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Production, Characterization and Use of Sulfonated Polystyrene and Polysulfone
Membranes as Catalysts in the Esterification Reaction of Oleic Acid
Abstract: Biodiesel is a renewable and non-toxic biofuel that can be produced by the esterification
reaction. In this reaction, acid catalysts are used and, due to the numerous advantages, heterogeneous
catalysts are gaining space. Polysulfone (PSF) and sulfonated polystyrene (PSS) membranes were
prepared to catalyze the esterification reaction of oleic acid with methanol, producing biodiesel. Several
morphological types of membranes were obtained: dense, porous and electrospun. The reaction
conditions were: temperature of 100 °C, molar ratio of 10:1 (methanol:oleic acid), 5% catalyst and time
of 2 hours. By means of the BET and BJH methods it was possible to obtain the surface area of the
membranes, volume and pore size. The consumption of oleic acid and the formation of the ester were
confirmed by the analyzes of CGMS and the FTIR bands, respectively. For the membranes that presented
the PSS, 2 hours of reaction were enough for almost total consumption of oleic acid, except for the
dense membrane.
Keywords: Esterification; Sulfonated Polystyrene; Oleic Acid; Polymer Membranes.

Resumo
O biodiesel é um biocombustível renovável e não tóxico que pode ser produzido pela reação de
esterificação. Nesta reação, são usados catalisadores ácidos e, devido às inúmeras vantagens, os
catalisadores heterogêneos estão ganhando espaço. Membranas de polissulfona (PSF) e poliestireno
sulfonado (PSS) foram preparados para catalisar a reação de esterificação do ácido oleico com metanol,
produzindo biodiesel. Foram obtidos vários tipos morfológicos de membranas: densas, porosas e
eletrofiadas. As condições de reação foram: temperatura de 100 °C, razão molar de 10:1 (metanol:ácido
oleico), 5% de catalisador e tempo de 2 horas. Por meio dos métodos BET e BJH foi possível obter a área
superficial das membranas, volume e tamanho do poro. O consumo de ácido oleico e a formação do
éster são confirmados pelas análises de CGMS e pelas bandas FTIR, respectivamente. Para as
membranas que apresentaram o PSS, 2 horas de reação foram suficientes para o consumo quase total
do ácido oleico, com exceção da membrana densa.
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1. Introdução
A necessidade de mudança na matriz
energética brasileira, a degradação ambiental
associada ao uso de combustíveis fósseis e o
possível esgotamento das reservas de
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petróleo são fatores que catalisaram a busca
por fontes alternativas de energia. Nesta
vertente surge o biodiesel, um combustível
de origem renovável, biodegradável, não
tóxico, livre de enxofre e aromáticos dentre
outras vantagens.1,2 O biodiesel pode ser
produzido pela reação de transesterificação
via catálise básica ou ácida, partindo de um
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óleo vegetal ou gordura animal como matéria
prima, ou mais recentemente estudado,
microrganismos como microalgas e leveduras
devido ao seu elevado teor de lipídios (até
50% em peso); ou pela reação de
esterificação, utilizando um ácido graxo ou
óleo residual e um catalisador ácido. Os
alcoóis são agentes esterificantes que doam
o próton para formação da água, subproduto
na reação de esterificação. Os mais utilizados
são o metanol e o etanol, a escolha depende
da disponibilidade de cada país e do preço.3
Na reação de esterificação, o ácido graxo
é protonado por um ácido de Bronsted,
facilitando o ataque nucleofílico do álcool à
carbonila, resultando em um intermediário
tetraédrico que rearranja, elimina uma
molécula de água e forma uma molécula de
éster.4
Os catalisadores utilizados podem ser
homogêneos
ou
heterogêneos.
Os
catalisadores
básicos
homogêneos
dependem da qualidade do óleo utilizado,

devendo a porcentagem de ácidos graxos
livres ser bem pequena, em torno de 0,5%,
pois
pode favorecer a reação de
saponificação, diminuindo o rendimento do
biodiesel.5 Os catalisadores homogêneos
ácidos trazem o problema da corrosão dos
equipamentos, diminuindo a vida útil dos
mesmos.6,7 Já os catalisadores heterogêneos,
embora necessitem de condições mais
severas de reação, podem ser reutilizados,
são mais fáceis de trabalhar, pois com uma
simples filtração é possível retirá-lo do meio
reacional e não geram água residual do
processo de lavagem do biodiesel.8
Vários catalisadores heterogêneos foram
relatados para a produção do biodiesel,
como: resinas de troca iônica, zircônia
sulfonada, zeólitas,1 ZnAl2O4,9 ZrTiO,10
Nb2O5/SO4,2 ZnO,11 Zr-SBA-15.12 Há vários
estudos do uso de materiais poliméricos
modificados como catalisadores da reação de
esterificação. A tabela 1 resume alguns
trabalhos encontrados na literatura.

