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Resumo: O estudo da reação de transesterificação 

metílica foi feito utilizando gordura suína como 

matéria-prima e KOH como catalisador. Inicialmente, 

foi feita a caracterização da matéria-prima e, em 

seguida, as transesterificações. A maior conversão 

obtida, 84,5%, apresentou baixo teor de ésteres. Assim, 

a melhor condição de reação foi a de conversão 83,5% 

(razão molar álcool: gordura de 5:1 e 1,25% 

catalisador). O biodiesel obtido foi caracterizado e 

determinou-se que a maioria das propriedades está de 

acordo com os valores sugeridos pela ANP. 

 

1. Introdução 
A reação de transesterificação de um óleo ou 

gordura com um álcool de cadeia curta em presença de 

catalisador produz biodiesel e glicerina [1]. O biodiesel 

produzido utilizando gordura suína é, além de uma 

alternativa energética que emite menos poluentes, uma 

alternativa ao uso de matérias-primas que competem 

com o setor de alimentos. 

  

2. Metodologia 
Primeiramente foi feita a caracterização da matéria-

prima, determinando os índices de acidez (IA), 

saponificação (IS), iodo (II) e massa molar média. 

Em seguida, foram realizadas as transesterificações 

utilizando planejamento experimental fatorial 2
2
, 

variando % de catalizador e razão molar álcool: óleo. A 

reação foi feita eu um balão de três bocas acoplado a um 

agitador, termômetro, refluxo e banho termostatizado. 

O biodiesel produzido foi separado da fase glicerina 

e purificado. Em seguida, foi analisada a conversão da 

reação através de cromatografia gasosa com base nos 

ésteres metílicos produzidos.  

A última etapa foi a caracterização do biodiesel 

produzido de acordo com a norma da ANP (Agência 

Nacional de Petróleo). 

 

3. Resultados 

3.1 Caracterização da matéria-prima 
A matéria-prima utilizada apresentou valores de IA, 

IS e II iguais a 1,18 mg KOH/ g, 180,13 mg KOH/ g e 

44,31 mg 
2I / 100g. A massa molar média calculada foi 

igual a 940,16 g/mol. 

 

3.2 Síntese do biodiesel 
A figura 1 indica no eixo da ordenada os valores de 

% mássica de catalisador utilizada; e no eixo da abcissa 

os valores da razão molar álcool: gordura. Para cada 

ponto que corresponde a um experimento é indicado o 

grau de conversão da reação. 

 
Figura 1- Representação gráfica dos resultados obtidos 

 

3.3 Efeitos de interação na reação 
Os efeitos de razão molar e % de catalisador, quando 

analisados separadamente, promovem aumento de 0,26 

e 5,22% na conversão, respectivamente, quando há 

aumento da razão molar e % de catalisador. Quando 

analisados em conjunto, promovem uma diminuição de 

2,01% na conversão. 

 

3.4 Caracterização do biodiesel produzido 
Os resultados da caracterização do biodiesel 

produzido mostraram que das propriedades analisadas: 

ponto de fulgor, viscosidade cinemática a 40°C, massa 

específica a 20°C, ponto de entupimento de filtro a frio, 

corrosão em lâmina de cobre e teor de ésteres, que a 

maioria dos parâmetros está de acordo com valores 

sugeridos pela ANP. 

 

4. Conclusões 
Foi possível produzir biodiesel, com a maioria das 

propriedades analisadas em concordância com a norma 

da ANP, utilizando gordura suína como matéria-prima. 

Além disso, foi verificado que o parâmetro 

porcentagem mássica de catalisador tem maior 

influência que a razão molar na conversão da reação. 
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