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1 - Introdução
 A oleaginosa mais usada para a produção do 
biocombustível no país é a soja com mais de 78% da 
produção total (1), porém, outras fontes podem ser 
empregadas e aquelas não alimentares são particularmente 
interessantes, como é o caso da mamona (Ricinus 
communis) e do pinhão manso (Jatropha curcas), que 
podem ser plantados em regiões áridas e, da gordura 
bovina, que possui baixo custo e tem nos biocombustíveis 
um destino apropriado e lucrativo. O sebo bovino é a 
segunda matéria prima mais utilizada para a produção de 
biodiesel no Brasil, representando para o mês de agosto 
14,17% do total produzido no país (1).
 Diante do exposto, entende-se que tais matérias-
primas podem, portanto, ser utilizadas para a produção de 
biodiesel, através do processo de transesterificação. Por ser 
biodegradável, o biodiesel apresenta vantagens relativas às 
questões ambientais, como o fato de, praticamente, não
possuir enxofre em sua composição. O enxofre, quando em 
contato com a atmosfera, forma o dióxido de enxofre, que é 
um gás altamente poluente. Além disso, o dióxido de 
enxofre é capaz de produzir chuva ácida quando em contato 
com a umidade do ar (2).

Nesse contexto, o presente trabalho teve como 
motivação principal a busca por uma valorização do óleo de 
soja e gordura animal, através da formação de blendas 
constituídas pelos biodieseis obtidos por essas matérias 
primas, nas proporções de 25/75, 50/50 e 75/25 (Biodiesel 
de sebo bovino/biodiesel de soja). Foi utilizado para 
produção do biocombustível o processo de 
transesterificação, gerando biodiesel e glicerina. Os 
biodieseis foram, então, caracterizados por meio dos 
parâmetros: índice de acidez, teor de umidade, massa 
específica, viscosidade cinemática e estabilidade oxidativa. 
Na sequência, as blendas, nas proporções citadas, foram 
obtidas. Ao fim do processo, realizaram-se os ensaios 
físico-químicos das blendas, para identificar quais destas 
apresentavam conformidade com os padrões de qualidade 
estabelecidos pela Resolução ANP Nº 45 de 25.8.2014. 

2 - Material e Métodos
 Os procedimentos, testes e caracterizações físico-
químicas dos óleos, dos biodieseis e das blendas foram 
realizados no LARBIO (Laboratório de Referência em 
Biocombustíveis Professor Expedito José de Sá Parente), 
localizado na Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do 
Ceará (NUTEC). As caracterizações físico-químicas foram 
realizadas de acordo as metodologias descritas no livro de 

Métodos Físico-Químicos para Análise de Alimentos do 
Instituto Adolfo Lutz e normas ASTM (American Society 
for Testing & Materials), EN (European Standard), AOCS 
(American Oil Chemists Society) e ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 

2.1 Matérias-primas

O sebo bovino foi cedido por um frigorífico da 
cidade de Fortaleza - CE. O óleo de soja foi adquirido no 
comércio local. As blendas de biodiesel de sebo bovino 
(BSB) e biodiesel de soja (BSJ) foram preparadas nas 
proporções 25/75, 50/50 e 75/25 (BSB/BSJ). A amostra de 
sebo bovino passou por um processo de agitação mecânica 
com aquecimento (Figura 1).   

Figura 1. Etapas de extração do sebo bovino. 
  

 O procedimento utilizado para a produção dos 
biodieseis foi por rota metílica, sendo similar para as duas 
matérias-primas. Para o processo de transesterificação do 
sebo bovino, foram calculadas as proporções necessárias de 
hidróxido de potássio (KOH) e álcool metílico (CH3OH) a 
serem utilizadas. Essa mistura foi submetida a uma 
temperatura entre 55 e 65 ºC, por aproximadamente um 
período de 60 minutos. Em seguida, foi realizada a etapa de 
decantação, para separação da glicerina.  
 Após a etapa reacional, três processos foram 
realizados: lavagem, secagem e desumidificação. O 
processo de lavagem utilizado foi a quente, para remover 
todos os resíduos de reação. O procedimento foi executado 
em três vezes, a uma temperatura de 70 ºC, sendo cada 
lavagem realizada com 10 % de água destilada, em relação 
à massa da fase éster. A secagem foi realizada a uma 
temperatura entre 100-105 ºC, em uma chapa aquecedora 
com agitação magnética, por um período aproximado de 30 
minutos, visando retirar a umidade remanescente. A 
desumidificação foi feita com sulfato de sódio anidro a fim 
de remover a umidade residual. 
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3 - Resultados e Discussão
 As amostras de biodiesel de sebo bovino e 
biodiesel soja estão apresentadas na Figura 2.  
  