Tabela 1. Exemplos de materiais poliméricos utilizados na reação de esterificação.
Catalisador
MPD-SO3H
Poli(VMPS)-PW
PD-En-SO3H
H-PDVB-x-SSFAI
SPES/PES

Matéria-prima
Ácido oleico
Ácido oleico
Ácido oleico
Ácido oleico
Óleo acidificado

Rendimento [%]
94,0
97,4
85,0
89,0
97,6

Referência
12
13
14
15
16

PS-SO3H
Quitosana -SO3H
Poliestireno sulfonado divinilbenzeno
PS-SO3H
PVA_SSA40
D50W8
POSS-[VMPS][H2SO4]
Zr(SO4)2/SPVA
PSSA/PVA
PES – SO3H

Gordura bovina
Ácido palmítico
Ácidos graxos do óleo de
palma
Ácido oleico
Ácido palmítico
Ácido palmítico
Ácido oleico
Óleo acidificado
Óleo acidificado
Ácido acético

70,0
89,0
97,0

17
18
19

90,0
94,0
80,0
94,1
94,5
80,0
43,0

20
21
21
22
23
24
25

O poliestireno (PS) é um polímero com
boas propriedades mecânicas e isolantes
sendo empregado em vários setores como
materiais descartáveis (copos, pratos,
bandejas, etc.), proteção para equipamentos
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eletrônicos e espumas para embalagens e
proteção.13 Também pode ser modificado
quimicamente produzindo um novo material,
como a sulfonação, originando o poliestireno
sulfonado (PSS).
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Já a polissulfona (PSF) é um polímero
de alta performance com boa estabilidade
térmica e química. Há relatos na literatura de
modificação da polissulfona para um novo
material com propriedades catalíticas.14,15
Este trabalho estuda o uso de membranas
densa, porosa e eletrofiada de PSF e PSF_PSS
na reação de esterificação com ácido oleico e
metanol.

para fabricar as membranas juntamente com
o poliestireno sulfonado. Ácido oleico (Fluka
Analytical) e metanol PA (Sigma Aldrich) para
a reação de esterificação. Hidróxido de
potássio PA (Vetec) para a análise de
infravermelho e metanol PA (Sigma Aldrich)
para a cromatografia gasosa acoplada ao
espectrômetro de massas.

2.2. Sulfonação do Poliestireno

2. Materiais e Métodos
2.1. Materiais

O poliestireno utilizado foi o INNOVA
N1841. Este foi sulfonado utilizando ácido
sulfúrico 98% (Merck) e anidrido acético PA
(Vetec). Polissulfona de massa molecular
média de 35.000 em pellets (Sigma Aldrich)

𝐺𝑆 =

,

4×

− , 8 ×

𝑎 𝐻×𝑉 𝑎 𝐻

𝑎 𝐻×𝑉 𝑎 𝐻

Em que:
0,104 = Massa
monomérica.

molar

da

unidade

MNaOH = Molaridade da solução padrão de
NaOH.
VNaOH= Volume da solução de NaOH gasto na
titulação.
M = Massa da amostra.
0,081 = Massa molar do grupo SO3H.
2.3. Produção das membranas

Em um erlenmeyer com tampa, dissolveuse a PSF em 35mL de tetraidrofurano (THF)
na concentração de 17,0% (m/v), misturando
com ajuda de um agitador magnético, a
temperatura ambiente. Para as membranas
que apresentaram PSS, foi adicionado 10%
000

A sulfonação foi realizada conforme o
trabalho de Rodrigues et al.,13 com algumas
modificações. O poliestireno foi dissolvido
em diclorometano e sulfonado com
acetilsulfato, produzido pela reação do
anidrido acético com ácido sulfúrico. O
polímero foi precipitado em água gelada e
adicionado hidróxido de sódio até o pH igual
a 5. Foi obtido o grau de sulfonação pela
equação 1:16,17

