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Resumo 
 

O principal objectivo deste trabalho é o desenvolvimento de procedimentos 

laboratoriais, com o intuito de elaborar um controlo de qualidade para o Biodiesel. Este trabalho 

é resultado do estágio na Sunergy Energias Renováveis S.A.. 

Estes procedimentos laboratoriais permitiram que em diferentes zonas do processo 

fosse compreendido o que estava a ocorrer e tomar medidas preventivas e correctivas para 

melhorar a qualidade final do produto. Permitiu igualmente controlar as especificações do óleo 

à entrada das instalações e permitiu também iniciar o controlo de qualidade do produto final, 

ficando no entanto por implementar algumas análises fundamentais, que o não foram ou por 

falta de material ou por o mesmo se encontrar avariado. 

 Para a mesma amostra foi efectuada uma análise no laboratório da Sunergy e no do 

INETI e dos métodos implementados o que apresenta um erro relativo maior face aos 

resultados do INETI foi o teor de sabão 22,2%, enquanto o menor foi a densidade 0,36%. O 

índice de acidez apresenta um erro de 11,11% enquanto a viscosidade apresenta um erro de 

10,88%.  

Para além do controlo de qualidade também se determinou laboratorialmente a 

quantidade de óleo que seria possível extrair de diferentes sementes.  

Outros projectos como o do desenvolvimento de equipamento para limpeza de óleos 

alimentares usados, purificação da glicerina e o estudo das condições de reprodução de algas 

são projectos que se encontram em desenvolvimento e em diferentes fases.  
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Abstract 
 

The main objective of this work is the development of laboratories procedures, to 

elaborate a quality control for Biodiesel. This work resulted of the period of training carried 

through in Sunergy Energias Renováveis, S. A.. 

These laboratories procedures had allowed that it was understood what it was occur in 

the different phases of the process and, when it was necessary, they had allowed taking writ of 

preventer or corrective, to get a better end product. It equally allowed controlling the 

specifications of the oil, as well as initiating the quality control of the final product.  

However, some analyses had not been implemented, for two reasons: material lack or 

because that one was damaged. 

For the same sample it was made analyses in the laboratory of the Sunergy Energias 

Renováveis, S. A. and another one in INETI. 

Of the implemented methods what presents a relative bigger error was the Soap value 

22,2%, while the minor was Density 0,36%. The Acid value presents an error of 11,11%, while 

Viscosity presents an error of 10,88%. 

Beyond the quality control, it was determined in laboratory, the amount of possible oil to 

extract itself of different seeds. 

Other projects are currently in development such as: the equipment development for 

used alimentary oil cleanness; glycerin`s purification; inquiry of the conditions of seaweed 

reproduction. These projects are in development and in different phases. 
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O ensino superior tem como objectivo a formação de mão-de-obra qualificada e 
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técnico e teórico fornecido no ensino superior e vida activa e laboral. Permitindo também às 

entidades laborais obterem mão-de-obra especializada que permitirá o seu desenvolvimento. 

 

. A opção de estagiar na Sunergy Energias Renováveis S.A. foi tomada, na medida em 

que o trabalho a realizar consistia no desenvolvimento de procedimentos laboratoriais, com o 

intuito de elaborar um controlo de qualidade para o Biodiesel. Este trabalho abrange áreas do 

meu interesse pessoal e de crescente interesse e grande importância estratégica para o futuro, 

o que me facilitou a decisão de estagiar nesta empresa.  

 

A possibilidade de uma integração no meio industrial de uma empresa de energias 

renováveis foi igualmente um valor muito forte para a minha escolha pela Sunergy Energias 

Renováveis S.A. Devido à sua pequena dimensão, esta confere aos seus colaboradores uma 

experiência muito diversificada, uma grande autonomia e consequente responsabilidade, sendo 

para qualquer trabalhador em inicio de carreira profissional um desafio aliciante bem como um 

valor acrescentado. 

 

 

 



 
1. Biodiesel 
 

1.1 Introdução histórica(1), (2) 
 

A criação do primeiro motor a diesel que funcionou de forma eficiente, data do dia 10 

de Agosto de 1893. Foi criado por Rudolph Diesel, em Augsburg, na Alemanha, e por isso 

recebeu o seu nome. Alguns anos depois, o motor foi oficialmente apresentado na Feira 

Mundial de Paris, França, no ano de 1898. O combustível então utilizado era de óleo de 

amendoim. 

Diesel acreditava que o combustível, feito de biomassa, fosse uma alternativa viável 

aos motores a vapor. 

 

 
Figura 1: Fotografia de Rudolph Diesell(3) 

 

Diesel, entre 1911 e 1912, afirmava: “O motor a diesel pode ser alimentado por óleos 

vegetais, e ajudará no desenvolvimento agrícola dos países que vierem a utiliza-lo... O uso de 

óleos vegetais como combustível pode parecer insignificante hoje em dia. Mas com o tempo 

irão se tornar tão importante quanto o petróleo e o carvão são actualmente.”  

 

 

1 
 



 
Figura 2: Primeiro motor fabricado por Rudolph Diesel(3) 

 

O funcionamento dos primeiros motores tipo diesel era de injecção por compressão. Os 

motores na altura eram alimentados por petróleo filtrado, óleos vegetais e até mesmo por óleos 

de peixe. Durante a década de 20, este género de motores passaram a ser por injecção 

directa, impossibilitando a partir daí o uso de óleos vegetais, tanto devido a factores técnicos 

como económicos. Tal situação permitiu a utilização do gasóleo, que até então era considerado 

um resíduo petrolífero. O preço inferior deste produto de origem mineral durante muitos anos, 

fez com que o uso dos óleos vegetais caísse no esquecimento, adiando deste modo a 

evolução da tecnologia associada à utilização de óleos vegetais como combustível. 

Infelizmente, os motores foram sendo sucessivamente adaptados para a utilização exclusiva de 

diesel mineral e deixou de ser possível utilizar directamente óleos vegetais no motor 

principalmente devido à elevada viscosidade destes. 

A transesterificação de óleos vegetais é conhecida desde o fim século XVIII e foi 

utilizada largamente para produzir glicerina que era usada na produção de sabões. Os 

subprodutos dessa reacção, são os esteres metílicos e etílicos que compõem o biodiesel. Os 

produtos desta trasesterificação são 80-90% de biodiesel e 10-20% de glicerina, que durante 

séculos foi o principal motivo da utilização industrial da mesma. Actualmente com o consumo 

de glicerina relativamente estável, de baixo valor acrescentado e as alterações no panorama 

mundial energético, houve uma inversão de papéis e o biodiesel passou a ser a força motriz 

por detrás da utilização deste processo químico, pois este produto derivado do óleo vegetal 

apresenta todas as características necessárias para a sua utilização nos motores actuais com 

bombas de injecção ciclo-rotativas e de injecção electrónica, fazendo desse biocombustível o 

mais directo competidor ao diesel derivado de petróleo. 

Devido aos conflitos entre países, choques petrolíferos, o aumento do preço do 

petróleo, razões ambientais (aquecimento global) e ao fornecimento de subsídios para o 

desenvolvimento de combustíveis de fontes renováveis, tem se alterado a situação mundial, 

tornando estes combustíveis mais atraentes. A procura mundial tem crescido e deverá crescer 
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a longo prazo, já que estes combustíveis já são incorporados nos combustíveis actuais e 

prevê-se que essa quantidade aumente muito mais por directivas europeias e não só. 

 Actualmente a Directiva Europeia 2003/30/CE recomenda que o gasóleo incorpore, 

pelo menos, 2% de biocombustíveis, valor que irá crescer para 5,7% até 2010. A Galp que 

produz aproximadamente 95% do gasóleo vendido em Portugal actualmente já incorpora 5% 

de biodiesel no gasóleo vendido. Prevê-se o aumento de incorporação no diesel até 10 por 

cento, para 2010. O objectivo da GALP é a utilização de 25 por cento de biodiesel incorporado 

nos combustíveis até 2030.(4) 

 

 

1.2 Processo de produção 
 

A compreensão do processo de produção é fundamental para o controlo da qualidade, 

pois através da compreensão deste é possível compreender a origem de alguns dos 

contaminantes do produto final. Depois cabe ao engenheiro implementar medidas preventivas 

ou correctivas para que o produto final cumpra todas as especificações. 

 

 Existem vários mecanismos de produção de biodiesel. Estes processos consistem na 

redução do tamanho das moléculas de óleo (moléculas de triglicerídeos) em moléculas de metil 

ou etil ésteres. 
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Figura 3: Molécula de óleo (triglicerídeos) à esquerda e molécula de Biodiesel (metil 

éster) à direita 

 

 Os triglicerídeos que reagem com o álcool, podem ser encontrados no óleo vegetal 

virgem ou usado, gordura animal ou “tallow”. A reacção geral da formação de biodiesel 

encontra-se representada abaixo, bem como as reacções sucessivas e reversíveis. 
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Figura 4: Reacção geral da trasesterificação de triglicerídeos com álcool. (a) Equação 

geral; (b) Três reacções consecutivas e reversíveis. R1, R2, R3 e R’ representam os grupos 

alquil(5) 

 
As reacções anteriores podem ser efectuadas por mecanismos reaccionais diferentes, 

que são:  

- a transesterificação por catálise básica 

- a transesterificação por catálise ácida 

- a saponificação seguida de esterificação 

- a esterificação ácida seguida de transesterificação básica 

 

 

1.3 Transesterificação por catálise básica 
 

A transesterificação por catálise básica é o mecanismo mais utilizado para a produção 

de biodiesel, pois apresenta normalmente taxas de conversão bastante elevadas (98%). A 

transesterificação por catálise básica ocorre em dois passos. Inicialmente dá-se a formação de 

metóxido de sódio através da reacção de um álcool (metanol ou etanol1) com uma base forte 

                                                      
1 A utilização do metanol ou etanol está muito interligado ao preço do mesmo. Nos países produtores de 
etanol, recorre-se ao etanol não só pelo seu preço e disponibilidade, mas também por razões de segurança 
e por produzir um biodiesel melhor. 
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(hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio2). As condições reaccionais mais comuns são uma 

temperatura reaccional de 60º C e uma pressão de 1 atm durante cerca de 20 minutos são 

suficientes para alcançar um bom resultado. Uma boa formação de metóxido de sódio é 

fundamental, pois reduz significativamente a formação de sabão, resultante da reacção 

secundária da saponificação (ver ponto 1.5 Saponificação seguida de esterificação). 

 

Na  OH
CH3
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H
NaOCH3 H2O+

 
Figura 5: Reacção de formação do Metóxido de Sódio 

 

Actualmente a Sunergy opta por utilizar uma solução de metóxido de sódio 30% em 

metanol, já que o hidróxido de sódio é carregado manualmente o que acarreta um aumento do 

tempo de produção para se formar o metóxido de sódio, um aumento do risco de acidente já 

que o hidróxido de sódio é carregado manualmente pelos operários, aumento da água no 

processo já que o hidróxido de sódio é higroscópio e o mesmo é comprado em sacas. 

 

 No segundo passo ocorre a transesterificação propriamente dita, onde o metóxido de 

sódio reage com os triglicerídeos. As condições mais propícias para esta reacção são uma 

temperatura entre os 80-90ºC e uma pressão de 1,5 atm.  

 

 
Figura 6: Transesterificação de triglicerídeo com metóxido de sódio 

 

 Os produtos da reacção são basicamente o biodiesel e a glicerina, que irão formar 

duas fases distintas. A glicerina mais densa arrasta consigo a maioria das impurezas 

existentes, tal como os sais, o sabão, assim como o metanol e metóxido de sódio que não 

reagiu. Na fase de Biodiesel ficarão as moléculas de triglicerídeos não convertidas (2% da 

                                                      
2 Também pode ser usado hidróxido de potássio, apesar da sua velocidade de reacção ser menor, mas 
permite um processo de limpeza do produto final mais simples. No entanto o preço do mesmo face ao 
hidróxido de sódio torna-o pouco utilizado. 
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alimentação de triglicerídeos) ou semi convertidas tais como os monoglicerídeos e 

diglicerídeos, bem como a água e as impurezas anteriores mas em muito menor quantidade. 

 

 

1.4 Transesterificação por catálise ácida 
 

 Na transesterificação por catálise ácida, é adicionado em simultâneo a fonte de 

triglicéridos, o catalisador ácido e o álcool. As condições mais propícias para a reacção ocorrer 

é à pressão atmosférica e a uma temperatura de 60ºC. A adição de ácido ao metanol não é 

necessária já que o metanol não reage com o ácido, dai ser adicionado tudo em simultâneo. 
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Figura 6: Mecanismo reaccional da transesterificação por catálise ácida 

 

 A principal vantagem da transesterificação em meio ácido é evitar a formação de 

sabão. Outra grande vantagem é os ácidos gordos livres presentes na fonte de triglicerídeos, 

reagirão por esterificação transformando-se em biodiesel (ver ponto 1.5 Saponificação seguida 

de esterificação). Este método apresenta excelentes resultados para óleos que contenham 

grandes quantidades de ácidos gordos livres, já que os mesmos também são convertidos em 
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biodiesel, no entanto, a sua lentidão em comparação com a transesterificação básica 

(aproximadamente seis vezes mais lento), torna-o num método muito menos utilizado.  

 

 

1.5 Saponificação seguida de esterificação 
 

A saponificação seguida de esterificação, como o nome indica, consiste inicialmente na 

transformação dos triglicerídeos em ácidos gordos livres, através do processo de 

saponificação, seguida de um processo de esterificação. O mecanismo de saponificação está 

apresentado em seguida na figura 7 e corresponde na realidade a um ataque sequencial. Os 

compostos químicos intermediários são diglicerídeos após o primeiro ataque e monoglicerídeos 

após o segundo ataque. 
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Figura 7: Saponificação de triglicerídeos 

 

 

 Após a formação do sabão (que é um contaminante do biodiesel), é necessário 

transformá-lo no respectivo ácido conjugado (FFA) através de uma reacção ácido/base e de 

seguida é necessário efectuar uma esterificação dos FFA de forma a transformá-los em 

biodiesel, como se demonstra na figura seguinte. 
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Figura 8: Mecanismo reaccional de esterificação ácida(6) 

 

 A principal vantagem da utilização deste processo reaccional é a possibilidade de não 

só converter triglicerídeos como também os ácidos gordos livres existentes, permitindo assim a 

utilização de óleos com altos valores de ácidos gordos livres. A principal desvantagem resulta 

do processo consistir de uma basificação seguida de uma acidificação, o que resulta num 

elevado teor de sais no produto final. Este processo para além de requerer maiores dispêndios 

em catalisadores, requer também um maior número de operações de separação/purificação, 

resultando também num maior dispêndio em operações de separação/purificação. 

 

 

1.6 Esterificação ácida seguida de transesterificação básica (6) 
 

Tal como o nome indica, a sequência de passos consiste, numa esterificação ácida 

seguida de transesterificação básica. O primeiro passo deste mecanismo consiste em acidificar 

o meio reaccional na presença do alcóol (metanol), de modo a ocorrer uma esterificação ácida. 

Seguidamente, após remoção do metanol por decantação (arrastando-se assim parte do 

ácido), adiciona-se uma base forte de forma a ocorrer a transesterificação básica. O facto de se 

retirar o metanol por decantação e este arrastar parte do ácido, permite a esta operação utilizar 

uma menor quantidade de base e uma consequente menor formação de sais. As reacções 

utilizadas já foram descritas nos mecanismos reaccionais anteriores, e neste caso, apenas se 

utiliza uma sequência diferente.   

  Esta sequência de passos permite uma grande flexibilidade em relação à matéria-

prima, permitindo a utilização de uma vasta gama de óleos. Tal como em diversos dos 

processos anteriores a principal desvantagem da esterificação ácida, seguida de 

transesterificação básica, é o facto de apresentar uma velocidade reaccional lenta e o processo 
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ser mais complexo comparativamente com o processo habitualmente mais utilizado que é a 

transesterificação básica. 

  

 

1.7  Processo de produção da Sunergy Energias Renováveis S.A. 

 

1.7.1 Catalisador 
 

Como foi referido anteriormente, a Sunergy usa a transesterificação por catálise básica, 

e o catalisador utilizado é o metóxido de sódio 30% em metanol (só em situações muito 

pontuais é utilizado o hidróxido de sódio). A desvantagem deste catalisador é o facto de este 

ser o reagente de uma reacção secundária, saponificação, que vai produzir um dos principais 

contaminantes do biodiesel que é o sabão. Com estes catalisadores também se formam sais. 

Devido à ocorrência desta reacção secundária, não só aumentam os custos com a purificação 

do biodiesel, como também aumentam os custos com o catalisador e custos de produção já 

que o catalisador é gasto numa reacção indesejável.  

Existem diversos centros de investigação a desenvolver catalisadores heterogéneos 

selectivo e processos e processos biológicos e enzimáticos, com alta taxa de conversão e que 

não só converta os triglicerídeos mas também os FFA em biodiesel. O processo biológico e 

enzimático descrevem o desenvolvimento de lipases, nomeadamente Rhizomucor miehei e 

Thermomyces lanuginosa(7), que utilizam o óleo não refinado e libertam biodiesel directamente, 

livre de qualquer sabão. No entanto ainda não existe nenhum que seja economicamente viável. 

