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INTRODUÇÃO

O Biodiesel é um éster alquílico obtido por esterificação ou transesterificação de
óleos ou gorduras. Em gorduras com alta acidez aplica-se uma reação de esterificação
antes da reação de transesterificação, visando converter em biodiesel, numa primeira
etapa, os ácidos graxos livres do óleo sem ocorrência da reação paralela de
saponificação, própria de óleos ácidos. As variáveis que influenciam o rendimento, a
qualidade e a conversão em biodiesel são o estado inicial do óleo, a razão molar
óleo:álcool, o tipo de catalisador (ácido ou alcalino), a temperatura e o grau de agitação
(FREEDMAN et al., 1984; NOUREDDINI & ZHU, 1997)

Neste trabalho a gordura utilizada é de origem animal. Em geral são sólidas pelo
seu alto teor de ácidos graxos saturados, que lhes confere estabilidade oxidativa, porém
um alto ponto de fusão. Sebos refinados são neutros, porém os comerciais podem
apresentar uma acidez de 15% ou mais. A esterificação desses ácidos graxos livres numa
primeira etapa ocorre diluída numa quantidade variável de triglicerídeos o que implica um
estudo aprofundado das condições da reação.

Na combustão interna verifica-se que ésteres etílicos de sebo bovino em
proporções de até 20% apresentam desempenho satisfatório (FOGLIA et. al. 1997). Na
síntese de biodiesel de sebo bovino, a proporção sólido:líquido é um dos fatores mais
importantes no desenvolvimento de um processo. Lidar com gorduras sólidas implica
dispêndio de energia em diversos estágios da produção. As blendas com óleo de soja
degomado diminuem a acidez, mantêm o estado líquido e melhoram as propriedades
fornecendo um processo homogêneo eficiente. Neste trabalho se usam blendas visando
determinar a razão ótima Ácido graxo:Triglicerídeo, através de um projeto experimental
fatorial do tipo 2k.

MATERIAIS E MÉTODOS
Reagentes e Materiais:

Sebo bovino (IA=54 mg/g, frigorífico Bagé, RS); óleo de soja degomado (IA=2,3; empresa
Giovelli Indústria de óleos); Álcool etílico P.A.; Ácido sulfúrico P.A.; hexano P.A.; hidróxido
de sódio P.A.; Éter etílico P.A.; fenoftaleína; Ácidos fosfórico 85%; placa de agitação e
aquecimento; erlenmeyers de 125mL; funil de separação de 250mL; rota evaporador;
balão de fundo redondo de 125mL e 250mL; pipetas graduadas de 10mL; béquer de
80mL.

Método:
Etanol e ácido sulfúrico foram acrescentados à mistura aquecida a 60ºC sob agitação
magnética e acoplada com uma coluna de refluxo por 3h. A seguir o etanol restante foi
evaporado. Em seguida a reação foi lavada com água destilada morna na presença de
hexano e o índice de acidez foi medido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das reações estão apresentados na Tabela 1. O efeito das variáveis

está representado pela Figura 1, discutida a frente.



Figura 1: Efeito das variáveis

De acordo com a Figura 1, a relação AG:TG foi a mais influente na conversão,
reduzindo-a até 21,4% com a mudança de 1:3 para 1:16. Esse resultado confirma que a
diluição dos ácidos graxos em meio aos triglicerídeos reduz a extensão da reação. Na
figura 2 vê-se que a clara diferença alcançada com diluição de 1:3 e de 1:16.

A próxima variável mais influente foi o excesso de etanol. Quanto maior o excesso
de etanol, maior a conversão. O efeito do catalisador foi o terceiro mais influente,
alterando a conversão em 3,6%.

CONCLUSÃO
O trabalho estudou o efeito da diluição dos ácidos graxos em meio a triglicerídeos

durante a reação de esterificação. Observou-se que a relação de diluição AG:TG, medida
quantitativamente através do índice de acidez, é o fator mais influente para a conversão.
Para índices de acidez altos, que representam uma menor diluição, as conversões foram
maiores.

O excesso de etanol empregado tem influência significativa na conversão final.
Utilizar uma quantidade maior de álcool contribui para o aumento da conversão em todas



as condições testadas. Essas informações podem auxiliar a determinar um excesso
adequado de etanol para a realização de esterificação com base no índice de acidez, uma
vez que excessos menores são suficientes para converter uma mesma fração de ácidos
graxos se estes estão em maior quantidade no meio.
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