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Introdução 

     A produção de biodiesel por transesterificação 
alcalina homogênea requer uma atenção especial 
com alguns parâmetros físico químicos, dentre os 
quais, a umidade e o teor de ácidos graxos (AG) 
são cruciais.
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     A esterificação aliada a ferramentas 
quimiométricas tem sido utilizada para adequar a 
matéria prima aos parâmetros requeridos. Dessa 
forma, o objetivo do presente trabalho foi alcançar 
níveis adequados de acidez do sebo bovino, com 
vistas à produção de biodiesel via 
transesterificação alcalina.
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Resultados e Discussão 

     A amostra de sebo bovino apresentou 5,68 ± 
0,03 (%m/m) de acidez. Para a redução de acidez 
a reação de esterificação catalisada por ácido 
sulfúrico foi conduzida num sistema aberto sob 
banho de óleo e refluxo.  Os experimentos foram 
conduzidos segundo o planejamento fatorial 
fracionado do tipo 2

3-1
, utilizando os parâmetros 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Planejamento fatorial 2
3-1 

fracionado. 

  Níveis  

Variáveis  -1 0 1 

Tempo(min) 60 120 180 

Temperatura(
o
C) 60 90 120 

Teor de H2SO4(% 
m/m) 0,5 1,5 2,5 

 
Superfícies de resposta foram geradas para 
identificar a influencia das variáveis sob o sistema 
(Figura 1). 

 

Figura 1. Influência dos fatores reacionais na 

redução da acidez do sebo bovino. 

Os aumentos da acidez do sebo bovino, nos 

experimentos em que foram utilizadas 

temperaturas mais elevadas e uma maior 

quantidade de catalisador, podem estar 

diretamente relacionados com reações paralelas á 

reação de esterificação que são favorecidas por 

essas condições, tal como hidrólise dos 

triglicerídeos. Mesmo a matéria prima tendo sido 

seca por 1h a 120
o
C, para eliminar a umidade, na 

esterificação é formada água que pode atuar como 

reagente nas reações paralelas.
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     Com tempo de reação de 180 min, temperatura 

de 60
o
C e teor de H2SO4 de 1 % (m/m), a acidez 

do sebo bovino foi reduzida para 0,61 ± 0,02 (% 

m/m).  Esta matéria-prima foi, numa etapa 

posterior, submetida à reação de 

transesterificação alcalina homogênea, tendo sido 

o rendimento em ésteres alquilicos bastante 

satisfatório.  

Conclusões 

     A redução da acidez a níveis aceitáveis para a 

transesterificação alcalina homogênea foi 

alcançada nas condições mais brandas de 

temperatura (60
o
C) e de teor de H2SO4(1%). Tanto 

o aumento da temperatura quanto do teor de ácido 

sulfúrico foram negativamente influentes nas 

condições escolhidas para o estudo. 

Agradecimentos 

     ASO e GRS agradecem ao CNPq pela 
concessão das bolsas de iniciação científica e 
RSC agradece ao CNPq pelo financiamento. 

___________________ 
1Canackci, M.; Gerpen, J.V. ASAE, 2001, 44, 1429–1436. 
2 Lôbo, I.P.; Ferreira, S.L.C. e da Cruz , R.S. Quim. Nova, 2009, 32, 

1596-1608.  
3 Xuan, W; Leung, D.Y.C . Bioenergy Technology, 2011, 79-86.  
4  Pisarello, M.L.; Costa, B. D.;  Mendow, G.e  Querini, C.A. Fuel 

Processing Technology, 2010, 91,1005–1014. 
 

 