Existem também estudos de transesterificação do óleo de colza com metanol 

supercrítico, onde é possível atingir conversões de 95% em apenas 4 minutos. No entanto são 

necessárias pressões e temperaturas elevadas (350ºC e 30MPa)(8). 

  

 

1.7.2 Separação/Purificação 
 

No processo de produção do biodiesel, para além do biodiesel também se forma 

glicerina na reacção principal. Esta separação é relativamente fácil, já que o biodiesel e a 

glicerina à temperatura ambiente são imiscíveis logo com uma decantação e centrifugação 

obtém-se bons resultados. 

O processo de separação/purificação da Sunergy, consiste em tanques de 

arrefecimento/pré-centrifuga, que são alimentados com os produtos da reacção e ficam em 

repouso, arrefecimento e em decantação durante pelo menos 2 dias. O biodiesel destes 

tanques, é centrifugado e é passado para tanques de pós-centrifuga. Depois de centrifugado o 

biodiesel é enviado para um tanque onde fica a decantar durante vários dias e o biodiesel é 

retirado por cima para os tanques finais de armazenamento.   
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Como se vai poder ver nos resultados obtidos, o processo de separação/purificação é 

insuficiente para garantir que o biodiesel produzido cumpra a norma EN 14214. Para além da 

glicerina, existem outros compostos produzidos nas reacções secundárias e existentes nas 

matérias-primas (que não reagem) e que requerem outros processos de purificação. Os 

principais contaminantes são a glicerina livre, metanol, metóxido de sódio, sabão e água 

proveniente das matérias-primas. 

 O tratamento final mais usual consiste na lavagem do biodiesel com água. Por norma 

este processo requer entre 2 a 4 lavagens, resultando na perda de algum biodiesel para a 

água. Para recuperar este biodiesel da água tem de efectuar-se uma dispendiosa destilação 

flash. Alguma água ficará retida no biodiesel que deverá ser retirada através de uma 

destilação. A presença de água no biodiesel é gravosa, sendo a problemática semelhante à 

existente com o diesel mineral. A água que é utilizada nas lavagens, regra geral não poderá ser 

descarregada na rede de esgotos sem tratamento prévio, ou seja, em grande parte dos casos é 

necessário a construção de uma ETAR ou o envio desta água para uma ETAR com a 

capacidade de tratar esta água. 

  

 Com o crescimento do mercado do biodiesel, têm havido um crescimento do número 

de soluções, para a produção e purificação do biodiesel. As soluções para a purificação mais 

utilizadas e alternativas às lavagens são actualmente o Magnesol(9) e as colunas de resinas de 

permuta iónica (Purolite PD206(10) e Amberlite BD10DRY(11)).  

O Magnesol é Silicato de Magnésio e tem a capacidade de purificar o biodiesel 

absorvendo os contaminantes nele existentes, permitindo assim obter um biodiesel limpo sem 

recorrer as lavagens e destilações. O Magnesol tem o inconveniente de ter partículas muito 

finas na ordem dos 5nm e a sua separação é normalmente de grande complexidade e de 

elevados custos. Se a quantidade de contaminantes, quando se adiciona o Magnesol for muito 

elevada, forma-se uma emulsão na interface de grandes dimensões, que é muito difícil de 

separar do biodiesel. 

 As resinas de permuta iónica Purolite PD206 e Amberlite BD10DRY, são resinas muito 

semelhantes, já que ambas têm a capacidade de absorver metanol, água e glicerina e reter por 

permuta iónica o catalisador e os sais. A grande vantagem das resinas de permuta iónica é a 

facilidade de implementar ou adaptar em processos já existentes, a menor geração de detritos 

(1Kg de resina é trata entre 1500-2000Kg de biodiesel, dependendo no nível de 

contaminantes), é uma operação de baixos custos energéticos e sem operações adicionais 

como a destilação ou filtração. 
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Figura 9: Custo da resina PD206, baseado na quantidade de compostos polares no 

biodiesel B100(12) 

 

 Como se pode ver na figura 9 em cima, o custo do galão de biodiesel processado com 

um nível total de compostos polares de 500ppm é de 0,025 cêntimos de dólar, ou, 0,050 

cêntimos de dólar para um total de compostos polar de 1200ppm. O que corresponde a um 

custo de purificação de biodiesel entre os 0,005 e os 0,011 cêntimos por litro para um total de 

contaminantes polares entre os 500 e 1200ppm.  

 Para além da resina ter a capacidade de retirar o metanol existente no biodiesel, a 

quantidade de metanol existente no biodiesel está intimamente interligado a outro parâmetro da 

norma EN 14214 que é o flash point. 

  

 
Figura 10: Relação entre a quantidade de metanol no biodiesel e o flash point(12) 
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1.7.3 Matérias-Primas 
 

 Os Óleos mais utilizados como matéria-prima no fabrico de biodiesel são o óleo de soja 

e de palma na América e o óleo soja e de colza na Europa. A Sunergy actualmente utiliza óleo 

de soja. Devido à pressão exercida pelo aumento de produção de Biodiesel e devido à 

especulação, os preços permitem apenas uma competitividade marginal do biodiesel face o 

diesel mineral. É portanto fundamental descobrir novas fontes de óleos passíveis de serem 

utilizados no fabrico de biodiesel. Existem largas possibilidades a estudar nesta área, pois 

existem muitos óleos que não apresentam muita utilidade a nível do mercado alimentar ou 

cosmético, resultando assim em oportunidades a tentar viabilizar, de forma a obter uma fonte 

de matéria-prima de custo reduzido. 

 Foram testadas diferentes sementes de forma a determinar que quantidade de óleo 

seria possível extrair das mesmas. 

 Uma solução será desenvolver projectos de produção de óleos em simultâneo com o 

desenvolvimento da indústria do biodiesel, permitindo assim desta forma promover o 

desenvolvimento do Pais, da agricultura e reduzindo assim a dependência da nossa economia 

do petróleo e favorecendo o crescimento económico. 

Fala-se actualmente também na possibilidade da extracção de óleo a partir de algas, 

mas actualmente os custos desta extracção é proibitivo. 
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2. Óleo 
 

Cada tipo de óleo origina um tipo de biodiesel com características próprias e diferentes. 

O ideal seria utilizar uma combinação de óleos que permitisse obter um biodiesel com as 

melhores características possíveis. No entanto, devido a factores económicos e aos 

parâmetros específicos de cada óleo, o número de óleos usados na produção de biodiesel 

reduz-se significativamente. O preço da matéria--prima na produção de biodiesel resulta entre 

70% e 80% do custo de produção final, logo, a escolha do óleo está fortemente interligado ao 

preço do mesmo. Outra possibilidade é a utilização de óleos alimentares usados, já que o 

preço da recolha e tratamento dos mesmos é inferior. A recolha de óleos usados também é de 

uma extrema importância ambiental, já que um litro de óleo contamina cerca de 1 milhão de 

litros de água.  

 O óleo além de ser composto por triglicerídeos, também é composto por ácidos gordos 

livres (0,3-2,0%) que são os responsáveis pela acidez de um óleo, fosfolípidos (até 0,2%) que 

são removidos durante a refinação, ceras que causam o turvamento do óleo a 4-5ºC, esteróis, 

terpenoides (um dos responsáveis pela cor) entre outros compostos em pequenas 

quantidades.  

Visto que o óleo representa mais de 80% das matérias-primas utilizadas para a 

produção do biodiesel, torna-se necessário controlar o maior número de parâmetros que em 

laboratório se é capaz, e que são: 

 

- Densidade 

- Teor de sólidos 

- Cold test 5 1/2h a 0ºC 

- Índice de acidez  

- Teor de água. 

 

A densidade permite comparar o valor obtido com os valores para cada tipo de óleo e 

afirmar se o mesmo se encontra dentro do previsto ou não. A densidade dá-nos também 

informações logísticas (confirmação do volume/peso face ao valor facturado).   

O teor de sólidos vai indicar-nos qual a quantidade de sólidos que existem no óleo, qual 

o preço que se está a pagar efectivamente pelo mesmo e com que frequência é necessário 

efectuar a limpeza dos filtros.  

O Cold test é um parâmetro que consiste em deixar uma amostra de óleo a 0ºC 

durante 5 horas e meia e ver qual o aspecto do mesmo. Ao fim destas 5 horas e meia é de 

esperar que o óleo se apresente límpido, caso o mesmo se apresente turvo é indicativo da 

presença de ceras. 

O índice de acidez é um parâmetro muito importante, pois vai indicar-nos qual a 

quantidade de catalisador que é necessário adicionar para neutralizar os ácidos gordos livres 
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existentes no óleo. Num óleo com uma acidez elevada, terá de utilizar-se uma maior 

quantidade de catalisador, o que vai fazer com que os custos de produção aumentem. 

A água existente no biodiesel final, é proveniente principalmente da água existente no 

óleo, já que como foi referido anteriormente este representa mais de 80% das matérias-primas 

utilizadas na produção do biodiesel. 

 

 

2.1 Algas 
 

 

Actualmente fala-se muito em óleo de algas, mas os custos de produção a partir das 

mesmas são proibitivos. No entanto numa fase posterior a este relatório, pretende-se efectuar 

um estudo da quantidade de óleo que será possível extrair de diferentes espécies de algas. 

Foi construída uma caixa com o interior revestido a folha de alumínio e com 4 

lâmpadas florescentes no interior, com o objectivo de testar as condições de desenvolvimento 

de sistemas de cultura e processamento de diferentes algas de modo a poder passar-se a 

produzir produtos/metabolitos de elevado valor. 

. As algas que serão inicialmente testadas deveram ser:  

- Haematococcus pluvialis - Estas algas produzem Astaxantina, um carotenoide de alto 

valor comercial (USD 2000/kg para a Astaxantina sintética, sendo o seu valor ainda mais 

elevado para a Astaxantina natural).  

- Dunaliella Salina, que produz B-Caroteno. 

 

 

 
Figura 11: Fotografia da caixa construída fechada 
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Figura 12: Fotografia da caixa construída aberta e com a luz acesa 

 

 Este projecto ainda se encontra numa fase muito inicial, faltando ainda as espécies a 

serem testadas, bem como alguns ajustes e ligações entre os elementos que permitiram o 

correcto funcionamento da mesma. 
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3. Controlo de qualidade 
 

O controlo de qualidade é uma ferramenta essencial para garantir a confiança entre os 

clientes e os fornecedores. A «Qualidade» é o conjunto de atributos e características de uma 

entidade ou produto que determinam a sua aptidão para satisfazer necessidades e 

expectativas da sociedade.(13) 

 A qualidade está associada ao perfeito cumprimento das especificações técnicas desse 

produto. Para o caso do Biodiesel em Portugal e na Europa, este terá de cumprir a norma EN 

14214:2003 – Combustíveis Automóveis - Ésteres metílicos de ácidos gordos (FAME) para 

motores a diesel. Para controlar-se estes parâmetros no biodiesel, ter-se-ão de controlar os 

parâmetros das matérias-primas e o processo de produção. Tanto o metanol como o metóxido 

de sódio, são entregues com um elevado grau de pureza e as características dos mesmos não 

apresentam grandes oscilações ou variações. O mesmo já não acontece com o óleo. A falta de 

controlo das matérias-primas, não só poderá traduzir-se num produto final fora das 

especificações, bem como a paragem de toda a linha de produção e consequente limpeza e 

reparação da mesma. 

 Para o controlo de qualidade em questão é fundamental o controlo das especificações 

do óleo, o controlo das especificações do biodiesel final e o controlo pontual em diversos 

pontos da linha de produção, de forma a, esclarecer aí a qualidade do produto e que medidas 

deverão ser tomadas para melhorar o processo e a qualidade do produto final, ou que 

alterações/melhorias poderão ser feitas no processo sem alterar a qualidade do produto final.  

 Em baixo na tabela 1 apresenta-se todos os parâmetros e limites da norma EN 

14214:2003 – Combustíveis Automóveis - Ésteres metílicos de ácidos gordos (FAME) para 

motores a diesel.  
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Tabela 1: Parâmetros e limites da norma EN14214 de 2003(14)  

 
 

O controlo de qualidade do biodiesel final é fundamental e incontornável já que o não 

cumprimento dos parâmetros da norma, pode trazer problemas não só ao motor, como também 

a qualquer outro componente do sistema do combustível. 

O não cumprimento dos seguintes parâmetros, poderá acarretar as seguintes 

consequências(15): 

 

Densidade 
Os motores são projectados para operar com combustíveis com uma determinada faixa 

de densidade, tendo em vista a bomba injectora dosear o volume injectado. 

- Valor acima da norma leva à formação de uma mistura rica ar/combustível 

aumentando a emissão de poluentes 

- Valor abaixo da norma leva à formação de uma mistura pobre o que leva à perda de 

potência e ao aumento do consumo do combustível.  
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 Viscosidade 
 - Está directamente ligada à conversão do biodiesel. Uma viscosidade muito elevada, 

indicará que a reacção não correu como esperado e poderá ter de ser reprocessado o biodiesel 

 - Uma viscosidade elevada causa um aumento da pressão máxima de entrada do 

combustível, provoca a diminuição do débito de combustível, pulverização incorrecta nos 

injectores e consequentemente provoca uma incorrecta combustão na câmara de combustão e 

um desgaste elevado do corpo da bomba injectora, podendo a mesma ficar danificada. 

 

 “Flash Point” e Metanol 
 - Um flash point baixo é indicativo da presença excessiva de metanol no biodiesel 

  - O resultado de um flash point baixo no biodiesel é uma combustão prematura, 

causando timings irregulares, um excesso da explosão do combustível na câmara de 

combustão e consequente aumento das emissões e desgaste de todos os componentes do 

motor. 

- Uma quantidade de metanol elevada também poderá ter um efeito de solvente forte 

nas borrachas e tubos, provocando a rotura dos mesmos. 

 

Enxofre 
 - Formação de óxidos de enxofre que reage com a água, formando o indesejável ácido 

sulfúrico, que desgasta os componentes muito mais rapidamente, 

 - O óxido de enxofre é também um problema ambiental, que provoca problemas nas 

vias respiratórias. 

 

 Teor de cinzas 
 Teor de resíduos inorgânicos, não combustíveis após a queima. 

 - Podem formar-se depósitos nos pistões, anéis, válvulas, bomba injectora, injectores, 

turbocompressor e câmara de combustão, afectando a performance, durabilidade e fiabilidade 

do motor..  

 

 Temperatura de destilação de 90% do produto 
 - Valores superiores à norma, podem provocar a formação de depósitos no motor. 

 

 Teste de corrosão do cobre 
 Tal como o nome indica, este teste avalia o potencial de corrosibilidade do combustível.  

 - Valores superiores à norma causam um desgaste superior em todos os componentes 

internos do motor, encurtando o tempo de vida do mesmo. 
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 Ponto de turvação 
 - Este valor indica a temperatura a que se começa a formar os primeiros cristais. Esta 

temperatura corresponde ao limite mínimo para a utilização do biodiesel. A temperaturas iguais 

ou inferiores ao ponto de turvação o filtro do combustível entope. 

 

 Índice de Acidez 
 - Uma acidez elevada poderá ter um efeito de solvente forte nas borrachas e tubos, 

provocando a rotura dos mesmos. 

 - Uma acidez elevada, também poderá levar à formação de depósitos, provocando o 

entupimento do filtro do combustível ou a diminuição da pressão do mesmo. 

 - Corrosão de diferentes partes metálicas. 

 

Índice de Iodo 
 - Está relacionado com o grau de insaturação do biodiesel, responsável pela maior 

emissão de NOx nos gases de combustão.  

 - Elevados valores de Índice de Iodo, a combustão do biodiesel leva à formação de 

polímeros. Polímeros esses que formam uma camada de resina nas diferentes partes do motor 

e bombas. 

 - A polimerização ocorre principalmente após um período de carga máxima do motor, 

seguida de uma paragem prolongada.  

 

 Índice de Cetano 
 O índice de cetano mede a rapidez de ignição na câmara de compressão do motor. O 

seu valor baseia-se numa escala construída tendo como base a combustão de um composto 

correctamente determinado. Este é uma mistura de cetano com alfametilnaftaleno em 

proporções idênticas, cujo valor de índice de cetano é 100.  

- Um valor muito elevado deste parâmetro indica que a combustão se efectua quando o 

pistão de compressão da câmara já se encontra em trajectória ascendente, resultando assim 

num deficiente aproveitamento do potencial energético do combustível.  

- Um valor muito reduzido de Índice de cetano resulta na combustão enquanto o pistão 

está em trajectória descendente, resultando em perdas de eficiência, dificuldade no arranque a 

frio e permite o aparecimento de fumo branco devido à combustão incompleta e mau 

funcionamento do motor. 

- O índice de cetano é muito dependente da existência de compostos voláteis no 

combustível. No caso do biodiesel o principal composto volátil é o metanol. 

 

 Estabilidade oxidativa 
 Este parâmetro está relacionado com a quantidade de ligações duplas presentes nas 

cadeias de triglicéridos e ácidos gordos livres do óleo. Quanto maior for o número destas, mais 

insaturado é o óleo utilizado e maior instabilidade o biodiesel final apresentará. Por exemplo, a 
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estabilidade do ácido oleíco (C18:1) é 50 vezes superior à do ácido linoleíco (C18:2) e 100 

vezes superior à do ácido linolénico (C18:3). Outras razões prendem-se com a presença de 

antioxidantes como a vitamina E, C e alguns fenóis. 