Eq. 1

(m/m) do mesmo e 90% (m/m) de PSF. Após
a completa dissolução (cerca de 6 horas), a
solução foi espalhada em uma placa de vidro
com auxílio de um extensor com espessura
de 200 µm para evaporação do solvente à
temperatura ambiente. Obteve-se assim a
membrana densa. Para a membrana porosa,
a placa de vidro com a solução polimérica foi
mergulhada em um banho de antissolvente
(água) para a precipitação da membrana.
Para a membrana eletrofiada, a solução
polimérica (30 mL de THF na concentração de
20% (m/v)) foi colocada em uma seringa e
injetada na vazão de 1,7 mL/min em um
anteparo com uma diferença de potencial de
15 KV, os fios foram recolhidos a uma
distância de 20 cm da seringa.18

2.4. Reação de esterificação
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Na reação de esterificação, 5% do
catalisador foi adicionado ao metanol e
deixado em repouso por 24 horas.
Posteriormente, esta solução foi adicionada
ao reator Parr, modelo 4848 juntamente com
o ácido oleico. A reação ocorreu a 100°C no
tempo de 2h. A razão molar acido:álcool foi
de 1:10, resultando em, aproximadamente,
21 mL de reagentes no meio reacional. Após
decorrido o tempo de reação, o catalisador
foi retirado do meio reacional por uma
simples filtração e o produto foi rotaevaporado para retirar água e excesso de
metanol.

2.5. Técnicas de caracterização

O PSS foi caracterizado pelo Grau de
Sulfonação (GS) e infravermelho por
transformada de Fourier (FTIR).
As
membranas
obtidas
foram
caracterizadas pela microscopia eletrônica de
varredura (MEV), Brunauer, Emmett e Teller BET e Barrett, Joyner e Halenda - BJH e
análise termogravimétrica (TGA).
Os
ésteres
produzidos
foram
caracterizados por infravermelho por
transformada
de
Fourier
(FTIR)
e
cromatografia
gasosa
acoplada
ao
espectrômetro de massas (GC-MS).
Para analisar a morfologia dos materiais,
avaliou-se as membranas no microscópio Carl
Zeiss Mod Evo Ma10 e também no Tescam
Vega 3 LMU. As imagens capturadas foram da
superfície e das fraturas feitas com
nitrogênio líquido.
O GS foi realizado conforme metodologia
de Becker e Cavalheiro,16,17 e calculados a
partir da equação 1.
Análise termogravimétrica foi feita em um
analisador termogravimétrico (SHIMADZU
DTG-60H). Cerca de 5 mg da amostra sólida
foi aquecida até 600°C na razão de
10°C/min.19
Os espectros de infravermelho por
transformada de Fourier (FT-IR) foram feitos
em um equipamento Shimadzu IRPrestige-21,
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na faixa de 4000–400 cm–1, 32 scans,
utilizando o método do KBr.19
A área de superfície - Brunauer-EmmettTeller (BET) foi medida usando um
instrumento
de
adsorção
física
(Micromeritics Instrument - ASAP 2020) a 196 °C. Antes da medição, a amostra foi
desgaseificada a 90 °C durante 4 h sob alto
vácuo.32 O tamanho e volume dos poros
foram determinados utilizando o método BJH
(Barrett, Joyner e Halenda) tomando como
base a curva de adsorção do material.
Para quantificar o consumo de ácido
oleico, as análises foram realizadas em um
cromatógrafo a gás (Agilent Technologies
7890A GC System) acoplado a espectrômetro
de massas (Agilent 5975C inerte MSD TripleAxis Detector), e uma coluna capilar (HP-5). A
identificação dos constituintes químicos das
amostras analisadas foi realizada pela
comparação com os espectros de massas das
substâncias do banco de dados do sistema
GC/MS. O gás de arraste foi o hélio, split
150:1, volume injetado 1 µL. Rampa de
aquecimento: 140ºC por 1 min, rampa de 10
ºC/min até 250ºC permanecendo por 5 min.

