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h. Após o cozimento, o material foi prensado para a
obtenção do óleo.

1 - Introdução
A tilápia é a espécie de água doce mais
industrializada no Brasil. O rendimento médio em filé
representa 30% e os 70% de resíduos incluem: cabeça,
carcaça, vísceras, pele e escamas (Vidotti & Gonçalves,
2006).

Figura 2. Vísceras de Tilápia adquirida com os criadores.

Figura 1. Oreochromis niloticus tilápiua do Nilo

O aproveitamento dos resíduos gerados por estas
indústrias surge como uma alternativa sustentável trazendo
melhorias sociais, econômicas e ambientais (SANTA
ROSA, 2009). O biodiesel é um combustível para motor a
combustão interna, com ignição por compressão, renovável
e biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de gorduras
animais, que pode substituir, parcial ou totalmente, o óleo
diesel de origem fóssil (ANP, 2008). Uma das alternativas
está na produção do biodiesel de óleos vegetais e gorduras
animais, como o sebo bovino, o óleo de frango e de peixe
(CUNHA, 2008).
O óleo de peixe apresenta grande potencial para
ser utilizado como substrato para a produção de biodiesel,
não só devido à sua composição lipídica, rica em ácidos
graxos de cadeia longa, mas também por se tratar de uma
matéria-prima abundante no Brasil.. Nesse contexto surge
óleo de resíduos de peixes como alternativa para a obtenção
de biodiesel (ARRUDA, 2004).

Os experimentos de transesterificação foram
conduzidos utilizando o catalisador Hidróxido de Sódio
(NaOH) na proporção de 1%. As matérias-primas foram:
500 mL de óleo de tilápia do Nilo e 200 mL metanol. O
tempo de reação foi 30 minutos com temperatura constante
de 50 °C.
Os produtos da transesterificação foram
transferidos para funil de separação e deixados em repouso
por 12 horas. O biodiesel foi lavado por três vezes com 100
ml de água em cada lavagem. O biodiesel foi
desumidificado sob aquecimento de 70 °C por 2 horas e
analisado seguindo as normas da ANP.

Figura 3. Biodiesel e glicerina sendo decantados.

2 - Material e Métodos
As vísceras das tilápias foram adquiridas com
criadores da Região do Vale do Médio Araguaia na Cidade
de Paraíso do Tocantins e Porto Nacional/TO. As vísceras
foram acondicionadas em caixas térmicas com gelo e
encaminhadas ao Laboratório de Química Analítica do
Instituto Federal do Tocantins IFTO - Campus Paraíso do
Tocantins. A matéria prima foi triturada e homogeneizada
com um liquidificador industrial. O resíduo foi cozido em
alta temperatura (110±10°C) e por um tempo médio de 1,5

3 - Resultados e Discussão
O biodiesel produzido encontra-se conforme as
especificações da ANP. A Acidez no óleo in natura sendo
de 5,6 mg KOH/g, passou a ser enquadrada com as
especificações da ANP após a transesterificação
apresentando o resultado de 0,11 mg KOH/g para o
biodiesel produzido a partir de óleo de peixe. Ocorreu a
diminuição da densidade de 914 para 856 kg/m3 para o
óleo in natura e o biodiesel, respectivamente. Os resultados
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obtidos neste trabalho indicam que os parâmetros mais
relevantes param se verificar na produção de biodiesel são:
acidez, e densidade, pois foram os que sofreram maior
redução considerando a amostra in natura e o biodiesel
produzido.
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Tabela 1. Características do Biodiesel.
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