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1. INTRODUÇÃO:  
 

O biodiesel é um combustível renovável, biodegradável, compatível com o diesel fóssil e obtido a 

partir de matéria-prima lipídica de fonte vegetal ou animal. O principal processo químico empregado para 

a produção de biodiesel a partir de materiais lipídicos é a transesterificação. Essa reação química entre o 

triacilglicerol dos materiais graxos com um álcool de cadeia curta produz ésteres alquílicos de ácidos 

graxos (KNOTHE et al., 2006). 

No Brasil a matéria-prima mais utilizada para a produção de biodiesel é o óleo de soja, 

representando aproximadamente 70% da produção (ANP, 2022). Matérias-primas residuais, como óleo 

residual de fritura (ORF) são alternativas promissoras para a produção de biodiesel, pois possibilita a 

redução dos custos de produção, além de reaproveitar um composto que seria descartado. Ao utilizar óleos 

residuais para a produção de biodiesel é importante verificar a qualidade da matéria-prima, uma vez que 

impurezas interferem diretamente no rendimento dos ésteres, gerando subprodutos. Durante o processo de 

fritura, ocorre a degradação do óleo, gerando entre outros compostos os ácidos graxos livres (AGL). 

Ácidos graxos livres (AGL) no óleo residual de fritura prejudicam a viabilidade da transesterificação pela 

rota alcalina, sendo esse o catalisador o mais utilizado por ser eficiente e de baixo custo. Os AGL reagem 

com o catalisador básico produzindo sais de ácidos graxos (sabão) e a água, reação denominada 

saponificação. O aparecimento em excesso de sabões gera emulsões que inibem a separação de fases entre 

o biodiesel e o glicerol, além de dificultarem ou impedirem a etapa de recuperação e purificação destes 

(BOTELHO, 2012). 

Para a produção de biodiesel a partir do óleo residual são necessárias algumas etapas prévias de 

tratamento da matéria-prima. A primeira etapa consiste na remoção de sólidos. Em seguida é necessário 

um tratamento para redução do teor de AGL seguido por um processo de aquecimento para reduzir o teor 

de umidade (ARLINDO et.al., 2019). Recomenda-se que o teor máximo de ácidos graxos livres em óleos 

para uso de catalisadores alcalinos seja de 0,5% (BOTELHO, 2012). 

Diferentes alternativas tecnológicas para o pré-tratamento do óleo de fritura geram diferentes 

encargos ambientais, sendo assim a ferramenta de Análise do Ciclo de Vida (ACV) auxilia na escolha 

entre determinados produtos e processos em comparação a outros, fornecendo informação sobre altas 

cargas ambientais ou intenso consumo de recursos naturais, além da utilidade em identificar melhorias em 

um sistema de produção (ESTEVES e PEREIRA, 2016). 

Tanzer et al. (2018) avaliaram o processo para diminuir a quantidade dos AGL do óleo por meio 

de neutralização com soluções alcalinas, porém esse processo resulta em alto consumo de água na 

lavagem, perda do óleo vegetal e formação de água residuais. Outili et al. (2021) analisaram pré-
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tratamentos para óleo de fritura a partir de método físico de adsorção com carvão ativado a partir de 10% 

(em peso de óleo) e pelo método químico de esterificação ácida, utilizando metanol e 1% de ácido sulfúrico 

como catalisador. Ambos os processos tiveram rendimentos semelhantes na redução do AGL, sendo que 

em seguida, na avaliação ambiental os autores concluíram que o método de adsorção teve um melhor 

desempenho. Diaz e Brito (2014) propuseram o uso de adsorção por meio de resina de troca aniônica como 

pré-tratamento para redução da acidez. A resina empregada foi a Dowex monosfera 550A com eficácia de 

96,4 % para remoção de AGL. Asri et. al. (2015) estudaram o pré-tratamento do ORF a partir do 

adsorvente de fibra de coco (7,5 % em peso de óleo), atingindo resultados superiores para redução de AGL 

quando comparado ao carvão ativado e terra branqueadora. 

Diante do exposto, considerando o potencial de uso de óleo de fritura para a produção de biodiesel, 

este projeto avaliou experimentalmente e por ACV alternativas de pré-tratamento do óleo de fritura com 

o objetivo de reduzir o teor de ácidos graxos livres. 