3. Resultados e Discussões
O PS foi sulfonado com o sulfato de
acetila, formado pelo ácido sulfúrico
concentrado e anidrido acético. O valor
encontrado para o grau de sulfonação foi de
24%, um valor considerável e que não traz
problemas no meio reacional. Para grau de
sulfonação superior a 30% observa-se uma
elevada solubilidade em água, devido a
polaridade do grupamento sulfônico.20
Pelo MEV da figura 1 é possível analisar a
morfologia das membranas produzidas.
Estruturas homogêneas para as membranas
densas, materiais com poros para as
membranas porosas e materiais formados
por vários fios para as membranas
eletrofiadas. Os poros e fios são bem
definidos.

000

Lima, A. P. et al.

Para a membrana porosa de PSF o
tamanho médio dos poros é inferior a 5 µm e
para a
membrana porosa de PSF_PSS o tamanho
médio dos poros é inferior a 10 µm. Para as
membranas eletrofiada, a espessura dos fios
de ambas as membranas são inferiores a 15
µm e os comprimentos são longos.
A fim de se confirmar a estrutura das
membranas, foi realizada a microscopia
eletrônica de varredura para as membranas
fraturadas. Na imagem do corte, nota-se que
a forma da membrana (densa ou porosa) se
prolonga por toda a sua extensão. Estas
diferenças nas estruturas das membranas são
significativas pois terão efeitos diferentes nas
reações de esterificação, uma vez que
apresentam diferentes áreas superficiais,
assim os grupos sulfônicos podem estar mais
acessíveis ou não.
Pela
análise
termogravimétrica,
apresentada na figura 2, é possível analisar a
perda de massa com o aumento da
temperatura, obtendo assim, a temperatura
máxima de degradação. Para as membranas
densa e porosa de PSF, há uma perda de
massa inicial até aproximadamente 132 ºC,
referente à saída de água fisicamente
adsorvida na superfície do material. Uma
segunda perda de massa no intervalo entre
132 ºC a aproximadamente 230 ºC pode ser
atribuída à quebra das ligações dos grupos
sulfônicos. A cadeia principal do polímero
começa a se degradar um pouco antes de
500°C chegando ao máximo no ponto mais
alto da DTG. Para a membrana eletrofiada de
PSF, há uma perda de massa inicial até
aproximadamente 78ºC. Uma segunda perda
de massa no intervalo entre 78 ºC a
aproximadamente 190 ºC pode ser atribuída
à quebra das ligações dos grupos sulfônicos.
A cadeia principal do polímero começa a se
degradar um pouco antes de 500°C. Para as
membranas de polissulfona, a temperatura
de degradação máxima foi de 531°C, 532°C e
531°C para as membranas densa, porosa e
eletrofiada,
respectivamente.
Esses
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resultados estão de acordo com os trabalhos
de Amorim, Lando e Souza.21-23 Na figura 2 há
sobreposição das curvas da membrana densa
e porosa.
Para as membranas densa e porosa de PSF
não há diferenças significativas no TGA/DTG.
Para a membrana eletrofiada de PSF, os
grupos sulfônicos estão mais expostos,
resultando numa degradação mais rápida dos
grupos ancorados.
O PSS pode ser classificado como um
copolímero, portanto a degradação térmica
apresenta vários estágios, neste caso, há
perdas de massas em três faixas de
temperaturas distintas. Inicialmente há uma
perda de massa atribuída a água adsorvida na
superfície, uma vez que o material é
higroscópico. Uma segunda perda de massa
ocorre geralmente entre 200 e 400°C, devido
a dessulfonação do material pela saída de
SO2, neste caso ocorreu entre 245°C e 487°C,
chegando a temperatura máxima de
degradação em 416°C, a perda de massa
nesta etapa foi de aproximadamente 44%,
comprovando a sulfonação do PS. Uma
terceira perda de massa ocorre a partir de
500°C e corresponde a degradação da matriz
polimérica
Para as membranas de PSF_PSS ocorrem
perdas de água adsorvida nas membranas até
a temperatura aproximada de 100°C. A perda
de massa que ocorre por volta de 200°C
devido os grupos sulfônicos ligados ao PSS
continua até próximo a 470°C.24,25 Logo
depois, inicia a degradação dos materiais,
chegando a degradação máxima de 526°C,
527°C e 527°C para as membranas densa,
porosa e eletrofiada, respectivamente. A
presença da polissulfona resultou em um
ganho na estabilidade térmica da membrana,
uma vez que, somente o PSS apresenta uma
temperatura mais baixa de degradação.
Todos os valores de degradação das
membranas poliméricas são superiores ao
valor usado na reação de esterificação
(100°C), mostrando que não há degradação
térmica das membranas durante a reação.
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Figura 1. MEV da superfície das membranas: (a) Membrana densa PSF; (b) Membrana
porosa PSF; (c) Membrana eletrofiada PSF; (d) Membrana densa PSF_PSS; (e) Membrana
porosa PSF_PSS; (f) Membrana eletrofiada PSF_PSS. MEV da fratura das membranas: (g)
Membrana densa PSF; (h) Membrana porosa PSF; (i) Membrana densa PSF_PSS; (j) Membrana
porosa PSF_PSS
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Figura 2. Análise térmica (TGA) e derivada da análise térmica (DTG) das membranas de PSF, do
PSS e das membranas de PSF_PSS