 - A maior degradabilidade do biodiesel em relação ao diesel mineral é um ponto muito 

positivo a seu favor, pois reduz a poluição consequente da utilização deste.  

- Uma estabilidade oxidativa baixa causa uma rápida degradação do biodiesel 

produzido, resultando assim em tempos de armazenamento reduzidos, ou em custos 

acrescidos do mesmo.  

 

Glicerina total e livre  
 - Formação de depósito de glicerina no fundo dos depósitos. 

 - Entupimento de bombas e filtros. 

 - Entupimento dos injectores, provocando que a combustão não se dê nas condições 

ideais, formando-se coque dentro do motor. 

 

 Fósforo, Sódio, Potássio, Cálcio e Magnésio 

 - O fósforo pode envenenar o catalisador, diminuindo o rendimento. 

 - O fósforo também pode criar depósitos nos pistões, válvulas e injectores afectando a 

performance, durabilidade e fiabilidade do motor. 

 - O sódio e o potássio podem formar sólidos abrasivos ou sabões metálicos que podem 

causar um efeito abrasivo ou entupir os filtros ou os injectores. 

 - O cálcio e o magnésio podem também formar sabões que podem causar o 

entupimento dos filtros ou dos injectores. 

 - As baixas temperaturas favorecem a precipitação dos sabões. Períodos de paragem 

prolongadas a baixas temperaturas, dá-se a precipitação do sabão.  

 

 Teor de sólidos 
 - Indica a quantidade de sólidos à temperatura ambiente. Existindo sólidos, haverá 

entupimento dos filtros. 

 

 Água 
 - Redução do desempenho. 

 - Aumento dos consumos. 

 - Provoca a oxidação dos componentes metálicos. 

 - Desgaste prematuro da bomba injectora. 

 - Permite o aparecimento de bactérias, que vivem no meio aquoso e que se alimentam 

de combustível. 

 

 Em baixo, pode observar-se o efeito/consequências da utilização de um biodiesel de 

baixa qualidade numa bomba rotativa de alta pressão. 
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Figura 13: Fotografia do mecanismo de comando da bomba rotativa de alta pressão (à 

esquerda) e depois da utilização de um biodiesel de baixa qualidade (à direita)(16) 

 

 Na figura a baixo, pode observar-se o efeito/consequência da utilização de um 

biodiesel com elevada quantidade de iões alcalinos e alcalino terroso. 

 

 
Figura 14: Fotografia do filtro de combustível após a utilização de biodiesel de boa 

qualidade (à esquerda) e má qualidade (à direita)(16) 

 

 Devido à má combustão do biodiesel, pode formar-se coque nos diferentes 

componentes do motor, como se pode ver na figura em baixo. 
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Figura 15: Depósitos de coque na câmara de combustão(16) 

 

 Como se viu nas figuras anteriores, a falta de controlo e produção de biodiesel fora da 

norma EN 14214, pode ter consequências desastrosas para o cliente/consumidor que implicará 

não só o pagamento dos prejuízos dai resultantes, bem como a perda da confiança no produto 

e consequente perda de clientes, daí uma vez mais se referir que o controlo da qualidade do 

biodiesel é fundamental. 
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4. Redução catalítica selectiva (SCR) e Recirculação de gases 
de combustão arrefecidos (EGR) 

 

A directiva europeia (88/77/EEC) específica o valor limite para os gases de combustão 

para veículos comerciais. Estes limites, tem vindo a sofrer novas reduções em directivas 

subsequentes. A directiva mais recente 99/96/EC, está planeada em duas fases Euro 4 e Euro 

5 que entram em actividade em Outubro de 2006 e Outubro de 2008 respectivamente e limitam 

as emissões de óxidos de azoto em particular. 

 

Na tabela e gráfico seguintes, pode observar-se as reduções em cada uma das fases 

  
Tabela 2: Emissões permitidas em cada uma das fases 

g/kWh NOx HC CO PM 

Euro 0 15,8 2,6 12,3 - 

Euro 1 9,0 1,23 4,9 0,4 

Euro 2 7,0 1,1 4,0 0,15 

Euro 3 5,0 0,66 2,1 0,1 

Euro 4 3,5 0,46 1,5 0,02 

Euro 5 2,0 0,46 1,5 0,02 

 

 

 
Figura 16: Emissões permitidas em cada uma das fases 
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Até à norma Euro 3, os limites foram atingidos apenas utilizando técnicas de melhoria 

do motor. Para se poder atingir as metas da norma Euro 4 e seguintes é necessário utilizar 

sistemas de recirculação dos gases de combustão e/ou sistemas de tratamento dos gases de 

combustão. Existem actualmente diversas tecnologias, mas apenas a SCR é capaz de cumprir 

as normas de emissões Euro 4 e Euro 5. 

 

A complexidade de encontrar um processo técnico apropriado deve-se à necessidade 

de uma redução simultânea dos valores limite para as emissões de partícula e para as 

emissões de óxidos de azoto, visto que apenas um destes parâmetros pode ser mudado pelo 

processo da combustão no motor. 

 

 

4.1 Princípios do funcionamento da tecnologia SCR 
 

O motor é optimizado para produzir uma quantidade pequena de partículas de fuligem 

na combustão, enquanto são produzidas grandes quantidades de óxidos de azoto 

intencionalmente. O agente redutor AdBlue é então injectado na corrente de gases de escape. 

Devido às altas temperaturas dos gases de combustão o AdBlue é então hidrolisado em 

amónia e CO2. A amónia reage com os óxidos de azoto na superfície do catalisador para 

formar azoto e água que são componentes naturais da nossa atmosfera. 

 

 
Figura 17: Esquema da conversão dos gases de combustão no catalisador(17) 
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Figura 18: Esquema do sistema de tratamento SCR (17) 

 

 

 
 Figura 19: Reacções ocorridas na tecnologia SCR (18) 

 

 

A tecnologia SCR com AdBlue permite uma redução do consumo de combustível. Os 

fabricantes dos veículos citam economias no consumo de diesel de até 6% comparado a um 

veículo da norma Euro 3. Os fabricantes de veículos comerciais esperam que o consumo de 

AdBlue seja aproximadamente de 3-4% do consumo diesel para veículos da norma Euro 4 e de 

aproximadamente de 5-6% para os da norma Euro 5. Como o AdBlue é mais barato do que o 

diesel, as economias de custo são óbvias.  

 

O uso da tecnologia SCR nas gerações futuras dos veículos conservará o ambiente. 

Os veículos consomem menos combustível diesel. Isto reduz as quantidades do gás de 

combustão que contêm assim concentrações sempre mais baixas de poluentes. Comparado 

com os veículos da norma Euro 3, as emissões de partículas são reduzidas em 

aproximadamente 40% e as de óxidos de azoto são reduzidas até 90%.  
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4.1.1 Adblue 

 
O Adblue é um produto químico, de origem sintética, fabricado a partir do gás natural e 

que se utiliza para reduzir as emissões contaminantes dos veículos pesados a diesel que tenha 

implementada a tecnologia SCR (Redução catalítica selectiva). O Adblue tem a composição 

abaixo indicada e deve cumprir a norma DIN 70070. 

 

Tabela 3: Especificações do AdBlue (19) 

Min.  Max. 

Urea content  31,8  33,2  % by weight 

Density at 20°C  10,870  10,930  g/cm³ 

Refracting index at 20°C  13,814  13,843 

Alkalinity as NH3  0,2  % 

Biuret  0,3  % 

Aldehyde  5  mg/kg 

Insolubles  20  mg/kg 

Phosphate (PO4)  0,5  mg/kg 

Calcium  0,5  mg/kg 

Iron  0,5  mg/kg 

Copper  0,2  mg/kg 

Zinc  0,2  mg/kg 

Chromium  0,2  mg/kg 

Nickel  0,2  mg/kg 

Aluminium  0,5  mg/kg 

Magnesium  0,5  mg/kg 

Sodium  0,5  mg/kg 

Potassium  0,5  mg/kg 

 

 
4.1.2 Adblue e o Biodiesel 
 

O Adblue e a tecnologia SCR são compatíveis com o Biodiesel, mesmo utilizando 

100% de biodiesel. No entanto será melhor confirmar com o fabricante da marca quanto à 

utilização de biodiesel com os restantes componentes. 

 

De seguida pode-se observar um gráfico comparativo entre as emissões de óxidos de 

azoto, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e material particulado (fuligem) do diesel e as 

mesmas do biodiesel em diferentes percentagens. 
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Figura 20: Comparação entre as emissões do diesel e as diferentes percentagens de 

biodiesel (20) 

 

As emissões de CO, HC, PM vão diminuindo com o aumento da percentagem de 

biodiesel, enquanto as emissões de NOx vão aumentando com o aumento da percentagem de 

biodiesel.  

 

Para além dos parâmetros anteriores, também pode-se observar uma redução de 

outros parâmetros que não estão regulamentados: 

 
 
 
 

Tabela 4: Parâmetros não regulamentados (20) 

  B100 B20 
Sulfatos -100% -20% 
Hidrocarbonetos aromáticos policiclicos -80% -13% 
Hidrocarbonetos aromáticos policiclicos azotados -90% -50% 
Ozono com a capacidade de formar smog -90% -50% 
 
 

Usando biodiesel, os gases de combustão contêm maior quantidade de NOx, como 

pode-se observar na figura 20, logo para uma utilização de 100% biodiesel o consumo de 

Adblue no equipamento e tecnologia SCR será aproximadamente 10% superior, que 

corresponde ao aumento de 10% das emissões de NOx. Visto o consumo do Adblue ser entre 
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3-6% do consumo do combustível, a utilização de biodiesel, fará com que os consumos de 

Adblue aumentem para os 3,3-6,6%. Como o biodiesel é aproximadamente 15% mais barato 

que o diesel, mesmo com este aumento no consumo de AdBlue, traduz-se numa economia de 

14,4-14,7% nos custos com o combustível. 

 

 

 

4.2 Princípios do funcionamento da tecnologia EGR 
 

A tecnologia EGR trabalha de uma maneira diferente que a SCR, já que ataca o 

processo de combustão na fonte. Em termos simplificados, uma pequena quantidade dos 

gases de combustão é injectada no ar de entrada, o que provoca uma diminuição da 

temperatura, do que resulta uma combustão menos violenta e uma menor emissão de NOx, 

por outro lado, uma maior pressão de injecção produz menor quantidade de partícula.  

 

 
 Figura 21: Esquema do funcionamento do EGR (21) 

 
A tecnologia EGR já é utilizada há alguns anos em aplicações automóveis, com 

milhões de automóveis ligeiros e pesados a utilizá-la actualmente.   

Uma das grandes vantagens desta tecnologia é o facto de não ser necessário a 

utilização de nenhum aditivo e não sendo necessário um tanque adicional. 

Existem no entanto alguns modelos que de momento não podem utilizar esta 

tecnologia, já que existem dificuldades em arrefecer os gases de combustão para os 

reintroduzirem com o ar de entrada.  

 

 
4.2.1 EGR e o Biodiesel 

 
 

A tecnologia EGR é compatível com o Biodiesel, mesmo a 100%. No entanto, devido 

ao facto de a recirculação dos gases de combustão vir optimizada para diesel e para a norma 

Euro 4 e devido ao facto de o biodiesel emitir mais 10% de NOx, poderá levar a que os 
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veículos com esta tecnologia não cumpram a norma Euro 4 e que tenham de reprogramar o 

seu sistema de EGR para cumprir a mesma, dai ser aconselhado perguntar junto do fabricante 

quanto à compatibilidade desta tecnológica EGR e o cumprimento da norma Euro 4 com a 

utilização de biodiesel. 

Testes demonstram que com 25% EGR, a percentagem de redução das emissões de 

NOx variam entre os 10,9% e os 14,4% conforme a percentagem de biodiesel utilizado.  

 

 

4.3 Vantagens e desvantagens das tecnologias SCR e EGR 
 

Actualmente tanto a SCR como a EGR são capazes de cumprir a norma Euro 4. A 

tecnologia SCR é capaz já de cumprir a norma Euro 5. Já a EGR está em desenvolvimento e à 

data da entrada em vigor da norma Euro 5 também deverá ser capaz de cumprir a mesma. 

Pensa-se que uma das soluções para atingir as normas futuras (Euro 6 e seguintes), passará 

por uma solução conjunta entre a SCR e EGR. 

A tecnologia SCR tem sido a tecnologia mais escolhida pelos fabricantes de veículos 

pesados comerciais europeus.  

 
4.3.1 Vantagens da tecnologia EGR: 
 

- Não necessita de utilizar nenhum aditivo 

- Não necessita de um tanque adicional 

 

4.3.2 Vantagens da tecnologia SCR: 
 

- Os veículos actuais Euro 4, com simples alterações poderão cumprir a norma Euro 5. 

- Os consumos de combustível são inferiores aos veículos que cumpriam a norma Euro 

3. 

- Pode usar qualquer tipo de combustível se fer necessário qualquer tipo de ajuste. 

 

 

4.3.3 Desvantagens da tecnologia EGR: 
 

- Devido ao facto de se introduzir gases da combustão arrefecidos, pode diminuir a 

performance do motor. 

- Como os gases de combustão são recirculados, pode haver uma poluição do óleo de 

lubrificação do motor, podendo ser necessário efectuar a sua troca com uma maior frequência. 

- Necessita de ser ajustado conforme o tipo de combustível utilizado. 
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4.3.4 Desvantagens da tecnologia SCR: 
- Utilização de um tanque extra com aditivo, faz com que haja uma redução da carga 

que pode ser transportada. 

- O AdBlue rapidamente cristaliza se for exposto ao ar, solidifica a -11ºC, é corrosivo a 

alguns dos metais comuns, têm de ser protegido de contaminantes e não deve ser lançado 

para o ambiente sobre esta forma. 

 

 

4.4 Expectativas da utilização destas tecnologias 
 

Espera-se que dentro de 20 anos e com o cumprimento das normas actuais e futuras 

que a quantidade de NOx existente seja reduzida para 1/7, o CO também seja reduzido para 

1/7, os hidrocarbonetos para 1/5 e as partículas para 1/20. 
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5. Descrição do Laboratório 
 

 

O laboratório situa-se nas instalações da fábrica da Sunergy em Odrinhas. O 

laboratório tem uma área aproximada de 28m2. Possui uma bancada central com 

aproximadamente 3m2 e uma bancada à volta do laboratório, onde está o material de 

laboratório, o equipamento, os reagentes e as mais variadas amostras (óleos, biodiesel, 

glicerina, entre outras). 

 

 

 

 
Figura 22: Planta simplificada do laboratório 
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5.1 Reagentes 
 

Tabela 5: Reagentes existentes no laboratório e respectivos fabricantes 

Reagente Fabricante 
Acetona Panreac 
Ácido Acético glacial Panreac 
Ácido Cítrico Anidro Panreac  
Ácido Clorídrico 37% Panreac 
Água destilada  Budget 
Álcool Etílico 96% Continente 
Azul de Bromofenol Panreac  
Benzina – Hexano Comercial Higilim 
Fenolftaleina Panreac  
Hidróxido de Potássio 85% Panreac  
Metanol Ludovino e Filha 
Metanol Higilim 
Metilato de Sódio 30% em metanol Degussa 
Óxido de Cálcio Riedel-de Haen 
Óxido de Cálcio Himedia 
Óxido de Cálcio Topal 
2-Propanol Panreac 
Reagente de Karl Fischer Panreac 
Solução Tampão pH=4 Panreac  
Solução Tampão pH=7 Panreac  
Solução Tampão pH=9 Panreac  
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5.2 Material 
 

5.2.1 Material de vidro 
 

Tabela 6: Material em vidro existente no laboratório 

Material ml Quantidade 
Almofariz 1 
Ampola de decantação 500 2 
Balão de fundo plano 100 3 
Balão de fundo plano 250 3 
Balão de fundo plano 500 3 
Balão volumétrico 50 2 
Balão volumétrico 100 1 
Balão volumétrico 200 2 
Balão volumétrico 500 2 
Balões com três tubuladuras, obliquas Inc 29/32 e Inc14/23 500 2 
Bureta c/ t. Direita 50 1 
Caixa de Petri d=150mm 2 
Condensador 29/32 - Ref. Serp 200mm c/in 2-29/32 2 
Copo 50 5 
Copo 100 5 
Copo 250 5 
Copo 500 1 
Erlenmeyer 50 5 
Erlenmeyer 100 4 
Erlenmeyer 250 5 
Erlenmeyer 500 5 
Erlenmeyer de filtração a vácuo 1 
Frasco para filtração a vácuo - lav. gases 500 1 
Frascos escuros 100 3 
Funil de buchner 1 
Funis  100 5 
Picnómetro Gaylussac 50 2 
Pilão 1 
Pipeta conta gotas 3 
Pipetas (Grad 0,1) 10 4 
Pipetas (Grad. 0,02) 2 2 
Pipetas (Grad. 0,1) 50 3 
Pipetas volumétricas 200 3 
Proveta Graduada (Grad. Azul) 100 3 
Proveta Graduada (Grad. Azul) 500 4 
Titulador - Bureta com frasco e pêra 50 3 
Varetas 7 
Viscosímetro em vidro  1 
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5.2.2 Material Diverso 
 

Tabela 7: Material diverso existente no laboratório 

Material Quantiade 
Agitadores magnéticos 3 
Aquecedor 1 
Bico Bunzen Butano ou Propano 1 
Caixas de Luvas 2 
Conjunto de rolhas de cortiça 50 
Desumidificador 1 
Esfregões para limpar frascos 2 
Esguichos 5 
Espátula 2 
Garras 2 
Moinho de café 1 
Nozes 2 
Pipetas Pasteur N/E 5 
Plataforma Elevatória 2 
Pompetes 2 
Pompetes de borracha 2 
Suporte Universal 2 
Termómetro electrónico 2 
Transformador 220v em 110v 1 
Vareta de recolha de ímanes 1 

 

 

5.3 Equipamento 
 
Tabela 8: Equipamento existente no laboratório e estado do mesmo 

Equipamento Estado Qtd 
Agitador/Aquecedor - 400 HOTPLATE/STIRRER 986006 Bom 1 
Balança MC1 - Laboratory LC820 Bom 1 
Banho termostatizado - Temperature Circulator - Model 800 Bom 1 
Bomba – Comecta Bom 1 
Centrifuga - AUTOCRIT ULTRA3 Bom 1 
Centrifuga - Hettich ROTANTA Faltam Peças 1 
Cromatografo Gasoso – HP 5890 Series II Faltam Peças 1 
Eléctrodo de pH Bom 4 
Espectrofotómetro – Jenway 6405 Avariado 1 
Frigorifico – Electrónica Bom 1 
Integrador - 3396 SERIES III Integrator Bom 1 
Medidor Corning pH/condutivity meter 442 Bom 1 
Microscópio – Bresser Bom 1 
Ratio/RX Turbidimeter Por testar 1 
Reactor New Brunswick Scientific - Model 18726 M1040-7260 Bom 1 
Reactor New Brunswick Scientific - Model MF-441 780503730 Bom 1 
Slab Gel Dryer SGD4050 – SAVANT Por testar 1 
Termómetro medida temperatura interior e exterior com horas Bom 3 
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A centrífuga – Hettich ROTANTA necessita que sejam adquiridos os copos para o rotor 

que a mesma possui. 