 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 Metodologia ACV 

Foi realizada a ACV comparativa de dois subsistemas de pré-tratamento do óleo de fritura para a 

produção de biodiesel levando em consideração a norma ABNT NBR ISO 14044:2009 (ABNT, 2009). 

Foi utilizado o método ReCiPe para avaliar as categorias de impacto ambiental através do Software 

Simapro versão 9.1, sendo analisado as seguintes categorias: aquecimento global, destruição do ozônio 

estratosférico, radiação ionizante, formação de ozônio, saúde humana, formação de partículas finas, 

formação de ozônio, ecossistemas terrestres, acidificação terrestre, acidificação de água doce, eutrofização 

de água doce, eutrofização marinha, toxicidade, uso da terra, escassez de recursos minerais, escassez de 

recursos fósseis e consumo de água.  

No primeiro cenário foi considerado a remoção dos AGL por neutralização baseados nos dados de 

Gupta (2008). Para a neutralização foi considerado a proporção de 0,292g de NaOH/grama de AGL. 

Adotou-se a unidade de 1 kg de óleo de soja com acidez de 3%, com o objetivo de reduzir para 0,5%. 

Como saída desse sistema, tem-se o sabão e o óleo desacidificado.  

O segundo cenário avaliado foi de remoção de AGL por esterificação com etanol baseado nos 

dados de Romero-Izquierdo et al. (2019). Utilizou-se a razão molar álcool/óleo de 6:1, 1% de ácido 

sulfúrico como catalisador e Na2CO3 para neutralização. Foram realizados os cálculos das massas 

baseados na entrada de 1 kg de óleo de fritura com 3% de acidez e redução para 0,5%. 

 

2.2 Metodologia Experimental 

Foram testados três tratamentos para o óleo de fritura: neutralização com NaOH, carvão ativado e 

resina de troca iônica. Todas os tratamentos foram testados em duas diferentes amostras: uma solução 

modelo composta por óleo refinado de girassol (Bunge) e ácido graxo (Fluka, 60% de ácido linoleico) e 

outra amostra de óleo residual de fritura de origem de óleo de algodão de uma pastelaria de Limeira. 

Para o tratamento a partir da neutralização foi considerado a proporção de 0,292 g de NaOH/grama 

de AGL, sendo o NaOH previamente solubilizado em água. O sistema ficou sob agitação a 70 °C por 15 

minutos. Após a reação, o produto foi lavado até atingir o pH=7 na água de lavagem. 

Para o tratamento com resina, foi empregado a resina Amberlyst A26. Foi considerado a proporção 

de 10% de resina em relação à quantidade de óleo e adicionado etanol na razão molar etanol/óleo de 6:1 

de acordo com o proposto por Deboni (2018). A reação foi mantida a 50°C sob agitação por uma hora. 

 Para o tratamento com carvão ativado foi utilizada a proporção de 15% do adsorvente em relação 

a massa de óleo. O sistema ficou sob agitação a 25°C por uma hora.  

A análise de ácidos graxos livres da matéria-prima e dos produtos obtidos a partir de cada 

tratamento foram determinados por titulação com NaOH na concentração de 0,1 N e indicador 

fenolftaleína segundo o método da AOCS (2005).  

 Em seguida foi realizada a produção de biodiesel a partir de 3 diferentes matérias-primas: óleo 

refinado de girassol, óleo modelo (óleo refinado de girassol + ácido graxo) e óleo de fritura. Foi utilizado 

a razão molar de etanol/óleo de 6:1, 1% de catalisador etóxido de sódio em relação à massa de óleo e ácido 
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acético para neutralização. A reação foi conduzida à 25°C sob agitação por uma hora. Após a separação 

de fases, as amostras do biodiesel foram então submetidas à análise cromatográfica por HPLC segundo o 

método de Aryee et al. (2011) e Kittirattanapiboon e Krisnangkura (2008), e a concentração obtida por 

calibração externa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Resultados ACV 

Os fluxogramas dos pré-tratamentos de neutralização e esterificação analisados e os resultados da 

ACV comparativa estão apresentados na Figura 1 e 2, respectivamente. Pode-se notar que o cenário da 

esterificação apresentou maiores impactos em todas as categorias de impactos avaliadas.  Ao analisarmos 

as contribuições por categorias de impacto no processo de esterificação nota-se um predomínio associado 

ao ácido sulfúrico e ao etanol. 

