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Resumo: O presente projeto tem como intuito verificar 

a viabilidade da produção e a caracterização de biodiesel 

a partir da gordura de coco com o metanol. Foram 
realizados diversos ensaios com variação da relação 

molar dos reagentes e da porcentagem em massa de 

catalisador utilizado para a verificação das condições de 

reação com maior rendimento, ou seja, maior produção 

de biodiesel em relação à glicerina. Posteriormente, 

serão realizadas análises para verificar a qualidade do 

biodiesel produzido. 

1. Introdução 
A maior parte da energia consumida no mundo 

provém do petróleo, do carvão e do gás natural. Essas 

fontes são limitadas e com previsão de esgotamento num 

futuro próximo, portanto a busca por fontes alternativas 

de energia é de suma importância[1]. 

Os biocombustíveis apresentam características 

semelhantes aos combustíveis convencionais, podendo 

substituí-los nos processos de produção de energia. A 

principal característica dos biocombustíveis é que esses 

são derivados de fontes naturais e devido a isso são 

considerados biodegradáveis[2]. Por ser combustível 
obtido de fontes limpas e renováveis (ciclo curto do 

carbono) que não contém compostos sulfurados, não 

contribui para a formação de chuvas ácidas. 

No Brasil, devido à grande diversidade de espécies 

oleaginosas, pode-se produzir biodiesel a partir de 

diferentes óleos vegetais. Além disso, esse 

biocombustível pode ser produzido a partir de óleos de 

frituras e de sebo bovino, reduzindo, assim, os riscos de 

poluição ambiental causados por esses materiais[3]. 

 

2. Metodologia 

Primeiramente, determinou-se o índice de acidez e 

o índice de saponificação para a determinação da massa 

molar da gordura de coco. Em seguida, foram realizados 

7 ensaios (figura 1), variando-se a relação molar entre 

gordura de coco:metanol e a porcentagem em massa de 

catalisador utilizada em relação à massa de gordura de 

coco. Foram mantidos constantes a temperatura e o 
tempo de permanência em reação e a massa de gordura 

de coco utilizada. 

 

 
Figura 1: esquema dos ensaios realizados 

3. Resultados 

Foram calculados o índice de acidez e o de 

saponificação e obteve-se os valores de 0,4562 mg 
KOH/g e 195,76 mg KOH/g, respectivamente. Com 

esses valores, calculou-se a massa molar da gordura de 

coco. Assim iniciou-se os ensaios com os resultados 

expostos na tabela abaixo. 

 

Tabela 1: tabela de resultados 

 

 

Ensaio 

Relação 

Molar 

Gordura 

de Coco: 

Metanol 

 

% Em 

Massa de 

Catalisa-

dor 

 

Massa da 

Fase 

Superior 

(g) 

 

Massa 

da Fase 

Inferior 

(g) 

1 1:4 0,75 99,869 12,693 

2 1:8 0,75 106,233 19,880 

3 1:8 1,75 100,984 25,684 

4 1:4 1,75 95,994 16,626 

5 1:6 1,25 101,375 18,351 

6 1:6 1,25 100,683 19,197 

7 1:6 1,25 101,262 18,311 

 

4. Conclusões 

Até o presente momento, o projeto foi realizado 

visando conhecer as condições que maximizam a 

obtenção de biodiesel, variando da relação molar dos 

reagentes e a porcentagem em massa do catalisador na 

produção do biodiesel a partir da gordura de coco. 
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