 

Segundo a JENWAY fabricante do espectrofotómetro, o mesmo necessita de: 

- Desmontagem parcial para verificações, limpeza e beneficiações 

- Substituição do "IR filter assembly". 

- Substituição da "UV lamp assembly". 

- Verificação e ajustes. 

- Calibração do equipamento. 

- Verificação geral do equipamento 

A reparação do espectofotómetro será fundamental para a próxima fase de controlo de 

qualidade já que o correcto funcionamento do mesmo permitirá a determinação do teor de 

glicerina livre(22) 

 

O cromatografo HP 5890 Series II, encontra-se em boas condições, no entanto quando 

foi adquirido, faltavam peças que permitem o correcto funcionamento do mesmo. Em anexo 

encontra-se a “Avaliação Crítica do Cromatógrafo Gás-Líquido HP5890 Series II do Laboratório 

de Controlo da Empresa” que é um documento interno da Sunergy. Com este cromatografo em 

funcionamento será possível analisar os ésteres metílicos de ácidos gordos.  

 

 Será fundamental a aquisição de uma colunas - vigreux - com camisa de - 600mm, 

bem como mais algum material de vidro para se efectuar uma montagem para se efectuar 

destilações. Esta montagem iria permitir a determinação do metanol e água existente no 

biodiesel, os resíduos a 90% da destilação do biodiesel, bem como outras determinações como 

o metanol e água existente na glicerina. 
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6. Protocolos Experimentais 
 

6.1 Determinação da densidade de uma substância a 15 ou 20ºC 
 

 Material 
  1 – Picnómetro 

  1 – Balança MC1 – Laboratory LC820 

  1 – Termómetro – Prima Long 

 

 Reagentes 
  Água destilada 

 

1º Medir a massa do picnómetro (m1n) na balança MC1 – Laboratory LC820 e registar o 

valor. Repetir a pesagem mais duas vezes retirando o picnômetro da balança e registando os 

valores. 

2º Encher o picnómetro com água destilada evitando a formação de bolhas. 

3º Acertar o nível do líquido, no colo do picnómetro utilizando papel absorvente. 

4º Medir a massa do picnômetro com a água destilada (m2n) na balança MC1 – 

Laboratory LC820 e registar o valor. Repetir a pesagem mais duas vezes retirando o 

picnômetro da balança e registando os valores. 

5º Medir a temperatura, T usando o termómetro (Prima long), da água destilada e 

registar. 

6º Limpar e secar o picnómetro. 

7º Encher o picnômetro com a substância a analisar evitando a formação de bolhas 

8º Acertar o nível do líquido, no colo do picnômetro utilizando papel absorvente. 

9º Medir a massa do picnómetro com a substância a analisar (m3n) na balança MC1 – 

Laboratory LC820 e registar o valor. Repetir a pesagem mais duas vezes retirando o 

picnômetro da balança e registando os valores. 

 

 Densidade '
á

 (1) 

 

 á   (2) 

 

   (3) 

 

 Densidade 15ºC   Densidade '   çã  15 (4) 

 

 Densidade 20ºC   Densidade '   çã  20 (5) 
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6.2 Determinnação da vviscosidade de umaa substânncia a 40ºCC 
 

 Material 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 – Viscosímeetro (nº9211)) 

 1 – Banho terrmostatizadoo 

 1 – Termómeetro – Prima LLong 

 1 – Suporte uuniversal 

 1 – Garra 

 1 – Noz 

 1 – Cronomettro 

 1 – Pompete 

Figura 23

Figura 24

3: Fotografia

4: Esquema 

a da montage

do viscosím

em para a de
 

eterminação 

etro 
 

da viscosidaade 
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1º Assegura-se que o viscosímetro está perfeitamente limpo, desengordurado e seco. 

2º Colocar o viscosímetro na posição vertical invertida e introduz-se o troço L no 

recipiente com a amostra. Succiona-se a amostra com uma pompete no troço F. Deixar o 

liquido subir até que a amostra alcance o menisco E, de seguida, levanta-se o viscosímetro e 

coloca-se na posição normal e seca-se a parte externa do troço L. 

3º Coloca-se o viscosímetro dentro do banho termostatizado (a 40ºC e verificado com o 

termómetro) preso a uma garra num suporte universal de modo a que o troço L esteja 

perfeitamente na vertical e o bolbo A completamente submerso e retira-se a pompete. 

4º Passados 16 minutos, pode considerar-se estabilizada a temperatura. Repetir a 

sucção prévia do líquido usando a pompete colocada no ramal F, aspirando o líquido até que o 

nível alcance uns 5mm por cima do menisco E. 

5º Retirar a pompete e medir o tempo que o liquido leva a fluir desde o menisco E até 

ao D. Fazer novas medidas até obter 3 valores. 

6º Para proceder-se a um novo ensaio, deve proceder-se à limpeza, secagem e ao 

enchimento do viscosímetro nas mesmas condições em que se procedeu a primeira 

determinação. 

 

 Viscosidade Cinemática (em cSt) = C.t (6) 

 

 Viscosidade Absoluta (em cP) = C.t.d (7) 

 

Com: 

C – a constante do viscosímetro 

t – o tempo em segundos 

d – a densidade em g/ml à temperatura do ensaio  

 

Constante a 40ºC: 0,012172 

Constante a 100ºC: 0,012124 

Incerteza do viscosímetro: +/- 0,3% 

 

 

6.3 Determinação do Índice de Acidez 
 

6.3.1 Preparação das soluções 
 
 Material 
  1 – Copo de 250ml 

  1 – Espátula 

  1 – Balão volumétrico de 200ml 
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  1 – Vareta 

  1 – Balança 

 

 Reagentes 
  KOH 85% P.A. 

  Álcool Etílico 

 

6.3.1.1 Preparação da Solução 0,1N de KOH em álcool etílico 
 

1º Colocar um copo de 250ml na balança MC1 – Laboratory LC820 e carregar em T. 

2º Pesar aproximadamente 1,32g de KOH 85% e registar o valor (m0). 

3º Com o auxílio de uma vareta dissolver o KOH 85% com álcool etílico  

4º Transferir a solução para um balão volumétrico de 200ml e perfazer o volume até ao 

menisco e homogeneizar. 

 

 

6.3.1.2  Determinação da concentração real da solução 
 

  

 ,
, ,

 (8) 

 

com m0 em g e com CReal em N 

 

 

6.3.2 Determinação do índice de acidez da amostra 
 
Material 
  2 – Proveta de 10ml 

  1 – Erlenmeyer de 50ml 

  1 – Pipeta conta-gotas 

  1 – Bureta 

  1 – Pompete 

  1 – Balança 

 
Reagentes 
  Álcool Etílico 

  Propanol 

  Solução KOH 0,1N em álcool etílico 

  Fenolftaleína  
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6.3.2.1 Método experimental  
 

1º Com o auxílio de provetas de 10ml, medir 10ml de álcool etílico e 10ml de propanol 

para um erlenmeyer de 50ml 

2º Colocar 4-5 gotas de fenolftaleína, no erlenmeyer e titular a solução de álcool etílico 

e propanol com a solução de KOH 0,1N até aparecer uma coloração rósea persistente por 30s.  

3º Colocar o erlenmeyer na balança MC1 – Laboratory LC820 e carregar em T. 

4º Com o auxílio de uma pipeta conta-gotas, pesar aproximadamente 1,00g de amostra 

e registar o valor (m1). 

5º Titular a amostra com a solução de KOH 0,1N até aparecer uma coloração rósea 

persistente por 30s e registar o volume gasto na titulação (V1) 

6º Repetir o método experimental mais 2 vezes. 

7º Caso algum dos valores não esteja concordante e seja rejeitado, repetir o método 

experimental até se obterem 3 valores concordantes. 

 
 
6.3.2.2  Determinação do índice de acidez 
 

 Índice de acidez = Vmédio x CReal x 5,611 / (mmédia) (9) 

 
 
 

6.4 Determinação do Teor de Sólidos 

 
  Material 
   Funil de Buckner 

   Papel de Filtro 

   Caixa de Petri 

   Vareta 

   Kitassato 

   Copo de 500ml 

   Aquecedor/Agitador (400 HOTPLATE/STIRRER 986006) 

 
  Reagentes 
   n-hexano 
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Figura 25: Fotografia da montagem de filtração utilizada 

 
Método de determinação do teor de sólidos 

 
 1º Colocar uma caixa de Petri sobre aquecedor/agitador e regular o mesmo para 120ºC 

(o que corresponde a uma temperatura efectiva em cima do prato de 103ºC) 

 2º Depois da temperatura ser atingida, colocar o papel de filtro sobre a a caixa de Petri 

durante 30 minutos. 

3º Medir a massa do papel de filtro (m1n) na balança MC1 – Laboratory LC820 e 

registar o valor. 

4º Colocar o papel de filtro dentro do excicador. Decorridos outros 30 minutos, retirar o 

filtro do excicador e confirmar a massa do papel de filtro. 

5º Caso exista uma variação significativa nos valores da massa, repetir os passos 1-4. 

6º Medir a massa do copo de 500ml (m2n) na balança MC1 – Laboratory LC820 e 

registar o valor. 

7º Agitar bem o frasco com a amostra e transferir aproximadamente 500ml para o copo 

de 500ml. 

8º Medir a massa do copo e da amostra (m3n) na balança MC1 – Laboratory LC820 e 

registar o valor. 

9º Colocar o papel de filtro no funil de buckner e ligar a bomba de vácuo. Deitar 

algumas gotas da amostra sobre o filtro, de forma a garantir que o papel de filtro fica bem 

aderido ao filtro. 

10º Proceder à filtração da amostra. 

11º Usar o sistema de extracção de gases e lave o goble com n-hexano de forma a 

garantir que todos os sólidos existentes no goble são arrastados.  

12º Usar um sistema de extracção de gases e proceder à lavagem do filtro com            

n-hexano de forma a eliminar o óleo existente no papel de filtro.  
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13º Retirar o papel de filtro do filtro e colocar na caixa de Petri a 103ºC e proceder à 

secagem do papel de filtro a 103ºC+/-2ºC durante 1 hora 

14º Retirar o papel de filtro da caixa de Petri e medir a massa do papel de filtro com os 

sólidos (m4n) na balança MC1 – Laboratory LC820 e registar o valor.  

 

15º Colocar o papel de filtro com os sólidos dentro do excicador. Decorridos 30 

minutos, retirar o filtro do excicador e confirmar a massa do papel de filtro com os sólidos. 

 

16º Caso exista uma variação significativa na massa do papel de filtro com os sólidos, 

proceda a uma nova secagem a 103ºC+/-2ºC durante 30 minutos e repita o ponto 13 e 14. 

  

 Teor de Sólidos    f ó   f 100 (10) 

 

 

 

6.5 Determinação do Teor de Sabão e Catalisador(23) 
 

6.5.1.1 Preparação da Solução 0,01N de HCl 
 

 Material 
  1 – Copo de 50ml 

1 – Copo de 500ml 

  1 – Balão volumétrico de 500ml 

  1 – Pipeta 2ml 

  1 – Vareta 

 

 Reagentes 
  HCl 37% P.A. 

  Água destilada 

 

1º Colocar aproximadamente 400ml de água destilada no copo de 500ml 

2º Colocar uma pequena quantidade (aproximadamente 1ml) de HCl num copo de 50ml 

e com uma pipeta de 2ml medir, aproximadamente 0,42ml e registar o valor medido.   

3º Adicionar o HCl pipetado à água destilada no copo e agite a solução com uma 

vareta. 

4º Transferir a solução para um balão volumétrico de 500ml e perfazer o volume até ao 

menisco com água destilada e homogeneizar. 
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6.5.1.2 Determinação da concentração real da solução 
 

 v0 , ,
, ,

  (11) 

 

com v0 em ml e com CReal em N 

 

 
 

6.5.1.3 Determinação do Teor de Sabão e Catalisador 
 
Material 
  1 – Pipetas de 10ml 

  1 – Erlenmeyer de 250ml 

1 – Proveta de 100ml 

2 – Pipetas de 2ml 

1 – Bureta 

  1 – Ponpete 

  1 – Balança 

 
Reagentes 
  Acetona 

  Solução HCl 0,01N 

  Fenolftaleína 

Azul de Bromofenol (0,4% em água) 

  
6.5.1.4  Método experimental  
 

1º Colocar o erlenmeyer de 250ml na balança MC1 – Laboratory LC820 e carregar em 

T. 

2º Pesar dentro do elenmeyer na balança, aproximadamente 0,5g de amostra se a 

amostra for de óleo, 5g de amostra se a amostra for de biodiesel não lavado ou então 100g de 

amostra se a amostra for de biodiesel lavado e registar o valor da massa de amostra pesada 

(mn). 

3º Adicionar 100ml de acetona à amostra com o auxílio de uma proveta de 100ml. 

4º Adicionar 2ml de fenolftaleina (1% em álcool isopropílico) com o auxílio de uma 

pipeta de 2ml. 

5º Titular a amostra com a solução de HCl 0,01N até a coloração rósea desaparecer e 

registar o volume gasto na titulação (VAn) 

6º Repetir o método experimental mais 2 vezes. 
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7º Caso algum dos valores não esteja concordante e seja rejeitado, repetir o método 

experimental até se obterem 3 valores concordantes. 

8º Adicionar 1ml de azul de bromofenol (0,4% em água) com o auxílio de uma pipeta 

de 2ml. 

9º Titular a amostra com a solução de HCl 0,01N até a coloração azul virar para 

amarelo e registar o volume gasto na titulação (VBn) 

 

6.5.1.5  Determinação do Catalisador 
 
 VA x Creal x 56,1 / (1000 x m) = g KOH/g amostra (12) 

 
 
6.5.1.6  Determinação do Teor de Sabão 
 
 VB x Creal x 320,56 / (1000 x m) = g sabão/g amostra (13) 

 

 VB x Creal x 22,99 x 1000 / m = ppm Na/g amostra (14) 

 

 

 

6.6 Determinação da água pelo método de Karl Fischer 
 
 Material 
  1 – Erlenmeyer de 50ml 

  1 – Agitador magnético 

  1 – Pipeta de 2ml 

  1 – Balão com três tubuladuras 

1 – Micropipeta 

  1 – Pompete 

  1 – Pipeta conta-gotas 

  1 – Balança 

  1 – Suporte universal 

  1 – Garra 

  1 – Noz 

  

 Reagentes 
  Reagente de Karl Fischer 

  Água destilada 

  Metanol 

  Azoto 
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6.6.1 Método experimental 
 

Para a montagem é necessário um suporte universal, garra, noz e balão com três 

tubuladoras, rolha, tubo de azoto. Na entrada 1, fechar a mesma com uma rolha. A entrada 2 

será utilizada para colocar a bureta, introduzir o metanol, água e a amostra. Na entrada 3, 

colocar a tubagem do azoto e vedar a mesma também.  

 
Figura 26: Esquema da montagem utilizada 

 

 
Figura 27: Fotografia da montagem utilizada, para a determinação da água. 

 

1º Aquecer o balão pela boca central com um secador de forma a remover a água 

existente dentro do mesmo (10min). 