As medidas de diâmetro e de volume de
poros por adsorção de nitrogênio são feitas a
partir das pressões relativas correspondentes
que surgem nas curvas de adsorção ou
dessorção para sólidos e correspondem,
respectivamente,
à
condensação
e
26,27
evaporação de líquidos nos poros.
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A IUPAC (União Internacional de Química
Pura e Aplicada) classifica seis tipos principais
de isotermas de absorção e dessorção de
nitrogênio. A forma obtida para as curvas das
membranas de PSF_PSS estudadas é
característica de uma isoterma tipo III, de
acordo com a classificação da IUPAC, como
mostra a figura 3. Esta isoterma é convexa ao
eixo x em toda a sua extensão e, portanto,
Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 1| |XXX|
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si do que com o sólido.28-29 Embora as curvas
se assemelhem a isoterma III, segundo a
IUPAC, é possível ver uma diferença sutil
entre os caminhos de adsorção (ramo
inferior) e dessorção (ramo superior) de
nitrogênio nas membranas, nos quais o
processo de condensação é diferente do
processo de evaporação. Essa diferença entre
as duas curvas, denominada histerese, pode
ocorrer devido a diversos fatores, tais como
condensação capilar, mudanças na estrutura
física do material, impurezas na superfície e
mudança de fase.30

não exibe um ponto de inflexão que indica o
estágio no qual a monocamada de gás está
completa e a adsorção de multicamada está
prestes a começar). As isotermas deste tipo
não são comuns, mas existem vários sistemas
(por exemplo, nitrogênio em polietileno) que
dão isotermas com curvatura gradual e um
ponto
de
inflexão
indistinto.
São
características
da
adsorção
em
multicamadas, essa observação pode ocorrer
em
sólidos
não
porosos,
sólidos
macroporosos ou materiais com mesoporos.
Nesses casos, as interações adsorvatoadsorvato
desempenham
um
papel
importante, ou seja, as moléculas do
adsorvato apresentam maior interação entre

Na tabela 2 estão representados os
valores da área específica, tamanho e volume
dos poros das membranas de PSF_PSS.
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Figura 3. Isotermas de adsorção / dessorção de N2 das membranas de PSF_PSS
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Tabela 2. As propriedades morfológicas dos materiais sintetizados

Tamanho do poro

Volume do poro

- BET [m /g]

[nm]

[cm3g-1]

