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Introdução 

O biodiesel é um combustível constituído de mono-
alquil-ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, não 
tóxico e biodegradável. Pode ser obtido através de 
uma reação de transesterificação catalítica na 
presença de um triglicerídeo e álcool de cadeia 
curta1. Apesar de ser atrativo por sua semelhança 
ao diesel, ele pode apresentar problemas 
relacionados à sua estabilidade. Com intenção de 
melhorar as propriedades do biodiesel, foram 
criadas as blendas (misturas de 
biodiesel/petrodiesel ou biodiesel/biodiesel). Como 
qualquer novo produto no mercado, as blendas 
estão sendo alvo de várias pesquisas sobre sua 
qualidade, durabilidade e como afetará o 
funcionamento em um motor2. Para identificar 
qualquer problema causado por essas substâncias, 
são realizados ensaios que garantem a 
característica da qualidade ao biodiesel. Este 
trabalho apresenta resultados do comportamento de 
blendas 1%, 5% e 10% de biodiesel de óleo de 
fritura em biodiesel de óleo de soja, através de 
análises como índice de acidez (IA) (ABNT NBR 
14448), estabilidade à oxidação (EN14214) e teor de 
ésteres (EN14103). 

Resultados e Discussão 

As misturas foram feitas com biodieseis produzidos 
por reação de transesterificação em escala de 
bancada na Universidade Regional de Blumenau – 
FURB. Foram empregados óleo de soja virgem 
(SOYA - índice de acidez 0,27 mgKOH.g-1), e óleo 
de fritura (1,28 mgKOH.g-1). A reação foi realizada 
empregando-se catálise básica homogênea (KOH e 
metanol) a 60oC durante duas horas. Depois de 
separados, lavados e secos, os biodieseis foram 
misturados a 1%, 5% e 10% de biodiesel de óleo de 
fritura em biodiesel de óleo de soja os quais foram 
armazenados em frascos de vidro âmbar sob 
atmosfera de nitrogênio. As análises citadas acima 
foram realizadas durante dois meses a cada duas 
semanas. Os resultados iniciais e finais estão 
apresentados na Tabela 1. Apesar de alguns 
resultados não estarem dentro das especificações 
estabelecidas pela Resolução ANP (14/2012), pode-
se observar que os valores do índice de acidez 

Tabela 1.  Resultados iniciais e finais do biodieseis e 
suas respectivas blendas. 

Amostras IA 
(mgKOH/g) 

Est. à 
Oxidação (h) 

Teor de 
Ésteres (%) 

 RIa RFb RIa RFb RIa RFb 

B. Óleo de 
Soja 

0,6 0,78 3,68 3,47 99,6 95 

B. Óleo 
Fritura 

1,5 1,6 3,28 2,9 96,4 88,4 

1% 0,38 0,78 3,66 3,35 98 91,3 
5% 0,78 0,78 3,76 2,96 97 92,1 

10% 0,78 0,78 4,25 3,58 96 94,5 
aResultado Inicial; bResultado Final 
 
permaneceram estáveis para os biodieseis puros ou 
misturados, apenas com um leve variação amostra 
de 1%. Em todos os casos houve diminuição da 
estabilidade à oxidação e também no teor de 
ésteres, porém o índice de acidez permaneceu 
constante, inclusive para a amostra de 10%, onde 
existe a possibilidade do uso de um biodiesel de 
fonte alternativa com um índice de acidez fora da 
regulamentação estabelecida, misturado com um de 
melhor fonte alternativa, como é o caso do óleo de 
soja virgem (0,27 mgKOH.g-1).  

Conclusões 

O comportamento das amostras puras ou 
misturadas foi promissor, tendo em vista que os 
resultados permaneceram constantes, afinal, as 
amostras foram produzidas de fontes alternativas 
diferentes. O estudo deve ser realizado com B100 
inicialmente dentro das especificações, para 
confirmar o potencial das misturas, que hoje já são a 
alternativa encontrada para a utilização efetiva do 
biodiesel em motores diesel. O tempo de estocagem 
foi curto, o que também pode ter evitado uma maior 
variação. 
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