2º Colocar um agitador magnético, dentro do balão e ligar o azoto, de forma a garantir 

que a atmosfera existente dentro do balão fique inerte e de forma a garantir que a temperatura 

ambiente é de novo atingida pelo balão (5min). 
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3º Colocar 10ml de metanol dentro do balão e titule este com o reagente de Karl 

Fischer e anote o valor (metanol em excesso para evitar reacções paralelas com o consumo de 

água) 

4º Com um termómetro, medir a temperatura da água e registar o valor. Com o auxílio 

de uma micro pipeta, colocar 50μL de água dentro do balão e titule com o reagente de Karl 

Fischer, anotando o valor de reagente utilizado na titulação. (Verificação do reagente de Karl 

Fisher) 

5º Colocar 10ml de amostra dentro do balão e titule com o reagente de Karl Fischer e 

anote o valor. 

6º Repetir os passos 1-5 e verificar se os 3 valores obtidos são concordantes. Caso 

algum valor não seja concordante, repetir a determinação até termos 3 valores concordantes. 

 

 

6.7 Determinação do Ponto de Turvação 
 

 Material 
 - Frasco de amostras 

 - Frigorífico  

 - Termómetro de medida da temperatura interior e exterior 

 

 1º Colocar a sonda do termómetro para medir a temperatura dentro do frigorífico. 

 2º Colocar o frasco com a amostra dentro do frigorífico. O frigorífico já deverá estar 

previamente regulado para a primeira posição. 

 3º Ao fim de 4 horas, considera-se que o liquido está à temperatura do frigorífico. 

 4º Regista-se a temperatura de hora a hora durante 4 horas, T1, T2, T3, T4. 

 5º Observar a amostra. Se a amostra não apresentar sólidos ou pequenos cristais, 

deverá regular-se o frigorífico para a posição seguinte e repetir o procedimento até se observar 

a formação de pequenos cristais ou sólidos.  

  

A temperatura correspondente ao ponto de turvação, considera-se que é a temperatura 

mais elevada das quatro onde se observou a formação de cristais, já que não existe visibilidade 

dentro do frigorifico durante este processo, e já que o frigorifico apresenta aproximadamente 

variações de +/- 1,5ºC na mesma posição.  

Os valores obtidos para o ponto de turvamento apenas são apresentados nas fichas de 

qualidade nos anexos, já que este parâmetro não faz parte da norma e não são tiradas 

conclusões. No entanto estes valores são de extrema importância para o cliente, já que 

indicam a temperatura mínima a que o biodiesel poderá ser utilizado. O facto de se optar pela 

temperatura mais elevada, garante que até à temperatura anunciada não haverá formação de 

cristais, podendo existir alguma margem de segurança, já que o valor real poderá ser inferior 

ou igual. 
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6.8 Determinação da % de óleo existente nas sementes 
 

 Material 
  1 – Erlenmeyer de 500ml 

  1 – Moinho de café 

  1 – Espátula 

  1 – Proveta de 100ml 

  1 – Balança 

  1 – Excicador 

  1 – Aquecedor/Agitador magnético 

  1 – Erlenmeyer de filtração a vácuo  

  1 – Papel de filtro 

 
 Reagentes 
  Hexano 

 

6.8.1 Método experimental 
 

1º Colocar o erlenmeyer de 500ml na balança MC1 – Laboratory LC820 e registar o 

valor. Proceder da mesma forma para o erlenmeyer de filtração a vácuo e papel de filtro. 

2º Pesar dentro do elenmeyer na balança, aproximadamente 100g de sementes e 

registar o valor da massa pesada (m1). 

3º Com o auxílio do moinho de café triturar as sementes e voltar a pesar as mesmas 

depois de trituradas. 

4º Colocar as sementes trituradas dentro do excicador. 

5º Retirar as sementes todos os dias dentro do excicador e proceder à pesagem das 

sementes até o peso das mesmas estabilizar. 

6º Adicionar 250ml de hexano e deixar as mesmas dentro do excicador durante 3 dias. 

7º Retirar as sementes do excicador e colocar as mesmas com um agitador magnético 

e com aquecimento a 65ºC durante 4 horas, usando um extractor de gases e ir adicionando 

hexano de forma a garantir que o mesmo mantêm aproximadamente o mesmo nível. 

8º Efectuar uma filtração, lavando o bolo e o goble de forma a arrastar todas as 

sementes trituradas. 

9º Secar o bolo a 80ºC de forma a remover o hexano e depois pesar o mesmo. 

10º Aquecer o filtrado (óleo+hexano) a 80ºC de forma a remover todo o hexano 

existente no óleo, utilizando um extractor de gases. 

11º Pesar o óleo extraído existente no kitassato, subtraindo o peso do kitassato (m2).  

 

 % óleo = m2/m1 x 100 (15) 
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7. Resultados obtidos e conclusões 
 

Como se poderá ver nos resultados obtidos, no laboratório não só foram feitas análises 

internas. Foram também realizadas análises externas para produtores de biodiesel e para 

potenciais clientes interessados em saber se o óleo alimentar usado de que dispunham poderia 

ser introduzido ou não num processo de fabrico de biodiesel. 

 

7.1 Densidade 
 

Tabela 9: Densidade relativa a 15ºC, do biodiesel produzido pela Sunergy 

Dia Densidade Tipo Fornecedor 
23-03-2007 0,890 Biodiesel Sunergy 
02-05-2007 0,890 Biodiesel Sunergy 
04-06-2007 0,882 Biodiesel – INETI Sunergy 
21-06-2007 0,879 Biodiesel Sunergy 
18-07-2007 0,877 Biodiesel Sunergy 
26-07-2007 0,880 Biodiesel Sunergy 
16-08-2007 0,883 Biodiesel Sunergy 
21-08-2007 0,885 Biodiesel Sunergy 
24-08-2007 0,881 Biodiesel Sunergy 
31-08-2007 0,882 Biodiesel Sunergy 
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Figura 28: Gráfico dos registos da densidade relativa a 15ºC, do biodiesel produzido 

pela Sunergy 

 

 No gráfico anterior as linhas verdes representam o valor mínimo e o máximo permitido 

pela norma e como se observa em todas as medições efectuadas, o biodiesel produzido pela 

Sunergy encontra-se dentro destes valores.  
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Tabela 10: Densidade relativa a 15ºC, do biodiesel produzido por outros produtores 

Dia Densidade Tipo Fornecedor 
12-04-2007 0,890 Biodiesel - Pedro Pedro 
23-05-2007 0,885 Biodiesel - Norgen Norgen 
26-06-2007 0,883 Biodiesel - Diesel Base Diesel Base 

 

 Na tabela anterior também se observa que todas as amostras de biodiesel produzido 

por outros produtores, também se encontram dentro da norma. 

 
Tabela 11: Densidade relativa a 20ºC dos óleos 

Dia Densidade Tipo Fornecedor 
07-06-2007 0,917 Óleo de Soja Cru Bunge 
14-06-2007 0,920 Óleo de Soja Cru Oleocom 
21-06-2007 0,918 Óleo de Soja Cru Oleocom 
26-06-2007 0,917 Óleo de Soja Cru Oleocom 
22-06-2007 0,916 Óleo Usado Alimentar --- 
31-07-2007 0,920 Óleo de Soja Cru Oleocom 
09-08-2007 0,918 Óleo Usado Alimentar --- 

 

Na tabela da densidade relativa a 20ºC para os óleos, o valor de referência(24) que se 

tem para a densidade do óleo de soja é de 0,919-0,925, mas estes valores são para óleo de 

alimentação humana, dai o seu valor ser apenas de referência. Os óleos analisados ou 

encontram-se dentro deste valor ou ligeiramente abaixo deste, não apresentando grandes 

oscilações. 

 

 

 

7.2 Viscosidade 
 

Tabela 12: Viscosidade do biodiesel produzido pela Sunergy 

Dia Viscosidade Tipo Fornecedor 
23-03-2007 5,57 +/- 0,17 cSt Biodiesel Sunergy 
06-06-2007 4,54 +/- 0,14 cSt Biodiesel - INETI Sunergy 
21-06-2007 4,82 +/- 0,14 cSt Biodiesel  Sunergy 
18-07-2007 3,68 +/- 0,11 cSt Biodiesel  Sunergy 
26-07-2007 3,80 +/- 0,11 cSt Biodiesel  Sunergy 
16-08-2007 3,94 +/- 0,12 cSt Biodiesel  Sunergy 
16-08-2007 3,82 +/- 0,11 cSt Biodiesel  Sunergy 
24-08-2007 3,75 +/- 0,11 cSt Biodiesel  Sunergy 
31-08-2007 3,81 +/- 0,11 cSt Biodiesel  Sunergy 
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Figura 29: Gráfico dos registos da viscosidade do biodiesel produzido pela Sunergy 

 

 Como se pode observar pelo gráfico anterior e seguindo a mesma metodologia (em 

que as linhas verdes representam o máximo e mínimo da norma), pode observar-se que 

inicialmente os da viscosidade encontravam-se fora da norma. Este facto deve-se aos tempos 

de reacção não serem os devidos (tempos de reacção demasiado curtos). Com a aquisição de 

novas resistências para o tanque de pré-aquecimento e com os valores da tabela abaixo 

indicada (tabela 10), foi possível ajustar o tempo de reacção necessário para se obter um 

biodiesel com a viscosidade dentro da norma. É também de salientar que existem estudos que 

estabelecem uma relação linear entre a viscosidade e a conversão do biodiesel (quanto menor 

a viscosidade, maior a conversão). No entanto esta relação terá de ser estabelecida para o tipo 

de óleo usado no processo de produção. 

 
Tabela 13: Viscosidade do biodiesel em pontos-chave do processo 

Dia Viscosidade Tipo Fornecedor 

04-04-2007 4,33 +/- 0,13 cSt 
Biodiesel - Após os reactores - 

15min reacção 
Sunergy 

23-07-2007 3,58 +/- 0,11 cSt 
Biodiesel - Tanque de 

arrefecimento a ½ altura 
Sunergy 

 
Tabela 14: Viscosidade do biodiesel produzido por outros produtores 

Dia Viscosidade Tipo Fornecedor 
12-04-2007 4,90 +/- 0,15 cSt Biodiesel – Pedro Pedro 

23-05-2007 4,83 +/- 0,14 cSt Biodiesel – Norgen Norgen 

05-06-2007 4,93 +/- 0,15 cSt Biodiesel – Pedro Pedro 

23-07-2007 4,47 +/- 0,13 cSt Biodiesel – Dieselbase Dieselbase 
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 Como se pode ver na tabela 11, o biodiesel produzido por outros produtores, encontra-

se dentro da norma.  

 

O valor real de todas as determinações anteriores deverá ser ligeiramente inferior, já que 

o método de determinação necessita de um ajuste, que é a aquisição de um recipiente 

transparente com as dimensões do banho, para o poder trocar com a estrutura opaca que o 

banho actualmente tem. Com esta estrutura opaca, perto do fim da determinação é necessário 

elevar o viscosímetro, ficando este fora do banho para se poder ver a passagem do líquido pelo 

traço inferior do mesmo. Este facto faz com que o valor obtido seja superior ao valor real (este 

variação será observada quando efectuarmos uma comparação entre os valores obtidos 

laboratorialmente e os valores obtidos no INETI para uma amostra de biodiesel). 

 

 

7.3 Índice de Acidez 
 

Tabela 15: Acidez do biodiesel produzido pela Sunergy e com uma passagem na 

resina 

Data Acidez Tipo Fornecedor
23-03-2007 0,04 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Sunergy 
23-03-2007 0,04 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel – Resina de permuta iónica Sunergy 
21-06-2007 0,08 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Sunergy 
25-06-2007 0,11 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Sunergy 
26-06-2007 0,07 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel - INETI Sunergy 
17-07-2007 0,06 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Sunergy 
26-07-2007 0,07 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Sunergy 
16-08-2007 0,07 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Sunergy 
21-08-2007 0,07 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Sunergy 
24-08-2007 0,06 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Sunergy 
31-08-2007 0.06 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Sunergy 

 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

23‐03‐2007 12‐05‐2007 01‐07‐2007 20‐08‐2007

A
ci
de

z 
(%

)

Data

Figura 30: Gráfico dos registos da acidez do biodiesel produzido pela Sunergy 
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 Como se pode observar, o biodiesel produzido pela Sunergy ao longo do tempo, 

apresentou sempre valores muito abaixo dos valores máximos permitidos pela norma EN 

14214. Pela tabela 12, pode observar-se que a passagem do biodiesel pela resina da Purolite 

PD206, não alterou em nada o valor da acidez do mesmo. 

 
Tabela 16: Acidez do biodiesel produzido por outros produtores 

Data Acidez Tipo Fornecedor 
12-04-2007 0,06 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel - Concorrente (lavagem) Pedro 
23-05-2007 0,03 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel – Concorrente Norgen 
05-06-2007 0,05 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel - Concorrente (lavagem) Pedro 
26-06-2007 0,09 +/- 0,01 mg KOH/Kg Biodiesel   Dieselbase 

 

 Na tabela 13, pode-se observar e concluir também que o biodiesel, produzido por 

outros produtores, também se encontra de acordo com a norma EN 14214. 

 
Tabela 17: Acidez dos diferentes tipos de óleos  

Data Acidez Tipo Fornecedor 
09-03-2007 0,23 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de Soja Cru Bunge 
12-03-2007 0,18 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de Soja Cru Oleocom 
29-03-2007 0,23 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de Soja Cru Bunge 
13-06-2007 0,15 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de Soja Cru  Oleocom 
21-06-2007 0,15 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de Soja Cru  Oleocom 
21-06-2007 0,04 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo Usado Alimentar --- 
21-06-2007 0,14 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de sementes yellowhorn --- 
26-06-2007 0,22 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de Soja Cru  Bunge 
05-07-2007 0,21 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de Soja Cru  Bunge 
19-07-2007 0,47 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de sementes de moringa --- 
31-07-2007 0,19 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de Soja Cru  Oleocom 
09-08-2007 0,16 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo Usado Alimentar --- 
26-07-2007 0,30 +/- 0,01 mg KOH/Kg Óleo de sementes da mamoneira --- 

 

 

 Na tabela 14, pode concluir-se que os óleos alimentares usados analisados, ou 

apresentam uma acidez semelhante ao óleo de soja recebido pela Sunergy ou 

significativamente inferior, pelo que por estes parâmetros os óleos alimentares usados, 

poderão ser utilizados na produção de biodiesel, podendo a quantidade de catalisador a usar 

ser inferior. 

 Na tabela 14, também pode concluir-se que será possível utilizar óleo das sementes 

yellowhorn sem ser necessário um gasto adicional de catalisador, enquanto para utilizar-se o 

óleo de sementes de moringa oleifera e de sementes da mamoneira será necessário um gasto 

adicional de catalisador. 

 

 

 

52 
 



7.4 Teor de Sabão 
 

Tabela 18: Teor de Sabão no biodiesel produzido pela Sunergy 

Dia Sabão Tipo Fornecedor 
15-03-2007 40 +/- 1 ppm Na Biodiesel Sunergy 
16-03-2007 39 +/- 1 ppm Na Biodiesel Sunergy 
19-03-2007 19 +/- 1 ppm Na Biodiesel Sunergy 
04-06-2007 22 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Enviado para INETI Sunergy 
21-06-2007 91 +/- 2 ppm Na Biodiesel Sunergy 
18-07-2007 54 +/- 2 ppm Na Biodiesel Sunergy 
30-07-2007 35 +/- 1 ppm Na Biodiesel Sunergy 
16-08-2007 57 +/- 2 ppm Na Biodiesel Sunergy 
21-08-2007 55 +/- 2 ppm Na Biodiesel Sunergy 
24-08-2007 52 +/- 2 ppm Na Biodiesel Sunergy 
31-08-2007 39 +/- 1 ppm Na Biodiesel Sunergy 
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Figura 31: Gráfico dos registos do teor de sabão no biodiesel produzido pela Sunergy 

 

No gráfico anterior, pode-se observar que o biodiesel produzido pela Sunergy ao longo 

do tempo apresentou sempre valores superiores ao valor máximo da norma EN 14214 que é 5 

para o Sódio e o Potássio. O teor de sabão é sabão sobre a forma de sódio. No entanto não é 

contabilizado o sódio que possa existir sobre outras formas que não a de sabão e as diferentes 

formas que o potássio possa existir, logo, os valores apresentados no gráfico são valores por 

defeito, sendo os valores reais superiores. Face aos resultados obtidos, torna-se fundamental a 

implementação de outro sistema de purificação, de forma a conseguir-se obter os valores 

dentro da norma EN 14214. 
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Tabela 19: Teor de Sabão de outros produtores de biodiesel 

Dia Sabão Tipo Fornecedor
12-04-2007 0 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Concorrente (lavagem) Pedro 
23-05-2007 9 +/- 1 ppm Na Biodiesel – Concorrente Norgen 
26-06-2007 28 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Amostra retirada da boca Dieselbase
26-06-2007 7 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Amostra retirada a 1m do topo do tanque Dieselbase

 

 Na tabela 16, pode-se observar que apenas um dos produtores de biodiesel, apresenta 

um teor de sabão inferior à norma EN 14214, produtor este que utiliza entre 2-4 lavagens. 

