
Resumo:
A substituição de combustíveis derivados do petróleo por combustíveis de fontes renováveis tem sido crescente nos últimos 15 anos. No
Brasil, o uso do biodiesel em misturas com o diesel de petróleo consolidou-se e representa uma importante contribuição para a redução
de emissões atmosféricas. O biodiesel pode ser produzido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais e a reação de transesterificação
alcalina é a principal rota utilizada comercialmente. Os custos envolvidos neste processo ainda são relativamente elevados, comparando-
se à produção de óleo diesel, o que motiva a busca por alternativas economicamente mais vantajosas. Neste sentido, este trabalho foi
realizado com a finalidade de comparar a qualidade do biodiesel obtido a partir de óleos de soja pre-processados ou não. Três amostras
de óleo foram utilizadas, sendo uma delas obtida por extração mecânica em prensa extratora, outra proveniente de extração por
solvente e uma amostra de óleo de soja comercial. A acidez das amostras foi determinada pelo método de titulação do Instituto Adolf
Lutz e, a seguir, a reação de transesterificação foi realizada com a proporção de 6,8:1 de álcool/óleo e 2,5% de catalisador. Após
separação dos produtos, a conversão da reação foi determinada através de espectroscopia na região do infravermelho médio com
tratamento multivariado dos dados. Este ensaio forneceu os teores de metanol e de glicerina presentes nos ésteres metílicos
(biodieseis). Adicionalmente as amostras foram caracterizadas com a realização dos ensaios de teor de ésteres, densidade a 20°C e teor
de água seguindo normas técnicas recomendadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Com exceção do
teor de água, os resultados obtidos ficaram dentro dos parâmetros estabelecidos e foram bastante próximos para os produtos obtidos.
Esse resultado indica que tanto o óleo de soja não tratado, obtido por prensagem mecânica, quanto o óleo extraído com solvente,
levaram a um biodiesel com características semelhantes às do biodiesel proveniente de óleo de soja comercial. Os estudos desenvolvidos
até o momento são preliminares, mas apontam para a viabilidade do uso do óleo de soja sem a etapa de pre-processamento.
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