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Introdução 

 O biodiesel é definido como um combustível 
alternativo constituído por ésteres alquílicos de 
ácidos carboxílicos de cadeia longa, proveniente de 
fontes renováveis como óleos vegetais, gorduras 
animal e óleos residuais

1
. A transesterificação 

alcalina homogênea de óleos e gorduras é a 
principal tecnologia para a sua obtenção

2
. No Brasil, 

diferentes espécies possuem potencial para serem 
utilizadas como matérias-primas na produção de 
biodiesel, tais como soja, mamona, girassol, 
gergelim, entre outros

3
. 

 O gergelim (Sesamum indicum L.) é uma 
proposta bastante promissora para o Sertão 
Paraibano, uma vez que essa cultura é resistente à 
seca e apta em zonas áridas e semiáridas, 
prosperando em regiões de alta temperatura, baixa 
altitude e iluminação solar abundante, permitindo 
que o biodiesel oriundo desta, seja produzido nas 
mesmas condições, sem perder sua resistência à 
estabilidade química. 
 Inserido nesse contexto, este trabalho teve 
como objetivo extrair pelo método mecânico o óleo 
das sementes de gergelim cultivado com e sem 
esterco bovino, bem como, produzir o biodiesel na 
rota etílica e reação de transesterificação

4
 e 

caracterizar fisico-quimicamente. 
 

Resultados e Discussão 

O cultivo do gergelim foi realizado numa área 
experimental total (576 m

2
) que foi dividida em duas 

partes iguais de (288 m
2
), na qual apenas uma foi 

adubada com esterco bovino seguindo 
recomendação de um Agrônomo. 

O cultivo do gergelim adubado apresentou 
um rendimento em torno de 40 kg de sementes, 
enquanto cultivado sem esterco apresentou um 
rendimento em torno de 27 kg de sementes. As 
sementes foram prensadas em uma Prensa 
Hidráulica (30 toneladas) e apresentaram, em 
ambas, um rendimento em torno de 38% (m/m) em 
teor de óleo. O rendimento experimental de acordo 
com a estequiometria da reação de 
transesterificação foi de 70%.  O biodiesel obtido do 

óleo de gergelim, em ambas, foi avaliado de acordo 
com as especificações da ANP, conforme mostrado 
na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Propriedades físico-químicas do biodiesel de 

óleo de gergelim cultivado com (BGCE) e sem (BGSE) 
esterco bovino. 

Parâmetros BGCE BGSE Limite ANP 
Acidez   

(mg KOH g
-1

) 
 

0,460 
 

0,325 
 

0,5 

 
Iodo (g I2 g

-1
) 

 
66,6 

 
67,6 

 
Anotar 

 
Viscosidade 

(mm
2
 s

-1
) 

 
6,8 

 
6,4 

 
3,0-6,0 

 

 Os valores de índice de acidez apresentaram 
dentro do limite estabelecido pela ANP. Para o 
índice de iodo, a ANP solicita apenas informar o 
resultado do ensaio. Verificou-se que a viscosidade 
do biodiesel, em ambas, está muito próxima à 
especificação vigente (3,0 a 6,0 mm

2
.s

-1
), 

demonstrando a eficiência do processo de obtenção 
pela redução deste valor em relação ao óleo de 
origem (35 mm

2
 s

-1
).  

Conclusões 

 Conclui-se que o óleo de gergelim é uma 
fonte alternativa para a produção de biodiesel. Logo 
se faz necessário aperfeiçoar o processo para essa 
matéria-prima e realizar um estudo de 
compatibilidade da mistura biodiesel/Diesel.  
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