 
Tabela 20: Teor de Sabão em diferentes zonas do processo e condições 

Dia Sabão Tipo Fornecedor
19-03-2007 1059 +/- 25 ppm Na Biodiesel -  Sabão frac. frio - Amostra do fundo Sunergy 
20-03-2007 35 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Antes de passar pela resina Sunergy 
20-03-2007 17 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Depois de passar pela resina Sunergy 
23-03-2007 7 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Fraccionado a frio Sunergy 
23-03-2007 8402 +/- 201 ppm Na Glicerina Sunergy 
24-03-2007 38 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Tanque de Arref. 10-15min reacção Sunergy 
02-05-2007 177 +/- 5 ppm Na Biodiesel - Topo dos tanques Sunergy 
14-06-2007 0 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Depois de 2 passagens na resina Sunergy 
18-06-2007 20 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Agitado com resina 1 hora Sunergy 
18-06-2007 18 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Agitado com resina 4 hora Sunergy 
19-06-2007 16 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Ag. com resina 4h+17h repouso Sunergy 
25-06-2007 308 +/- 7 ppm Na Biodiesel - Amostra retirada da purga Sunergy 
25-06-2007 192 +/- 5 ppm Na Biodiesel - Amostra retirada da purga Sunergy 
10-07-2007 13 +/- 1 ppm Na Biodiesel 91ppm-> 20%Água + 5 Dias dec. Sunergy 
30-07-2007 7 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Fraccionado a frio Sunergy 
30-07-2007 0 +/- 1 ppm Na Biodiesel - Fraccionado a frio e lavado Sunergy 
30-07-2007 17 +/- 1 ppm Na Biodiesel 26/07/2007 – Lavagem Sunergy 

 

 .Na tabela 17 estão os resultados em diferentes zonas do processo e condições, que 

nos permitem concluir: 

 - Fraccionando o biodiesel a frio, o deposito formado no fundo é sabão 

 - Fraccionando o biodiesel a frio e lavando o mesmo é possível obter biodiesel dentro 

da norma EN 14214. 

 - Efectuando diversas passagens do biodiesel pela resina é possível obter biodiesel 

dentro da norma EN 14214. 

 - A lavagem é uma forma eficaz de remover o sabão existente no biodiesel, passando 

de 91ppm de Na para 13ppm de Na com apenas uma lavagem. 

 - A maior parte do sabão fica retida na glicerina no fundo do depósito. 

 - Testou-se a resina em condições diferentes de uma coluna (agitação seguida de 

repouso), e os resultados mostram que a mesma tem uma eficácia reduzida nessas condições. 

 - Observa-se também que no topo dos tanques (que não são totalmente cobertos) que 

se forma uma película de sabão à superfície. Os cristais vão crescendo e quando atingem uma 

determinada dimensão precipita, depositando-se no fundo. O pó que cai à superfície do 

biodiesel vai servir de núcleo de cristalização dos cristais de sabão. 
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 - Os resultados anteriores, também permitiram chegar à conclusão que será necessário 

elevar as bocas, já que as mesmas se encontram a menos de 10cm do fundo e com o depósito 

da glicerina no fundo dos mesmos, há o risco de a glicerina e sabão serem arrastados durante 

o processo de descarga para as cisternas. 

 - Está determinação também pode ajudar a determinar quando é que os tanques 

deveram ser purgados. 

 

 

7.5 Excesso de Catalisador 
 
Tabela 21: Histórico do excesso de catalisador 

Dia Excesso de Catalisador Tipo  Fornecedor
15-03-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Sunergy 
16-03-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Sunergy 
19-03-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel -  Sabão frac. frio – A. do fundo Sunergy 
19-03-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Sunergy 
20-03-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel - Antes de passar pela resina Sunergy 
20-03-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel - Depois de passar pela resina Sunergy 
26-03-2007 1,25 +/- 0,03 mgKOH/Kg Glicerina Sunergy 
05-04-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel - Tanque arref. 15min reacção Sunergy 
12-04-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel – Concorrente Pedro 
02-05-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel - Topo dos tanques Sunergy 
23-05-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel – Concorrente Norgen 
04-06-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel - Enviado para o INETI Sunergy 
14-06-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel - 2 passagens na resina Sunergy 
18-06-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel - Agitado com resina 1 hora Sunergy 
18-06-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel - Agitado com resina 4 hora Sunergy 
21-06-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Sunergy 
25-06-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel - Retirado da Purga Sunergy 
26-06-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Dieselbase 
10-07-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Sunergy 
16-08-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Sunergy 
21-08-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Sunergy 
24-08-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Sunergy 
31-08-2007 0,00 +/- 0,00 mgKOH/Kg Biodiesel Sunergy 
 

 Como se pode observar na tabela anterior, nenhuma das amostras de biodiesel 

apresentou excesso de catalisador. Pode também observar-se que o catalisador em excesso 

fica retido na glicerina. 
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7.6 Teor de Sólido 
 

Tabela 22: Teor de sólidos obtidos nas diferentes análises 

Dia T. Sólido Tipo Fornecedor 
09-03-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Sunergy 
14-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo de Soja Cru Oleocom 
19-03-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Sunergy 
12-04-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Pedro 
23-05-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Norgen 
05-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Pedro 
06-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel – INETI Sunergy 
13-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo de Soja Cru Oleocom 
21-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Sunergy 
22-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo de Soja Cru Oleocom 
22-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo de sementes yellowhorn --- 
22-06-2007 24,4 +/- 0,1 % Óleo alimentar usado --- 
26-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo de Soja Cru Bunge 
26-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Dieselbase 
06-07-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo de Soja Cru Bunge 
22-06-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo alimentar usado --- 
18-07-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Sunergy 
19-07-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo de sementes de moringa --- 
26-07-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Sunergy 
31-07-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo de Soja Cru Oleocom 
16-08-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Sunergy 
21-08-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Sunergy 
24-08-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Sunergy 
26-08-2007 0,0 +/- 0,1 % Óleo de sementes da mamoneira --- 
31-08-2007 0,0 +/- 0,1 % Biodiesel Sunergy 
 

 Para aumentar a resolução deste método será necessário adquirir uma balança com 

uma precisão maior (já que a precisão da mesma é de apenas 0,01g). No entanto este método 

foi útil para determinar a quantidade de sólidos existentes num óleo alimentar usado, os dados 

obtidos, permitem fazer uma estimativa do tempo entre limpeza de filtros. 

 

 
Figura 32: Fotografia do óleo alimentar usado. 
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 Como se pode ver na fotografia anterior o óleo alimentar usado, apresentava uma 

coloração branca e um aspecto pastoso. 

 

 
Figura 33: Fotografia do óleo alimentar usado após a filtração 

 

 Como se pode ver o óleo alimentar usado após a filtração, ficou com um aspecto 

límpido, e apresenta uma acidez bastante inferior ao óleo de soja adquirido pela Sunergy, mas 

apresenta uma quantidade de água ligeiramente superior (como se poderá ver nos resultados 

seguintes). 

 Após uma semana, também se conseguiu uma separação entre os sólidos e o óleo por 

decantação, como se pode ver na figura em baixo. 

 

 
Figura 34: Fotografia do óleo alimentar usado depois de uma semana em repouso 
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7.7 Água 
 

Tabela 23: Água existente no biodiesel produzido pela Sunergy 

Dia Água (g/Kg amostra) Tipo Fornecedor 
19-03-2007 0,455 +/- 0,043 Biodiesel Sunergy 
06-06-2007 0,488 +/- 0,043 Biodiesel – INETI Sunergy 
21-06-2007 0,475 +/- 0,043 Biodiesel Sunergy 
18-07-2007 0,503 +/- 0,041 Biodiesel Sunergy 
26-07-2007 0,495 +/- 0,042 Biodiesel Sunergy 
16-08-2007 0,511 +/- 0,044 Biodiesel Sunergy 
21-08-2007 0,509 +/- 0,043 Biodiesel Sunergy 
24-08-2007 0,490 +/- 0,043 Biodiesel Sunergy 
31-08-2007 0,520 +/- 0,044 Biodiesel Sunergy 
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Figura 35: Gráfico dos registos da água para o biodiesel produzido pela Sunergy 

 

 Como se pode ver no gráfico anterior, a quantidade de água existente no biodiesel 

produzido pela Sunergy encontra-se sempre perto do valor limite, umas vezes acima deste, 

outras abaixo, daí ser necessário a implementação das resinas de permuta iónica, para garantir 

que, a quantidade de água existente no biodiesel, seja sempre inferior à norma EN 14214. 
 
Tabela 24: Água existente no biodiesel de outros produtores de biodiesel 

Dia Água (g/Kg amostra) Tipo Fornecedor 
12-04-2007 0,601 +/- 0,045 Biodiesel Pedro 
23-05-2007 0,490 +/- 0,043 Biodiesel Norgen 
05-06-2007 0,483 +/- 0,043 Biodiesel Pedro 
26-06-2007 0,839 +/- 0,049 Biodiesel Dieselbase 

 

 No caso do biodiesel analisado, para outros produtores, estas determinações 

permitiram indicar a um deles que havia reduzido a temperatura de secagem do biodiesel, pelo 
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que este teria de aumentar aquela de forma a obter os valores dentro da norma EN 14214. 

Sensivelmente um mês depois da primeira determinação, e com o aumento da temperatura, 

permitiu que o biodiesel produzido pelo mesmo já tivesse este parâmetro dentro da norma. 
 
Tabela 25: Água existente no óleo 

Dia Água (g/Kg amostra) Tipo Fornecedor 
13-06-2007 0,792 +/- 0,052 Óleo de Soja Cru Oleocom 
22-06-2007 0,883 +/- 0,049 Óleo de Soja Cru Oleocom 
22-06-2007 1,189 +/- 0,056 Óleo de sementes yellowhorn --- 
22-06-2007 1,215 +/- 0,056 Óleo alimentar usado --- 
26-06-2007 0,861 +/- 0,048 Óleo de Soja Cru Bunge 
06-07-2007 0,699 +/- 0,045 Óleo de Soja Cru Bunge 
22-06-2007 1,247 +/- 0,057 Óleo alimentar usado --- 
19-07-2007 1,244 +/- 0,057 Óleo de sementes de moringa --- 
31-07-2007 0,926 +/- 0,049 Óleo de Soja Cru Oleocom 
26-08-2007 1,278 +/- 0,057 Óleo de sementes da mamoneira --- 

 

 O óleo comprado pela Sunergy, apresentou sempre uma quantidade de água de 

acordo com as especificações do mesmo (menos de 0,1%). Os óleos alimentares usados e 

óleos extraídos a partir das sementes apresentaram, todos, uma quantidade de água superior a 

0,1%. 

 

 

 

 

7.8 Comparação entre os resultados obtidos pela Sunergy e os 
resultados do INETI 

 
Tabela 26: Comparação entre os resultados obtidos e erro associado 

Unidade  Sunergy  INETI 
Erro abs. 

(%) 

Massa volúmica a 15ºC  Kg/m3  882  885,2  0,36 

Viscosidade a 40ºC  mm2/s  4,54  4,046  10,88 
Índice de Acidez  mg KOH/g  0,08  0,09  11,11 
Teor de sólidos  % (m/m)  0,0  ‐‐‐  ‐‐‐ 
Teor de sabão  mg Na/kg  22  28,3  22,26 
Catalisador em excesso  mg KOH/g  0,0  ‐‐‐  ‐‐‐ 
Teor de água  mg/kg  488  ‐‐‐  ‐‐‐ 

 

 Na tabela anterior verifica-se que o método com o menor erro é o da massa volúmica, 

com um erro de apenas 0,36%. 
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 A viscosidade apresenta um erro de aproximadamente 11%, porém este poderá 

facilmente ser corrigido, com a aquisição de um recipiente transparente (tipo um aquário) com 

as mesmas dimensões do recipiente opaco. 

 O índice de acidez apresenta um erro de aproximadamente 11%, mas como os valores 

obtidos são 5 vezes inferiores à norma, este erro não é significativo. Apenas para valores 

próximos do limite imposto pela norma, este erro ganha significado. 

 O teor de sabão apresenta o maior erro. O erro obtido no teor de sabão já era esperado, 

tal como já foi referido anteriormente, devido ao facto de se estar apenas a medir o sabão 

sobre a forma de sódio e não se estar a contabilizar o sódio noutras formas ou o potássio. Para 

fazer uma correcta determinação do sódio e potássio, o método indicado seria uma 

espectroscopia de emissão atómica. O preço do equipamento e de cada determinação face ao 

preço de cada determinação pelo método implementado, torna-o um método com uma precisão 

razoável com uma fracção do preço e que permite tomar decisões em pontos-chave do 

processo de forma a melhorar a qualidade do produto. 

 

 

7.9 Extracção de óleo a partir de sementes 
 

7.9.1  Sementes Yellowhorn - Xanthoceras sorbifolium 
 

Estas sementes são provenientes da China. As árvores podem crescer em solos 

alcalinos, neutros ou básicos e crescem preferencialmente em zonas com muito sol.(25) 

Na figura seguinte apresenta-se uma fotografia das sementes yellowhorn. 

 
Figura 36: Fotografia das sementes yellowhorn 

 

 Pesou-se as sementes individualmente (122 sementes) e com esta informação, 

efectuou-se um histograma que se apresenta em baixo. A classe modal [0,744;0,825[ inclui a 
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Figura 39: Gráfico da secagem das sementes yellowhorn 

 

 Como se observa no gráfico anterior, ao fim de 14 dias, as sementes trituradas 

deixaram de libertar água e o peso das mesmas estabilizou. A partir desse dia, procedeu-se à 

extracção do óleo. Obtendo-se o óleo extraído e as sementes secas (farelo), que se pode 

observar nas fotografias seguintes. As sementes durante o processo de extracção, perderam 

parte da sua coloração, apresentando estas no final uma cor mais clara. 

 
Figura 40: Fotografia das sementes yellowhorn secas depois de extraído o óleo 
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Figura 41: Fotografia do óleo extraído a partir das sementes yellowhorn 

 

 Em baixo apresenta-se uma tabela com as perdas obtidas em cada operação da 

extracção. 

 
Tabela 27: Perdas em cada operação com as sementes yellowhorn 

Perdas  (%) 
Moagem  0,98 
Secagem  4,94 
Extracção 0,23 
Final  5,15 

 

 Em cada 100g de sementes yellowhorn obtém-se 19,74% de óleo, 75,11% de farelo, 

sendo os restantes 5,15% de perdas durante as operações.   

 

 

7.9.2 Sementes de Moringa Oleifera  
 

A Moringa oleifera pertence à família Moringacea, que é composta apenas de um 

gênero (Moringa) e catorze espécies conhecidas. É nativa do norte da Índia e cresce 

actualmente em vários países dos trópicos. É um arbusto ou árvore de pequeno porte, de 

crescimento rápido, que alcança 12m de altura. 

O farelo da moringa oleifera apresenta resultado promissores para alimentação animal, 

já que apresenta um teor de proteína de 34% e uma digestibilidade de 56%.(26) 

Na figura seguinte apresenta-se uma fotografia das sementes de moringa oleifera. 
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Figura 42: Fotografia das sementes de moringa oleifera 

 

Tal como nas sementes anteriores, pesou-se as sementes individualmente (294 

sementes) e com esta informação, efectuou-se um histograma que se apresenta em baixo. A 

classe modal [0,294;0,322[ e neste caso não inclui a média de pesos que é 0,33g. À direita da 

classe modal temos 148 observações enquanto que à esquerda temos apenas 92 

observações. 
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Figura 43: Histograma das sementes de moringa oleifera 

 

Após as sementes trituradas, as mesmas apresentavam o seguinte aspecto (ver a 

figura seguinte) 
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Figura 44: Fotografia das sementes de moringa oleifera trituradas 
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Figura 45: Gráfico da secagem das sementes de moringa oleifera 

 

 Como se observa no gráfico anterior e como nas sementes yellowhorn ao fim de 14 

dias, as sementes trituradas deixaram de libertar água e o peso das mesmas estabilizou. A 

partir desse dia, procedeu-se à extracção do óleo. Obtendo-se o óleo extraído e as sementes 

secas (farelo), que se pode observar nas fotografias seguintes. As sementes durante o 

processo de extracção, contrariamente ao que aconteceu com as yellowhorn ficaram mais 

escuras com o processo de extracção. 
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Figura 46: Fotografia das sementes de moringa oleifera secas depois do óleo extraído 

 

 

 
Figura 47: Fotografia do óleo extraído das sementes de moringa oleifera 

 

 Em baixo apresenta-se uma tabela com as perdas obtidas em cada operação da 

extracção. 

 
Tabela 28: Perdas em cada operação com as sementes de moringa oleifera 

Perdas  (%) 
Moagem  1,45 
Secagem  3,75 
Extracção 0,17 
Final  5,31 
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 Em cada 100g de sementes de moringa oleifera obtém-se 17,55% de óleo, 77,14% de 

farelo, sendo os restantes 5,31% de perdas durante as operações.   

 

 

7.9.3 Sementes de Mamona - Ricinus Comminis 
 

A mamona é a semente da mamoneira (Ricinus Comminis L.) que também é conhecida 

no Nordeste Brasileiro por carrapateira. A mamona pertence à família Euphorbiaceae, que 

engloba vasto número de tipos de plantas nativas da região tropical. As sementes apresentam-

se com diferentes tamanhos, formatos e grande variabilidade de coloração.(27) 

A semente é tóxica devido a uma proteína, a ricina, que é mortal mesmo que em 

pequenas doses. 

