende a 

se localizar em número de onda superior, comparativamente ao centro correspondente das 

misturas com ésteres metílicos. Para o óleo vegetal a posição central da banda de absorção da 

carbonila tende a ocorrer em cerca de 1.744 cm-1. 
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Figura 30. Espectros do óleo de soja e de seus ésteres etílicos e metílicos, na região de 900 a 1.900 cm-1. 

 

Baseando-se nessas evidências, é possível desenvolver um modelo de calibração, a 

partir de um conjunto de misturas, que permita a determinação da concentração do biodiesel 

ou do óleo vegetal em óleo diesel. Pode ser necessário lidar com casos onde as misturas 

contêm óleo diesel, biodiesel e óleo vegetal. O presente estudo explora casos de misturas 

binárias, mas calibrações baseadas em variâncias espectrais no infravermelho médio são 

reconhecidamente viáveis para situações que exigem a análise de maior número de elementos 

composicionais. 
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Figura 31. Banda da carbonila de misturas de óleo de soja em óleo diesel e de misturas de ésteres metílicos de 
óleo de soja em óleo diesel. 
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Figura 32. Bandas relevantes na região da “impressão digital” de misturas de óleo de soja em óleo diesel e de 
misturas de ésteres metílicos de óleo de soja em óleo diesel. 

 

Técnicas instrumentais analíticas, lastreadas no infravermelho médio, são capazes de 

possibilitar a identificação detalhada de vários compostos presentes no óleo diesel, como 

biodiesel e óleo vegetal. Isso depende do equipamento e do grau de sofisticação da calibração 

com ferramentas quimiométricas, e fica geralmente restrito a redutos laboratoriais. Porém, no 

âmbito desse trabalho, o propósito de usar o sinal de absorção de infravermelho em 
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dispositivo de menor complexidade, desprovido de aparato espectrométrico, faz com que seja 

impraticável a tarefa de distinguir óleo vegetal de biodiesel. Nesse caso, também não é 

possível discriminar biodiesel metílico de biodiesel etílico. O óleo vegetal e seus ésteres 

metílicos e etílicos têm bandas de absorção bastante assemelhadas na região de 1.700 a 1.800 

cm-1  como demonstra a Figura 30. Todos apresentam absorção expressiva nesse intervalo. 

Um sensor de infravermelho, sem a estrutura espectrométrica que atribui absorção a cada 

comprimento de onda, responderá à absorção de toda a região de infravermelho. Como o óleo 

diesel tem absorção desprezível nessa região, a técnica permite a quantificação de misturas 

binárias formuladas com óleo diesel e biodiesel ou com óleo diesel e óleo vegetal. Nessas 

circunstâncias, a resposta de um sensor na região de 1.700 a 1.800 cm-1 variará da absorção 

mínima correspondente ao óleo diesel à absorção máxima correspondente ao biodiesel ou óleo 

vegetal, passando pelas absorções intermediárias associadas às misturas. 
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5 CONCLUSÃO 

Através de medidas de absorbância no infravermelho médio, ficou demonstrado que 

existem duas regiões do espectro, nas quais a intensidade de absorção do biodiesel é 

apreciável, enquanto a do óleo diesel é negligenciavelmente pequena. Trata-se da faixa 

contendo números de onda entre 900 e 1.300 cm-1, conhecida como região da “impressão 

digital”, e da faixa de 1.700 a 1.800 cm-1, correspondente ao pico de absorção da carbonila, 

cujo máximo ocorre em cerca de 1.740 cm-1. Esses são intervalos do espectro que podem ser 

empregados em análises quantitativas, utilizando-se métodos univariados ou multivariados. 

Foram registrados os espectros no infravermelho de misturas binárias formuladas com 

óleo diesel e biodiesel composto de ésteres metílicos de óleo de soja. Esse conjunto de dados 

de espectroscopia propiciou a determinação de parâmetros que ditam o comportamento do 

pico da carbonila frente ao teor de biodiesel na mistura. Com base nisso, para toda a faixa de 

misturas possíveis (do B0 ao B100), encontrou-se uma relação tipo lei de potência entre a 

altura ou área do pico da carbonila e o percentual volumétrico de biodiesel em óleo diesel. 

