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1. RESUMO  

 A preocupação com o meio ambiente atualmente é crescente, devido à grande 

demanda por energias provenientes de fontes não renováveis, acarretando em 

impacto ambiental negativo. De acordo com diversas maneiras de produzir biodiesel 

sustentável e de forma caseira, a aplicação do óleo residual usado para este fim é de 

extrema importância para amenizar o impacto ambiental gerado por esta matéria 

prima quando presente no meio ambiente, oferecendo uma nova função para 

este “poluente” na natureza, e consequentemente preservando a saúde humana com 

a produção de biodiesel, pelo fato da composição do biodiesel ser isenta de enxofre 

em sua composição, que é um poluente tóxico para atmosfera.    

2. INTRODUÇÃO 

 Os combustíveis fósseis provenientes do petróleo, são muito utilizados em 

vários segmentos da sociedade. Nas últimas décadas a procura por matéria prima 

renovável e sustentável que substituam o petróleo como fonte de energia é 

crescente, devido a diminuição das reservas petrolíferas; elevação nos custos de 

extração e, principalmente, pelo aumento do nível de poluição ambiental (CANESIN 

et al., 2014). O Biodiesel é um combustível de grande relevância ambiental, por 

ser biodegradável, produzido a partir de fontes renováveis e por emitir menos cadeias 

carbônicas, diminuindo assim o impacto causado por este composto no meio 

ambiente (SILVA; FREITAS, 2008). Desta forma a produção de biodiesel é 

indispensável para a preservação do meio ambiente, visto que o óleo residual não 

será descartado impropriamente no meio ambiente, e sim reutilizado de forma 

sustentável para a produção do biodiesel.  

3. OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho é produzir biodiesel a princípio em escala laboratorial, 

utilizando reagentes laboratoriais; e, posteriormente, será produzido biodiesel de 

forma sustentável, de baixo custo e “caseira” com utilização de reagentes de fácil 

acesso que se encontram em supermercados, em grande escala, visando a 

operacionalidade de motores.  

4. METODOLOGIA 

 Para a produção do biodiesel em laboratório foi utilizado 150 mL de óleo 

vegetal residual previamente filtrado e aquecido até 55 °C, visando a remoção de toda 



água presente no óleo.  Foi misturado 0,68g de NAOH em 30 mL de metanol gerando 

uma solução de metóxido de sódio, onde ocorreu uma reação exotérmica. Em 

seguida, o metóxido de sódio foi adicionado ao óleo, ficando sob agitação por 20 

minutos, após este período de tempo esta mistura foi transferida para um funil de 

decantação. Após repouso de 24 horas, ocorreu o processo de decantação, no qual 

foi removida a glicerina formada que se apresentava na parte inferior do funil, em 

seguida iniciou-se o processo de lavagem, o qual foi adicionado 30 mL de água 

destilada ao funil de decantação agitando-se suavemente a mistura e novamente 

deixado em repouso por 15 minutos, ocorrendo novamente o processo de decantação 

da primeira lavagem do biodiesel. Foi removida a água depositada no fundo do funil e 

medido o seu pH, este procedimento de lavagem foi repetido até que fosse medido 

pH 7,0 da água, sendo o produto final o biodiesel produzido.   

5. DESENVOLVIMENTO 

 A geração e a aplicabilidade do biodiesel tanto no Brasil quanto no mundo, está 

apresentando grande aumento a cada ano em virtude da busca por novos 

combustíveis, que apresentam menor emissão de poluentes e que possuam um 

processo de produção de baixo custo (SILVA; FREITAS, 2008). 

 Segundo Alvarenga (2015) o biodiesel transforma-se em uma opção que se 

reforça para utilização na matriz energética brasileira porque mostra um ganho 

ambiental. Estudos recentes revelam uma redução de 40% a 60% das emissões em 

comparação com o diesel de origem mineral. Indicado como um forte substituto para 

o óleo diesel derivado do petróleo. O biodiesel é um combustível produzido através 

da utilização de fontes de energia renováveis (óleos vegetais, gorduras animais e 

óleos utilizados para fritura de alimentos), e possui origem pela reação química de um 

óleo ou gordura com metanol ou etanol na presença de um catalisador (processo de 

transesterificação). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 O biodiesel produzido foi submetido ao teste de combustão, onde pegou fogo 

rapidamente comparado a matéria prima usada, o óleo vegetal residual. O teste de 

combustão foi realizado através da utilização de 2 cadinhos de porcelana resistente 

ao calor, onde em cada um foi colocado a mesma porção de algodão, sendo um 

deles embebido com óleo residual e o outro com biodiesel, e em 



seguida foram expostos ao fogo. O resultado obtido foi que, o algodão com 

biocombustível recém-produzido entrou em combustão rapidamente e o embebido 

com o óleo residual não entrou em combustão, como mostrado na figura 1.  

 

Figura 1: Teste de combustão. 

Fonte: Própria autoria. 
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