O Farelo da mamona, pode ser utilizado como adubo orgânico. 
Na figura seguinte apresenta-se uma fotografia das sementes da mamoneira. 

 

 
Figura 48: Fotografia das sementes de mamona 

 

Tal como nas sementes anteriores, pesou-se as sementes individualmente (176 

sementes) e com esta informação, efectuou-se um histograma que se apresenta em baixo. A 

classe modal [0,697;0,748[ e neste caso não inclui a média de pesos que é 0,59g. À direita da 

classe modal temos 15 observações enquanto que à esquerda temos apenas 128 

observações. O formato deste histograma também pode levar a concluir que estas sementes 

podem ter passado por um crivo, já que as 4 classes com maiores frequências, representam 

aproximadamente 62% da população total e estas 4 classes formam quase um patamar. 
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Figura 49: Histograma das sementes de mamona 

Após as sementes trituradas, as mesmas apresentavam o seguinte aspecto (ver a 

figura seguinte) 

 

 
Figura 50: Fotografia das sementes de mamona trituradas 
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Figura 51: Gráfico da secagem das sementes de mamona 

 

 Como se observa no gráfico anterior só ao fim de 19 dias, as sementes trituradas 

deixaram de libertar água e o peso das mesmas estabilizou. A partir desse dia, procedeu-se à 

extracção do óleo. Obtendo-se o óleo extraído e as sementes secas (farelo), que se pode 

observar nas fotografias seguintes. As sementes durante o processo de extracção, e também 

contrariamente ao que aconteceu com as Yellowhorn ficaram mais escuras com o processo de 

extracção. 

 

 
Figura 52: Fotografia das sementes de mamona secas depois do óleo extraído 
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Figura 53: Fotografia do óleo extraido das sementes de mamona 

 

 Em baixo apresenta-se uma tabela com as perdas obtidas em cada operação da 

extracção. 

 
Tabela 29: Perdas em cada operação com as sementes de mamona 

Perdas  (%) 
Moagem  1,13 
Secagem  4,33 
Extracção 0,16 
Final  5,81 

 

 

 Em cada 100g de sementes de mamona obtém-se 21,95% de óleo, 72,23% de farelo, 

sendo os restantes 5,81% de perdas durante as operações.   

 

 

 

7.9.4 Conclusão dos óleos extraídos a partir de sementes 
 

Os produtores de algumas destas sementes, anunciam que é possível extrair das 

sementes anteriores entre 50-70% de óleo, mas como se observa dos resultados anteriores o 

máximo de óleo que foi possível extrair laboratorialmente destas sementes foi 21,95% (para as 

sementes de mamona) o que é cerca de 3 vezes inferior ao anunciado. O que do ponto de vista 

da produção de biodiesel, estas sementes acabam por ter pouco interesse devido à reduzida 

quantidade de óleo que é possível extrair das mesmas. 
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8. Coluna de Permuta Iónica 
 

 

Tentou-se junto dos fabricantes e dos representantes da resina de permuta iónica 

(Purolite e Amberlite) recolher toda a informação necessária para o dimensionamento da 

mesma, mas este facto revelou-se complicado já que dentro do próprio fabricante chegou-se a 

obter 3 informações completamente diferentes. De toda a informação recolhida junto dos dois 

fabricantes, verificou-se qual a informação comum nos diferentes casos e usou-se esse dados 

para o dimensionamento da coluna enquanto os dados que eram completamente discrepantes 

ignorou-se.  

  

A informação recolhida para o dimensionamento foi: 

 

 - Altura mínima da resina = 700mm 

 - Malha interna = 150μm 

 - Caudal de trabalho = 3 x Volume de resina 

 - Espaço livre > 50% da coluna 

 - Perda da carga da resina = 2 Bar 
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Figura 54: Esquema da coluna de permuta iónica 

 

 A coluna foi dimensionada para ter a capacidade de tratar 1500L de Biodiesel por hora 

e para tal, a coluna terá de ser carregada com 500Kg de resina de permuta iónica, ficando a 

resina com uma altura de 740mm para a resina da Purolite e de 700mm para a resina da 

Amberlite. O espaço livre para a resina da Purolite é de aproximadamente 65% enquanto para 

a resina da Amberlite é de 67%. Optou-se por uma malha de 100μm de forma a garantir que a 

resina não passa pela malha juntamente com o biodiesel já purificado. A altura da coluna 

também estava limitada a 3,20m já que esta era a altura máxima que a coluna poderia ter no 

local onde inicialmente se pensava em colocar a mesma. 

 A resina será carregada pelo topo pela entrada de 2,5’’ com a purga de 2.5’’ do lado 

aberta, de forma a não haver resistência à carga da mesma. Pela entrada de 1,5’’ no topo o 

biodiesel é carregado para a coluna com a resina. Depois o biodiesel passa pela resina e é 

descarregado da coluna pela saída do fundo do tanque. Quanto a resina fica saturada e perde 

a capacidade de adsorver contaminantes, a resina é descarregada pela porta homem. A malha 

tem uma inclinação de 30º para facilitar o processo de descarga da resina saturada de 

contaminantes. No topo existem uma ponteira de 0,5’’ para a colocação de um manómetro. 
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Figura 55: Configuração aconselhada para as colunas(12) 

 

 É aconselhado uma configuração de pelo menos 2 colunas, na primeira ficará retida a 

glicerina, água e o metanol. Na segunda seria removido por permuta iónica o catalisador e o 

sabão, bem com vestígios de glicerina que não fica retida na primeira. A adsorção da glicerina 

é favorecida pelo inchamento da resina. A resina na primeira coluna pode ser regenerada com 

metanol para poder continuar a adsorver a glicerina. O metanol com glicerina obtido da 

regeneração, poderá ser utilizado no processo de trasesterificação, esta regeneração só é 

possível se o biodiesel final não apresentar uma quantidade de metanol superior à da norma 

EN14214. Seria idealmente aconselhado a utilização de quatro colunas, duas para adsorção da 

glicerina, uma em funcionamento e outra em regeneração e outras duas para a adsorção do 

catalisador e sabão, podendo ficar uma em funcionamento enquanto a outra é carregada com 

resina. A resina necessita apenas de ser trocada quando esta deixar de ter capacidade de 

remover sabão. 
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9. Tratamento de óleos usados 
 

O tratamento de óleos usados é um projecto que se encontra em desenvolvimento, 

ainda não se tendo definido totalmente que soluções serão utilizadas em cada uma das 

operações deste processo. 

 

 
Figura 56: Esquema do tratamento de óleos 

 

O óleo será recebido em bidões de 200L e descarregado numa tina baixa com uma 

malha ainda por definir onde ficaram retidas as partículas de maiores dimensões. 

O óleo pré-filtrado será bombeado por uma bomba de carretos para dois tanques com 

uma capacidade de 2500L, com uma malha de 100μm com uma inclinação de 20º. Neste 

tanque dá-se a decantação e filtração pela malha até aos 100μm. Os sólidos acumulados na 

malha serão posteriormente removidos pela porta homem existente nos tanques. 

O óleo filtrado até aos 100μm passar por dois filtros de 50μm e dois filtros de 10μm em 

paralelo, obtendo-se o no final um óleo filtrado a 10μm. 

O óleo filtrado a 10μm é admitido num tanque onde se vai dar a desidratação do óleo em 

batch. O óleo é aquecido por duas resistências que estão posicionadas no fundo a 76ºC e com 

uma bomba de vácuo cria-se uma pressão de 0,40 Bar (absoluta). Com o auxílio de uma 

bomba o óleo recircula no tanque passando por 3 três injectores, de forma a favorecer a 

evaporação da água. 

O óleo desidratado é de seguida estabilizado/neutralizado, neste tanque será possível 

ajusta a acidez do óleo caso este tenha uma acidez muito elevada. 

Por fim, depois do óleo estabilizado/neutralizado, o mesmo passará por dois filtros em 

paraledo de 1μm.   

 

Em baixo apresenta-se o esquema provisório do equipamento para algumas das 

operações  
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Figura 57: Esquema da decantação/filtração de 100μm 

 

 Tal como foi referido anteriormente o óleo é admitido neste tanque, ficando em 

decantação. O óleo é bombeado para o tanque onde o mesmo é filtrado e em simultâneo 

poderá ocorrer também a decantação do óleo. O óleo é filtrado pela malha de 100μm. Os 

sólidos depositados no fundo serão removidos pela porta homem. 

 
Figura 58: Esquema do desidratador 

75 
 



 

 

 O desidratador tem um nível, para garantir que os injectores não ficam imersos pelo 

óleo. O óleo é admitido por cima pela entrada lateral e sai pelo fundo do tanque. Em baixo 

serão colocadas 2 resistências com a função de aquecer o óleo até aos 76ºC. O óleo aquecido 

é recirculado através dos injectores. Em cima será ligada uma bomba que criara o vácuo 

desejado. Em cima também haverá uma válvula de segurança para garantir que pressões 

inferiores ao suportado pelo tanque não são criadas. A bomba não deverá ser capaz de criar 

uma pressão inferior ao suportado pelo tanque como factor adicional de segurança.   

 Para além deste sistema, está-se também a investigar a possibilidade de se utilizar um 

painel solar para efectuar o aquecimento e a evaporação da água. 

  

 

 

 
Figura 59: Esquema do sistema de filtração 50 e 10μm 

 

 O esquema projectado para a filtração será semelhante ao indicado em cima, mas em 

vez de se utilizarem 3 copos, são só utilizados 2, um de 50μm e outro de 10μm. Neste sistema 

tal como foi referido anteriormente, utiliza dois sistemas destes em paralelo, para permitir o 

funcionamento de pelo menos um enquanto se faz a manutenção/limpeza do outro, podendo 

funcionar os dois em simultâneo. 
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10. Purificação da glicerina 
 

Laboratorialmente foi determinada qual a quantidade de ácido (clorídrico 37%) que será 

necessário adicionar à glicerina produzida pela Sunergy, para que todo o sabão existente na 

mesma seja convertido em FFA e se separe da glicerina. Para efectuar esta separação é 

necessário adicionar entre 20 e os 25% de ácido clorídrico em volume. Na figura em baixo, 

observa-se uma fotografia da amostra de glicerina recolhida e outra fotografia da glicerina 

separada dos FFA. Para se obter esta separação, foi-se adicionado pequenas quantidades de 

ácido com agitação seguido de períodos de repouso até se obter a separação completa entre 

os FFA e a glicerina. No topo ficam os FFA, enquanto em baixo fica a glicerina, o excesso de 

ácido, o metanol, a água e os sais. 

Esta determinação permitiu chegar à conclusão que a purificação da glicerina por este 

método é inviável, já que só o preço e quantidade dos possíveis ácidos a utilizar é superior ao 

preço pago pela glicerina com as especificações pretendidas pelo cliente e para se obter essas 

especificações ainda seria necessário remover o metanol, possivelmente com uma destilação a 

vácuo e a remoção dos sais. 

  

  
Figura 60: Fotografia de uma amostra de glicerina (à esquerda) e fotografia da 

amostra depois da adição de ácido. 

 

 A glicerina foi analisada no INETI obtendo-se os seguintes resultados: 
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Tabela 30: Resultados obtidos no INETI para uma amostra de glicerina da Sunergy 

 
 

 Com estas especificações foi possível à Sunergy comercializar a glicerina produzida 

durante o processo de produção do biodiesel, sem efectuar qualquer purificação da mesma. Já 

que o preço oferecido pelo cliente que queria a mesma com um grau de pureza superior é o 

mesmo que outro cliente que queria a mesma para queima. Como a glicerina produzida 

apresenta uma quantidade de metanol elevada e como não apresenta água, tem boas 

especificações para queima. 

 Devido a este facto, a Sunergy suspendeu o desenvolvimento de um processo de 

purificação da glicerina.  
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Anexos 
 

A. Avaliação Crítica do Cromatógrafo Gás-Líquido HP5890 Series II do 
Laboratório de Controlo da Empresa 
 

Esta avaliação decorreu entre os dias 23 a 29/01/2006 auxiliada por Eng. Humberto 

Ferreira e Eng. António Morais. A empresa dispunha de um período de tempo de 7 dias para 

reclamar legitimamente em caso de avaria do equipamento, daí a necessidade de realizar com 

celeridade e precisão a correcta avaliação do cromatógrafo, adquirido com o objectivo de 

analisar ésteres metílicos de ácidos gordos. 

No dia 23, foi realizada a primeira fase da avaliação, constatando-se o seguinte: 

 

1.  A corrente eléctrica a utilizar teria de ser de 110V com uma potência máxima de 2200 

watts, pelo que era necessário encontrar um transformador de corrente adequado. A 

resolução deste problema foi simples através da aquisição de um transformador. 

2. O injector é on-column, e o equipamento não veio equipado para injecções do tipo 

split/splitless.  

3. O equipamento só aceita colunas megabore (0,53mm de diâmetro interno) o que 

coloca alguma limitação à escolha de colunas a utilizar para análise de ésteres 

metílicos de ácidos gordos (FAMEs).  

4. Os detectores são dois: flame ionization detector (FID, usado para moléculas 

carbonadas como os FAMEs) e thermal conductivity detector (TCD, usado quase só 

para gases permanentes).  

5. Estavam ainda em falta várias peças básicas como ferrules, porcas de aperto das 

colunas capilares, seringas de injecção, fluxómetro de bolha, e porcas de retenção do 

septo de injecção. Para a realização dos testes cromatográficos, foi realizado um 

empréstimo das peças adequadas pelo Instituto Superior Técnico. 

6. Foram definidos quais os gases (azoto, hidrogénio, ar reconstituído) necessários à 

realização dos testes cromatográficos, e as especificações dos mono-redutores 

desejados (até 8 bar de saída). Todo este material foi providenciado gratuitamente pela 

firma Ar-Liquide, por diligência do cliente. 

7. O equipamento não incluía qualquer coluna megabore ou capilar. Providenciou-se por 

empréstimo o uso de uma coluna de teste (HP5), já usada, mas ainda em bom estado. 

8. O equipamento não vinha acompanhado de qualquer sistema para aquisição de dados 

e integração de áreas dos picos cromatográficos, embora possuísse todos os cabos 

necessários para o efeito. Foram emprestados dois registadores HP para os testes 

cromatográficos. A futura resolução desta lacuna, ocorrerá com instalação de um 

integrador HP, ou com ligação a um computador com software apropriado. 
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A segunda fase de avaliação foi efectuada a 27, realizando-se as seguintes tarefas: 

1. Instalação de uma bancada para suportar o equipamento, que inclui uma gaveta a 

reservar futuramente para todos os acessórios e ferramentas do cromatógrafo. 

2. Instalação do transformador de corrente 220V para 110V com potência máxima 

limitante de 3000 watts. Posteriormente não foi detectado qualquer sobreaquecimento, 

mesmo quando foram aplicadas rampas de temperatura no forno do cromatógrafo, o 

que é indicativo da sua boa funcionalidade. 

3. Foram instalados os gases, e os mono-redutores providenciados pela firma Ar-Liquide. 

Foi feita a ligação dos mesmos às tubagens de entrada do cromatógrafo em estudo. 

4. Foi instalada a coluna de teste, entre o injector e o detector (TCD). 

5. Foram calibrados os fluxos de todos os gases a utilizar com recurso a um fluxómetro 

de bolha. Verificou-se que as válvulas de controlo de fluxo do cromatógrafo, localizadas 

do lado esquerdo do aparelho, estavam em bom estado de funcionamento, e não havia 

fugas em todo o circuito de gases. 

6. Foi verificado que o detector TCD apresentava um sinal de linha de base demasiado 

alto para o espectável, por se apresentar contaminado com material não identificado. 

Dado o adiantado da hora foi decidido deixar o detector a 190ºC durante a noite, e 

recomeçar o trabalho no dia seguinte à tarde. 

7. Foi iniciada a preparação em MS-Excel de uma lista de todas as peças em falta, que 

necessitamos adquirir, para que o equipamento funcione, no futuro, para os fins em 

vista (análise de FAMEs). 

 

A fase seguinte de avaliação decorreu no dia seguinte, Sábado 28 de Janeiro, tendo 

sido realizadas as seguintes tarefas: 

1. O detector TCD que esteve a 190ºC durante a noite apresentava agora valores de sinal 

de linha de base muito mais baixos, e dentro da gama expectável. 

2. Foram feitas numerosas tentativas para ligar o cromatógrafo em análise a um 

registador de dados (HP 3390A).  

3. Foram detectados problemas na voltagem de saída do equipamento para o registador. 

O sinal saia a 1 miliVolts para o registador/integrador que estava preparado para 

aceitar sinal de 1Volt. 

4. Após consulta do manual HP, que acompanha o equipamento, foi possível suspender a 

saída de 1 mV, permitindo assim a saída a 1V que se adequava ao registador. 

5. Das várias injecções de volumes variáveis de hidrogénio foi possível concluir que o 

detector TCD respondia à passagem de gases. 

6. Durante esta visita avariou-se o registador/integrador emprestado, pelo que não foi 

possível registar dados e obter cromatogramas significativos durante esta sessão de 

trabalho. 
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Domingo, 29 de Janeiro registaram-se as seguintes ocorrências: 

1. Foi instalado um segundo registador/integrador HP 3397A emprestado pelo Instituto 

Superior Técnico. 