Figura 2. Biodiesel de sebo bovino (a), biodiesel de soja 
(b). 

 Com o término do procedimento de 
transesterificação, foram obtidos o biodiesel de sebo bovino 
(BSB) e o biodiesel de soja (BSJ). Para finalizar o 
processo, as amostras de biodiesel foram separadas da 
glicerina e dos resíduos de álcool, sabão e catalisador. Em 
seguida, foram formadas as blendas através da mistura do
biodiesel de sebo bovino e do biodiesel de soja (BSB/BSJ), 
nas proporções de 25/75, 50/50, 75/25 (BSB/BSJ). Os 
resultados das análises encontram-se descritos nas Tabelas 
1 e 2. 

Tabela 1. Caracterizações físico-químicas do biodiesel de 
sebo bovino (BSB), biodiesel de soja (BSJ) e suas blendas 
(BSB/BSJ). 

Índice de acidez (mgKOH/g) - RESULTADOS (TRIPLICATA)

Biodiesel de 
Sebo

Biodiesel 
de Soja 

Blendas (BSB/BSJ)

25/75 50/50 75/25

0,1329 0,2935 0,3987 0,2645 0,2632

0,3987 0,2950 0,2645 0,2658 0,2645

0,2671 0,2935 0,2606 0,2645 0,2658

Média

0,2662 0,2940 0,3079 0,2649 0,2645

Limite máximo: 0,5 mgKOH/g - RANP 45/2014

Viscosidade cinemática (mm²/s) - RESULTADOS (TRIPLICATA)

Biodiesel de 
Sebo

Biodiesel 
de Soja 

Blendas (BSB/BSJ)

25/75 50/50 75/25

5,6888 4,3945 4,6501 4,6981 4,9857

5,6729 4,3785 4,6342 4,6981 5,0017

5,6729 4,3785 4,6501 4,6981 4,9857

Média

5,6782 4,3838 4,6448 4,6981 4,9910

Limite: 3,0 a 6,0 (mm²/s) - RANP 45/2014

Tabela 2. Caracterizações físico-químicas do biodiesel de 
sebo bovino (BSB), biodiesel de soja (BSJ) e suas blendas 
(BSB/BSJ). 

Massa específica (g/cm³) - RESULTADOS (TRIPLICATA)

Biodiesel de Sebo Biodiesel 
de Soja 

Blendas (BSB/BSJ)

25/75 50/50 75/25

0,87252 0,88293 0,88052 0,87782 0,87512

0,87240 0,88295 0,88049 0,87778 0,87508

0,87246 0,88284 0,88042 0,87771 0,8749

Média

0,87246 0,88291 0,88048 0,87777 0,87503

Limite: 0,850 g/cm³ a 0,900 g/cm³ - RANP 45/2014

Teor de umidade (mg/kg) - RESULTADOS (TRIPLICATA)

Biodiesel de Sebo Biodiesel 
de Soja 

Blendas (BSB/BSJ)

25/75 50/50 75/25

170,4 195,5 217,2 219,0 206,3

206,0 218,8 219,8 215,3 204,1

177,2 218,6 222,2 209,7 204,1

Média

184,5 211,0 219,7 214,7 204,8

Limite: 200 mg/kg a 350 mg/kg - RANP 45/2014
Estabilidade oxidativa (horas) - RESULTADOS 

(TRIPLICATA)

Biodiesel de Sebo Biodiesel de Soja 
Blendas (BSB/BSJ)

25/75 50/50 75/25

9,89 4,23 3,65 5,51 7,77

10,84 3,78 3,34 5,51 6,15

- 3,99 3,49 4,99 7,29

Média

10,37 4,00 3,49 5,34 7,07

Limite mínimo: 8 horas - RANP 45/2014

4 – Conclusões
 As amostras de biodiesel de sebo e soja 

apresentaram propriedades que, agregadas em proporções 
adequadas nas blendas, proporcionaram a produção de 
biodieseis com notável padrão de qualidade. Ressalta-se a 
importância da utilização do sebo como um dos 
componentes para as blendas. As estabilidades oxidativas 
de todas as blendas não se mantiveram dentro dos padrões 
aceitáveis. Talvez um ajuste nas proporções melhorasse 
esse resultado. Assim, pode-se afirmar que a blenda de 
maior porcentagem de biodiesel de sebo (BSB/BSJ 25/75) 
apresentou o melhor resultado, mas, mesmo assim, não 
alcançou o limite aceitável da Resolução ANP Nº 45/2014. 
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