Densa PSF_PSS

~ 0 + 0,1486

6,2

0,0058

Porosa PSF_PSS

5,4 + 0,3855

5,4

0,0050

184,4 + 11,368

6,9

0,0271

Membranas

Área de Superfície
2

Eletrofiada PSF_PSS

A conversão de uma reação para um
sistema catalítico heterogêneo está associada
não só com a condição de funcionamento (tal
como a massa de catalisador, proporção
molar de reagente e temperatura, etc.), mas
também as propriedades físicas do
catalisador heterogêneo (tais como a
porosidade, espessura, a área de superfície
específica, etc.).31 Analisando a tabela 2 a
maior área superficial, tamanho e volume de
poros é da membrana eletrofiada de
PSF_PSS, o que determina melhor
acessibilidade dos reagentes aos sítios ativos,
assim, a molécula alvo pode interagir mais
facilmente com o grupo funcional em relação
aos materiais não porosos.32
Em muitos catalisadores, a área superficial
é fornecida pela presença de poros, como é o
caso da membrana porosa de PSF_PSS,33
apresentando valores intermediários com
relação no tamanho e volume de poros.
Já a membrana densa, apresenta uma
área próxima de zero. O que dificulta o
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acesso dos reagentes aos sítios catalíticos e
consequentemente, a reação apresentará
menor conversão no produto.
A figura 4 apresenta o espectro de
infravermelho por transformada de Fourier
do poliestireno sulfonado e a figura 5
apresenta os espectros dos produtos obtidos
pela esterificação utilizando as membranas
de PSF e PSF_PSS.
É observada uma banda intensa em
aproximadamente 3500 cm-1 corresponde ao
grupamento O-H devido ao caráter ácido do
poliestireno sulfonado. As bandas em 1097,
1178 e 560 cm-1, são evidências da
sulfonação, pois são atribuídas aos
estiramentos do grupo -SO2-O- e SO3H.13,34 A
banda em 1635 cm-1 corresponde aos
carbonos insaturados C=C de aromáticos. As
bandas de estiramento C-H de aromáticos
ocorrem próximos de 3000 cm-1.34 O
estiramento em 3400 cm-1 é atribuído ao
grupo hidroxila dos grupos sulfônicos-SO3H.36
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Figura 4. FTIR do poliestireno sulfonado

Analisando o FTIR para os produtos da
reação na figura 5, o pico em 1710 cm-1
corresponde ao estiramento da ligação C=O
proveniente de ácidos, é mais pronunciado
nos produtos que utilizaram as membranas
de PSF, comprovando que não houve o
consumo total do ácido na reação de
esterificação. O pico em 1742 cm-1
corresponde à ligação C=O dos ésteres, mais
pronunciado no produto utilizando a
membrana de PSS_PSF, confirmando a
produção do biodiesel; para os produtos que
utilizaram as membranas de PSF, este pico
apresenta-se pouco evidente. O estiramento
de O-CH3 representado por 1196 cm-1 é típico

000

de biodiesel e está presente nos gráficos das
membranas de PSF_PSS.37,38 A banda larga de
3000 a 3500 cm-1 referente a ligação O-H do
ácido, também está presente nos gráficos
que representam os produtos da reação
usando as membranas de PSF e apresenta-se
estreita nos demais gráficos.
O consumo do ácido oleico na reação foi
avaliado no CG-MS. Após a análise dos
padrões, a construção da curva analítica e em
posse dos picos foi possível quantificar o
ácido oleico depois de 2 horas de reação. Os
valores da concentração de ácido oleico
estão na tabela 3.
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Figura 5. FTIR dos produtos obtidos utilizando membranas de PSF e PSF_PSS na reação de
esterificação
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Tabela 3. Concentração de ácido oleico após a reação de esterificação, obtido por GC-MS
Membranas

Concentração de ácido oleico [mg/L]

Densa PSF

1800,76

Porosa PSF

1459,96

Eletrofiada PSF

2990,82

Densa PSF_PSS

152,26

Porosa PSF_PSS

1,49

Eletrofiada PSF_PSS

3,43

Analisando a tabela 3, com 2 horas de
reação as membranas eletrofiada e porosa de
PSF_PSS já apresentavam bons resultados
com apenas 3,43 e 1,49 mg/L de ácido oleico
no meio reacional. Já a membrana densa de
PSF apresentou uma quantidade significativa
de ácido oleico (152,26 mg/L) mostrando a
pouca conversão da esterificação, neste caso,
a catálise é dificultada pela pouca área
superficial.
As membranas de PSF não foram
suficientes para obter um maior grau de
conversão do ácido oleico em biodiesel,
havendo pouco consumo de ácido e pouca
formação de biodiesel.

4. Conclusão
As membranas de PSF, densa porosa e
eletrofiadas, não foram eficientes para
catalisar a reação de esterificação. Uma vez
que a estrutura é resistente a ataques
químicos, os prótons disponíveis estão
localizados nas extremidades das cadeias do
polímero.
A adição de PSS em PSF conferiu
características catalíticas as membranas
densa, porosa e eletrofiada. A membrana
eletrofiada de PSF_PSS possui a maior área
superficial, seguida da membrana porosa,
ambas apresentam as melhores conversões
em biodiesel com apenas 2 horas de reação.
O consumo do ácido oleico foi quantificado
pelo CG-MS. A formação do biodiesel e a
000

sulfonação foram confirmadas pelos picos
característicos do FTIR.
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