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Erro na aplicação do método de Malaprade devido à qualidade 

do iodeto de potássio 

1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi averiguar a estabilidade do iodeto de potássio (KI) como 

impecílio para a aplicação do Método de Malaprade na dosagem de glicerina na 

fabricação de biodiesel, comparando os resultados obtidos em processo realizado 

com iodeto de potássio dentro e com iodeto fora do prazo de validade. 

2. INTRODUÇÃO 

Método de Malaprade  

O método de Malaprade convencional permite dosar glicerina por meio da sua 

reação com o ácido periódico, segundo a seguinte reação (I): 

 (I) 

Este método foi alterado para dosagem do biodiesel valendo-se da estequiometria 

de reação de formação do biodiesel. Para dosagem de material não miscível com 

água (óleo e biodiesel) o método Malaprade [1] foi adaptado introduzindo a adição 

de um tenso ativo para promover a homogeneização do meio em análise (II). 

(II) 
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Para utilizar-se deste método Malaprade modificado, foi necessário determinar 

empiricamente a massa molar do óleo de soja utilizado e do biodiesel produzido a 

partir deste óleo. 

Iodeto de Potássio  

A estabilidade do iodeto de potássio, reagente utilizado no método é fortemente 

influenciado pela umidade e pelo acesso ilimitado de ar no local de seu 

armazenamento [2], influenciando negativamente nos resultados da análise, sendo 

assim deve respeitar as seguintes condições de armazenamento [3]: 

Temperatura (°C): 20°C  

Pressão kPa (kgf/cm2 ): Condições normais.  

Outras Condições: Lugar fresco e seco, com boa ventilação e longe de fontes de 

calor e materiais combustíveis.  

Recomendações Especiais: A embalagem do produto deverá estar bem fechada e 

etiquetada, longe de produtos incompatíveis. 

 

Figura 1: imagem da matéria-prima estudada, iodeto de potássio (KI). 

3. OBJETIVOS 

Averiguar a estabilidade do iodeto de potássio (KI) como impecílio para a aplicação 

do Método de Malaprade na dosagem de glicerina. 
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4. METODOLOGIA 

No presente estudo utilizou-se o método publicado por Geris R. et al., 2007 [4] para 

o preparo de biodiesel e do subproduto glicerina e o método de Malaprade 

modificado publicado por Cantagresso, L., 2012 [5] para a dosagem de glicerina 

5. DESENVOLVIMENTO 

O preparo do biodiesel pelo método convencional em meio alcalino foi baseada no 

método publicado por Geris, R. [1]. O procedimento consta das seguintes etapas, 

em um balão de fundo redondo de três bocas 250 mL foi adaptado um condensador 

de alta eficiência para evitar a perda de álcool por vaporização. Ao balão foram 

adicionados 100 mL do óleo de soja. Esse material foi aquecido em banho-maria, 

sob agitação com barra magnética, ate atingir a temperatura de 45ºC. Em seguida, 

foi adicionada a solução de metóxido de potássio recentemente preparada, e a 

mistura reacional permaneceu 15 minutos a 45ºC sob agitação. A solução de 

metóxido de potássio foi preparada dissolvendo-se 1,5g de hidróxido de potássio em 

35 mL de metanol com auxílio de agitação e controle de temperatura (45 ºC) até a 

completa dissolução de hidróxido de potássio [1].  

 

Figura 2: Aparelhagem para a produção de biodiesel convencional 
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Figura 3: Mistura resultante da reação de transesterificação 

Uma alíquota do biodiesel foi analisada pelo método de Malaprade [4], o qual se 

trata de uma análise iodométrica, com as seguintes etapas: pesou-se 0,45 g de 

amostra (mistura resultante de transesterificação) e diluiu-se em um balão 

volumétrico de 250 mL, 25 mL dessa solução foi transferido para um Erlenmeyer de 

250 mL e adicionou-se 50 mL de ácido periódico 0,05 N. Aproximadamente 80 

minutos depois, adicionou-se 30 mL de iodeto de potássio a 20% e em seguida 25 

mL de ácido sulfúrico 6N.  Titulou-se então com tiossulfato de sódio 0,2N; quando a 

solução aproximou-se de uma cor amarelo pálido foi adicionado 2 mL de indicador 

de amido e continuou-se a titulação até a cor desaparecer [4]. O volume de 

tiossulfato de sódio gasto foi anotado. Realizou-se uma prova em branco.  

O cálculo de concentração de glicerina foi feito pela equação (III): 

 

Onde,  

MMGL → massa molar da glicerina (92,09 g.mol-1)  

NTS → Normalidade da solução de tiossulfato de sódio (0,2 N)  

VTS BRANCO → Volume de tiossulfato de sódio da solução branco (mL)  
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VTS PR → Volume de tiossulfato de sódio da solução prova real (mL)  

Massa amostra → Massa de amostra utilizada (g) 

6. RESULTADOS 

Nos testes realizados com iodeto de potássio mal estocado, houve um consumo 

exagerado de solução titulante, fornecendo valores de glicerina indubitavelmente 

estapafúrdios, acima do estequiométrico possível. Já ao realizar os testes com os 

mesmos cuidados, porém utilizando uma solução de iodeto de potássio estocada 

corretamente, a análise utilizou a quantia de titulante conforme o esperado, como 

pode ser visto na figura 1. 

Tabela 1: Resultados experimentais do Método de Malaprade. 

Ensaio Massa 

(g) 

VTS 

(mL) 

% 

glicerina 

1 0,5124 71,00 23,56 

2 0,5098 70,50 25,91 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de evitar influências negativas do iodeto de potássio na aplicação do Método 

de Malaprade, algumas medidas podem ser tomadas, como: 

1. Respeitar o prazo de validade dos reagentes utilizados. 
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Figura 5: Imagem do prazo de validade que consta no rotulo da matéria prima 

analisada. 

2. Manter os frascos dos reagentes sempre bem fechados. 

                                

Figura 6: Imagem do frasco adequado para a estocagem da solução de iodeto de 

potássio (KI). 

3. Manter o almoxarifado o mais seco possível. 
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