2. Após ligação dos cabos de networking entre o registador e o cromatógrafo foi possível 

obter os primeiros cromatogramas com o detector TCD (Figura 1) demonstrando assim 

o seu funcionamento. Não foram feitas tentativas de aumentar a qualidade do 

cromatograma. Foram, no entanto, testados os modos de baixa e alta sensibilidade do 

detector TCD, com resultados expectáveis. 

 

 
Figura 61: Cromatograma de 200 microlitros de hidrogénio injectado com seringa gás-

tight, em coluna HP-5 de 30 metros, ID 0,53mm, 1 micron de espessura de filme 
 

3. Foi depois trocada a saída da coluna para uma ligação ao detector FID. Foram 

ajustados e calibrados com fluxómetro de bolha os caudais do gás de arrasto, de ar 

reconstituido, e do hidrogénio. 

4. Uma vez acessa a chama de FID foram injectadas várias amostras de compostos 

carbonados que originaram os cromatogramas apresentados nas figuras 2 e 3. Nestes 

casos foi feita alguma tentativa de obter cromatogramas com picos bem resolvidos, 

ainda que não optimizados por limitações óbvias de tempo. 
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C6

C7 isoC8

Figura 62: Cromatograma de 1 microlitro de hidrocarbonetos C6+C7+isoC8 

(1:1:1,v:v:v) injectado com seringa 10 microlitros, em coluna HP-5 de 30 metros, ID 0,53mm, 1 

micron de espessura de filme. Temperatura do forno 30ºC, injector 80ºC, detector FID 100ºC 
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C14

C16C9 

 
Figura 63: Cromatograma de 0,4 microlitro de hidrocarbonetos C9+C14+C16 (mistura 

de teste HP 8500-4789) injectado com seringa 10 microlitros, em coluna HP-5 de 30 metros, 

ID 0,53mm, 1 micron de espessura de filme. Injector 80ºC, detector FID 100ºC. Forno com 

temperatura inicial de 30ºC, mantida durante 1,20min, seguida de rampa de 10ºC/min até 

45ºC, e rampa de 70ºC/min até 160ºC, com período de limpeza de coluna de 20min. 
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 Do conjunto de acções e testes realizados ao cromatógrafo nas quatro sessões 

descritas anteriormente, concluiu-se que o equipamento se encontra em bom estado de 

funcionamento para os fins em vista, com as seguintes condicionantes e ressalvas: 

 

1. Necessita de uma lista de peças que deveriam ter vindo incluídas no equipamento e 

que se listam na Tabela 31. Sem estas peças não é possível funcionar com o 

equipamento, ao nível que foi demonstrado durante os nossos testes cromatográficos. 

 
Tabela 31: Lista de peças requisitadas para cromatógrafo 

Agilent Part Number Descritivo Modelo HP Quantidade mínima 

18740-60835 Septum retainer nut 5890 1 

5080-8773 
Ferrules 1mm ID,column ID 

0.53mm, 10/pk 
5890 1 

5020-8293 
Finger-tight column nut for 

0.53mm columns 
5890 4 

125-7062 

DBWax megabore GC 

column, 0.53mm ID x 60m x 

1 micron film 

5890 1 

125-2332 

DB23 megabore GC column, 

0.53mm ID x 30m x 0.5 

micron film 

5890 1 

5183-4759 
11 mm Advenced Green 

septa for 5890, 50/pkg 
5890 1 

5182-3428 
10 microliter serynge fixed 

needle, 10/pkg 
5890 1 

5182-9615 
100 microliter serynge fixed 

needle 
5890 2 

5182-0547 

Clear snap top vials, clear 

polyprylene snap caps, 

PTFE/red silicone septa, 

500/pkg 

5890 1 

0101-0113 
Glass Bubble flowmeter 

100ml 
5890 1 

5183-4620 GC column cutting tool 5890 1 

8500-4789 

Capillary inlet evaluation 

sample, 3x0.5ml 

ampoules/pkg 

5890 1 

18710-60170 
FID and TCD sample, 

3x0.5ml ampoules/pkg 
5890 1 
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2. Necessita de uma revisão para limpeza interna e afinação que deverá ser feita pelo 

representante para Portugal da Hewlett-Packard/Agilent (Soquímica S.A.). Esta revisão 

deve ser feita antes de Agosto de 2006, altura em que termina o período de 10 anos, 

após o descontinuar da produção do modelo HP5890 series II, em que a marca garante 

a existência de peças sobressalentes. Deverá levar à substituição dos componentes 

perecíveis do injector e dos dois detectores (em especial do FID). 

3. Para a realização de diluições de amostra são ainda necessários: 

a. 10 balões de vidro de cada um dos seguintes volumes: 100, 25, 10 ml,  

b. 10 pipetas de vidro de escoamento total dos volumes 10, 5, 1 e 0,2 ml 

Para o correcto funcionamento futuro, é necessário atender às seguintes considerações 

adicionais: 

 

1. Este tipo de aparelhagem de laboratório é muito sensível à acumulação de poeiras, e a 

variações de temperatura e humidade. Assim sendo, recomenda-se que seja 

conservada em sala laboratorial à parte das instalações fabris, de preferência com 

controlo de temperatura e humidade, e com portas equipadas com molas que forçam o 

seu fecho permanente. 

2. Para a preparação das amostras a injectar, nomeadamente possíveis reacções de 

derivação, o laboratório deve possuir uma hote bem ventilada, já que os agentes de 

derivação a utilizar são todos muito tóxicos à inalação. 

3. Ainda para preparação de amostras deve o laboratório ter uma linha de azoto N5, com 

mono-reductor com pressão máxima de saída de 8 bar, e terminus no interior da hotte. 

Este terminal deveria ser provido de um manifold (4 a 8 linhas com fluxo regulável 

individualmente) e respectivo bloco de aquecimento seco para evaporações 

simultâneas de amostras. 
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B.1  Fichas do biodiesel de outros produtores 
 

FOLHA DE RESULTADOS Página 
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BIODIESEL - B100 
 

Lote Externo 
LEB01120407

DATA 
12/04/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel 
 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido a partir de óleos alimentares usados e entregue 
pelo Pedro em 12/04/2007. 
 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 890 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 4,9 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -3,0 - - 
Flash Point (ºC)  101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,06 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 0 - - 
Água (mg/Kg) 601 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 

IX 
 



  

X 
 



FOLHA DE RESULTADOS Página 
1 de 1 

BIODIESEL - B100 

Lote Externo 
LEB01230507

DATA 
23/05/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 
1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 
 

2. Descrição 

Biodiesel – Produzido pela Norgen a partir de óleo de soja desgomado e 
neutralizado. 
 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 
 

4. Características 

 
4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 885 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 4,8 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -2,5 - - 
Flash Point (ºC)  101 - 

 
4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,03 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 9 - - 
Água (mg/Kg) 490 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
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Biodiesel B100 

Lote Externo 
LEB01260607 

DATA 
26/06/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 

 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido pela Dieselbase a partir de óleos alimentares 
usados e lavado. 

 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 

 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor              cheiro característico
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 883 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 4,6 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -3,0 - - 
Flash Point (ºC) - 101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,09 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 18(2) - - 
Água (mg/Kg) 839 - 500(1) 
(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
(2) – Valor médio, topo do tanque 7ppm, na boca 28ppm 
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B.2  Fichas do óleo 
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Óleo de Soja Cru - Oleocom 

Lote Externo 
LEO01140607 

DATA 
14/06/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo de soja desgomado e neutralizado e entregue pela Oleocom em 
13/06/2007  
 
 

3. Referência 

Referente ao Decreto Lei nº106/8 2005 de 29/06 – Especificações genéricas 
requeridas para um óleo vegetal destinado à alimentação humana. 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor             cheiro a óleo de soja
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) 920 919(1) 925(1) 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) límpido - - 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,15 - - 
Água (mg/Kg) 790 - - 
(1) – Dec. Lei nº106/8 2005 de 29/06 – óleos vegetais destinados à alimentação humana. 
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Óleo de Soja Cru - Oleocom 

Lote Externo 
LEO01210607 

DATA 
21/06/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo de soja desgomado e neutralizado e entregue pela Oleocom em 
21/06/2007  
 
 

3. Referência 

Referente ao Decreto Lei nº106/8 2005 de 29/06 – Especificações genéricas 
requeridas para um óleo vegetal destinado à alimentação humana. 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor             cheiro a óleo de soja
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) 918 919(1) 925(1) 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) límpido - - 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,15 - - 
Água (mg/Kg) 883 - - 
(1) – Dec. Lei nº106/8 2005 de 29/06 – óleos vegetais destinados à alimentação humana. 
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Óleo alimentar usado 

Lote Externo 
LEO02210607 

DATA 
21/06/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo alimentar usado e filtrado entregue para análise no dia 21/06/2007.  
 
 

3. Referência 

 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto               liquido pastoso 
líquido límpido(1)

Cor   amarelo 
âmbar amarelo(1)

Odor                        cheiro a fritos 
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) 916(1) - - 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) turvo(1) - - 
Teor de Sólidos (%) 24,4 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,04(1) - - 
Água (mg/Kg) 1215(1) - - 
(1) Resultados obtidos com o óleo já filtrado. 
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Óleo das sementes yellowhorn 
extraído laboratorialmente 

Lote Externo 
LEO03210607 

DATA 
21/06/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo das sementes yellowhorn extraído laboratorialmente.  
 
 

3. Referência 

 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor                   âmbar amarelo 
Odor  característico e suave a hexano
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) (1) - - 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) Limpido - - 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,14 - - 
Água (mg/Kg) 1189 - - 
(1) Não foi possível determinar a densidade, já que a quantidade de óleo extraído não ser 

suficiente para esta determinação. 
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Óleo de Soja Cru - Oleocom 

Lote Externo 
LEO01260607 

DATA 
26/06/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo de soja desgomado e neutralizado e entregue pela Bunge em 
26/06/2007  
 
 

3. Referência 

Referente ao Decreto Lei nº106/8 2005 de 29/06 – Especificações genéricas 
requeridas para um óleo vegetal destinado à alimentação humana. 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor             cheiro a óleo de soja
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) 917 919(1) 925(1) 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) límpido - - 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,22 - - 
Água (mg/Kg) 861 - - 
(1) – Dec. Lei nº106/8 2005 de 29/06 – óleos vegetais destinados à alimentação humana. 
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Óleo de Soja Cru - Bunge 

Lote Externo 
LEO01050607 

DATA 
06/07/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo de soja desgomado e neutralizado e entregue pela Bunge em 
05/07/2007  
 
 

3. Referência 

Referente ao Decreto Lei nº106/8 2005 de 29/06 – Especificações genéricas 
requeridas para um óleo vegetal destinado à alimentação humana. 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto                    líquido límpido 
Cor âmbar amarelo
Odor             cheiro a óleo de soja
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) 917 919(1) 925(1) 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) límpido - - 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,21 - - 
Água (mg/Kg) 699 - - 
(1) – Dec. Lei nº106/8 2005 de 29/06 – óleos vegetais destinados à alimentação humana. 
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Óleo das sementes de moringa 
oleifera extraído 

laboratorialmente 

Lote Externo 
LEO01190707 

DATA 
19/07/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo das sementes de moringa oleifera extraído laboratorialmente.  
 
 

3. Referência 

 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido ligeiramente turvo
Cor                   âmbar amarelo 
Odor  característico e suave a hexano
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) (1) - - 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) Limpido - - 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,48 - - 
Água (mg/Kg) 1244 - - 
(1) Não foi possível determinar a densidade, já que a quantidade de óleo extraído não ser 

a suficiente para esta determinação. 

XXVII 
 



  

XXVIII 
 



FOLHA DE RESULTADOS Página 
1 de 1 

Óleo de Soja Cru – Oleocom 

Lote Externo 
LEO01310707 

DATA 
31/07/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo de soja desgomado e neutralizado e entregue pela Oleocom em 
31/07/2007  
 
 

3. Referência 

Referente ao Decreto Lei nº106/8 2005 de 29/06 – Especificações genéricas 
requeridas para um óleo vegetal destinado à alimentação humana. 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor             cheiro a óleo de soja
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) 920 919(1) 925(1) 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) límpido - - 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,19 - - 
Água (mg/Kg) 926 - - 
(1) – Dec. Lei nº106/8 2005 de 29/06 – óleos vegetais destinados à alimentação humana. 
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Óleo alimentar usado 

Lote Externo 
LEO01070807 

DATA 
07/08/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo alimentar usado entregue para análise no dia 07/08/2007.  
 
 

3. Referência 

 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor                        cheiro a fritos 
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) 918 - - 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) turvo - - 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,16 - - 
Água (mg/Kg) 1247 - - 
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Óleo das sementes da 
mamoneira extraído 

laboratorialmente 

Lote Externo 
LEO01260807 

DATA 
26/08/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
óleo. 
 
 

2. Descrição 

Óleo das sementes da mamoneira extraído laboratorialmente.  
 
 

3. Referência 

 
 
 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido ligeiramente turvo
Cor                   âmbar amarelo 
Odor  característico e suave a hexano
 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 20ºC (Kg/m3) (1) - - 
Cold Test (5 1/2h a 0ºC) Limpido - - 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 

 
 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,30 - - 
Água (mg/Kg) 1278 - - 
(1) Não foi possível determinar a densidade, já que a quantidade de óleo extraído não ser 

a suficiente para esta determinação. 
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BIODIESEL - B100 

Lote Interno 
LIB01150307 

DATA 
19/03/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 
 

2. Descrição 

Biodiesel – Produzido a partir de óleo de soja 
 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 
 

4. Características 

 
4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 890 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 6,4 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -2,5 - - 
Flash Point (ºC) 110 101 - 

 
4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,04 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 7 - - 
Água (mg/Kg) 455 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
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Biodiesel B100 

Lote Interno 
LIB01040607 

DATA 
24/06/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 

 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido a partir de óleo de soja desgomado e 
neutralizado 

 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 

 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 882 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 4,5 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -3,0 - - 
Flash Point (ºC) - 101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,07 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 22 - - 
Água (mg/Kg) 488 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
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Biodiesel B100 

Lote Interno 
LIB01210607 

DATA 
21/06/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 

 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido a partir de óleo de soja desgomado e 
neutralizado 

 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2002 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 

 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 878 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 4,8 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -2,5 - - 
Flash Point (ºC) - 101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,01 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 92 - - 
Água (mg/Kg) 475 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2002 
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Biodiesel B100 

Lote Interno 
LIB01180707 

DATA 
18/07/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 

 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido a partir de óleo de soja desgomado e 
neutralizado 

 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 

 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 877 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 3,7 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -3,0 - - 
Flash Point (ºC) - 101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,06 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 54 - - 
Água (mg/Kg) 503 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
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Biodiesel B100 

Lote Interno 
LIB01260707 

DATA 
26/07/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 

 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido a partir de óleo de soja desgomado e 
neutralizado 

 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 

 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 880 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 3,8 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -3,5 - - 
Flash Point (ºC) - 101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,07 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 35 - - 
Água (mg/Kg) 495 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
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Biodiesel B100 

Lote Interno 
LIB01160807 

DATA 
16/08/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 

 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido a partir de óleo de soja desgomado e 
neutralizado 

 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 

 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 883 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 3,9 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -3,0 - - 
Flash Point (ºC) - 101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,07 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 57 - - 
Água (mg/Kg) 511 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
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Biodiesel B100 

Lote Interno 
LIB01210807 

DATA 
21/08/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 

 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido a partir de óleo de soja desgomado e 
neutralizado 

 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 

 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 885 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 3,8 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -3,0 - - 
Flash Point (ºC) - 101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,07 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 55 - - 
Água (mg/Kg) 509 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
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Biodiesel B100 

Lote Interno 
LIB01240807 

DATA 
24/08/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 

 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido a partir de óleo de soja desgomado e 
neutralizado 

 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 

 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 881 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 3,8 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -3,5 - - 
Flash Point (ºC) - 101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,06 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 52 - - 
Água (mg/Kg) 490 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
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Biodiesel B100 

Lote Interno 
LIB01310807 

DATA 
31/08/2007 

ELABORADO: Paulo Rei APROVADO: Rui de Carvalho 
 

1. Objectivo 

As presentes especificações determinam os limites das características do 
Biodiesel, para aplicação industrial. 

 

2. Descrição 

Biodiesel B100 - Produzido a partir de óleo de soja desgomado e 
neutralizado 

 

3. Referência 

Referente à norma Europeia - EN 14214:2003 – Especificações genéricas 
requeridas para o biodiesel. 

 

4. Características 

 

4.1. Sensoriais 

Aspecto líquido límpido
Cor âmbar amarelo
Odor suave cheiro a óleo de soja 
 

4.2. Fisícas 

 Valores Min. Máx. 
Densidade a 15ºC (Kg/m3) 883 860(1) 900(1) 
Viscosidade a 40ºC (mm2/s) 3,8 3,5(1) 5,0(1) 
Teor de Sólidos (%) 0,0 - - 
Ponto de Turvamento (ºC) -2,5 - - 
Flash Point (ºC) - 101 - 

 

4.3. Químicas 

 Valores Min. Máx. 
Índice de Acidez (mgKOH/g) 0,06 - 0,5(1) 
Catalisador em excesso (mgKOH/g) 0,0 - - 
Sabões (ppm de Na) 39 - - 
Água (mg/Kg) 522 - 500(1) 

(1) – Valores da norma EN 14214:2003 
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