 

Figura 1. Fluxograma do pré-tratamento para remoção de AGL: (a) por neutralização; (b) por 

esterificação 

 

 

 

(a) (b) 

 

 

Figura 2. Comparação dos pré-tratamentos de neutralização e esterificação 

 

 
 

 A partir da comparação, foi possível verificar que o pré-tratamento de esterificação causa mais 

impactos ambientais se comparado com a neutralização. Considerando a substituição por tecnologias mais 

limpas, foi proposto a investigação experimental de dois outros processos para a remoção de ácidos graxos: 
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adsorção com carvão ativado e adsorção com resina de troca iônica, cujos resultados são apresentados no 

próximo tópico. 

 

3.2 Resultados experimentais dos pré-tratamentos 

Os resultados da concentração de ácidos graxos livres para os tratamentos propostos podem ser 

observados na Tabela 1. Vale destacar que a acidez do tratamento com resina foi realizada segundo a 

metodologia descrita para análise de biodiesel devido à restrição de amostra para execução da análise por 

titulação. 

 

Tabela 1. Resultados do teor de ácidos graxos livres expressos em % de ácido oleico 

  Solução modelo Óleo residual de fritura 

Matéria-prima 2,90 0,64 

Tratamento por neutralização 0,50 0,21 

Tratamento com carvão ativado 0,12 0,57 

Tratamento com resina 1,12 0* 
*não detectado     

 

Pode-se observar que para o óleo modelo a porcentagem de remoção de acidez após o tratamento 

de neutralização foi de 82,7%, enquanto o emprego do carvão ativado removeu 95,9% e a resina aniônica 

61,4%. Para o óleo de fritura de algodão foi possível obter uma redução de 66,5% com o tratamento a 

partir da neutralização, 10,2% com o carvão ativado e para a resina como não foi detectado a presença de 

AGL, pode-se considerar uma remoção de 100%. Para o óleo de fritura, a presença de outras impurezas 

pode ter influenciado a remoção de AGL por neutralização e pelo uso de carvão ativado, sendo que a 

adsorção por resina se destaca como uma alternativa promissora. 

 

 Em relação à produção do biodiesel os resultados experimentais são apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2. Composição do Biodiesel em porcentagem mássica 

  

Biodiesel óleo 

refinado 

Biodiesel 

modelo  

Biodiesel óleo de 

fritura 

Compostos graxos que não reagiram 

(TAG, DAG, MAG)* 
7,4 12,5 12,2 

Éster 91,5 84,0 87,0 

AGL 1,1 3,5 0,7 

      *TAG (triacilglicerídeos); DAG (diacilglicerídeos); MAG (monoacilglicerídeos) 

              

  Sendo assim, foi possível observar uma elevada conversão em éster para os três tipos de biodiesel 

analisados. O biodiesel modelo ficou com elevador teor de AGL, com o valor de 3,5%, resultado da 

elevada concentração de AGL inicial (3% de AGL). O biodiesel de óleo de fritura, apesar de baixo teor 

de AGL apresentou um rendimento inferior em ésteres etílicos quando comparado ao biodiesel de óleo 

refinado, levando a inferir que as impurezas podem ter influenciado no processo reacional, e evidenciado 

a importância do processo de pré-tratamento como etapa prévia à produção do biocombustível. 

 

3. CONCLUSÃO 

 
         Baseando-se nos resultados obtidos da análise comparativa entre os processos de neutralização e 

esterificação utilizando o método de ACV, pode-se notar que a esterificação apresenta maiores impactos 

ao meio ambiente em todas as categorias de impacto avaliadas. Em relação aos resultados experimentais 

de remoção de AGL, pode-se verificar que o uso da resina Amberlyst A26 se mostrou muito satisfatório 

para redução do teor de AGL em óleo de fritura. Em relação à produção de biodiesel, foi possível notar 

que impurezas e o elevado teor de AGL dos óleos influenciam no rendimento da reação de 

transesterificação.  
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