Encontrou-se também, para uma faixa de misturas restrita (do B0 ao B10), uma relação linear 

entre a altura ou área do pico da carbonila e o percentual volumétrico de biodiesel em óleo 

diesel. Todos os ajustes de curva realizados apresentaram excelentes coeficientes de 

correlação. 

Os resultados indicam a viabilidade da metodologia como ferramenta para avaliação 

dos percentuais de biodiesel nas misturas, ao longo de toda a faixa entre o B0 e o B100. Pode 

ser implementada facilmente para análise direta de amostras, sem pré-tratamento. Uma vez 

que os espectros de amostras de biodiesel provenientes de matérias-primas diferentes são 

invariavelmente semelhantes entre si, o estudo também sugere a possibilidade de aplicação do 

método nesses casos, independentemente da origem do biodiesel, conforme as curvas de 

calibração requeridas em cada situação. Portanto, o método constitui importante recurso na 

quantificação do biodiesel em óleo diesel, tanto em medidas de laboratório quanto de campo. 

O acompanhamento dos espectros de misturas contendo até 10% de biodiesel em óleo 

diesel, em base volumétrica, durante um período que se prolongou por 16 meses, sugeriu que 

o envelhecimento não afeta a utilidade dos espectros de infravermelho para análises 

qualitativas e quantitativas. Pequenas variações nas intensidades de absorção das bandas 

foram verificadas ao longo do tempo, como atestaram medidas realizadas em quatro datas 

posteriores à misturação. Demonstrou-se que correções na linha de base são capazes de 

eliminar parte substancial das variações no espectro. Após o ajuste da linha de base, não se 
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encontrou nenhuma variação espectral significativa que pudesse ser atribuída à degradação do 

combustível ou ao equipamento usado. 

Importantes diferenças espectrais foram evidenciadas para o óleo de soja e seus ésteres 

metílicos, através da comparação dos espectros no infravermelho. Observou-se claramente 

que informação analítica relevante para propósito de identificação se concentra na região de 

900 a 1.900 cm-1. Mediante registro dos espectros de misturas de óleo de soja em óleo diesel, 

em concentrações volumétricas de até 10%, demonstrou-se o comportamento da banda da 

carbonila e das bandas proeminentes na faixa entre 900 e 1.300 cm-1. A comparação desses 

dados espectrais com os correspondentes das misturas de ésteres metílicos em óleo diesel 

serviu para indicar diferenças úteis, desejáveis em análises qualitativas e quantitativas. Por ter 

sido desenvolvida para o caso de misturas binárias, a metodologia de quantificação usada no 

trabalho não foi aplicada a misturas ternárias, envolvendo óleo diesel, biodiesel e óleo 

vegetal. 

As informações colhidas com a técnica instrumental analítica FTIR-ATR levantam 

subsídios para a construção de um dispositivo sensor dedicado à detecção e medição do teor 

de biodiesel em óleo diesel. A especificidade de aplicação pode ensejar o desenvolvimento de 

um instrumento com melhor robustez, versatilidade, usabilidade e economicidade, 

comparativamente aos equipamentos comerciais existentes. Isso se reveste de importância 

para uma avaliação primária da conformidade da mistura combustível em atividades como 

fiscalização de campo. 

O presente estudo apresenta resultados adicionais sobre um trabalho envolvendo 

mensuração de parâmetro para controle de qualidade do óleo diesel, produzido pelo grupo de 

pesquisa do autor dessa dissertação. A contribuição original do trabalho no desenvolvimento 

de uma ferramenta analítica para quantificação de biodiesel em óleo diesel encontra-se 

registrada na forma de artigo publicado em periódico internacional e na forma de patente de 

abrangência internacional, conforme reproduzido nos Apêndices A e B. 
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APÊNDICE A – ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA FUEL 
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