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RESUMO – Com o incentivo ao uso de fontes de energia mais limpas, tem-se visto a produção de 
biodiesel como uma alternativa viável. Entretanto, é necessário ter matérias-primas com 
características adequadas para a produção do biocombustível em questão e que o mesmo apresente 
propriedades físico-químicas que permitam seu uso na frota automotiva. Desde 2010, todo o diesel 
comercializado no Brasil deve ser composto de uma mistura que possui 5% de biodiesel, chamada de 
B5. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é avaliar a composição do B5 comercializado, 
observando se o mesmo se apresenta de acordo com a legislação. Para isto, torna-se necessário 
analisar as propriedades de óleos vegetais utilizados como matérias-primas na produção de 
biodiesel, bem como avaliar o biocombustível produzido, no que se refere às características exigidas 
pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), para ser utilizado na mistura diesel-biodiesel, como por 
exemplo, teor de umidade, viscosidade cinemática e índice de acidez. Utilizou-se de análises físico-
químicas para determinar as propriedades do óleo de soja degomado e biodiesel produzido a partir 
do mesmo. O óleo de soja analisado apresenta características adequadas para ser utilizado como 
matéria-prima para biodiesel e este, por sua vez, apresenta-se dentro das especificações da ANP. 
Utilizou-se da espectroscopia na região do infravermelho para quantificação da mistura diesel-
biodiesel comercializada na cidade de Ponta Grossa e, com relação aos resultados obtidos, verificou-
se que as amostras coletadas em postos de combustível na cidade de Ponta Grossa apresentaram-
se com quantidade adequada de biodiesel. Através das análises efetuadas em matérias-primas para 
biodiesel, biodiesel produzido e misturas de diesel-biodiesel, é possível a montagem de protocolos, 
com curvas de calibração, para análise de combustíveis dos postos de gasolina e prefeituras da 
região, certificados através do laboratório da instituição.  
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