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1. RESUMO 

 O presente trabalho tem a finalidade de adotar uma forma eficiente de 

substituir o uso de combustíveis fósseis, utilizando uma solução biodiesel construída 

a partir da reutilização do óleo de cozinha e da extração de óleo de algas marinha.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Energia é a capacidade de realizar alguma espécie de trabalho. Atualmente, 

diferentes fontes geradoras de energia tornaram-se peças fundamentais para a vida 

moderna, gerando com isso um crescente consumo de combustíveis fósseis. Este 

recurso comumente utilizado tem contaminado parte da atmosfera com diversos 

gases nocivos, elevado a temperatura média no planeta e poluído ambientes 

marinhos.  

Com base em tal avaliação surgiu um questionamento importante, sobre 

como seria possível diminuir os impactos de tais efeitos sobre a natureza, mantendo 

uma eficiência equivalente a obtida anteriormente. 

Para isto, muitos profissionais têm dedicado tempo e estudo para gerar 

opções viáveis e mais ecológicas de se gerar combustíveis. E é com base nesta 

finalidade que este artigo será destinado. 

O óleo de cozinha é amplamente utilizado em residências e no comércio 

alimentício. A sua reutilização esgota o potencial energético antes de seu descarte, 

o que acarreta problemas nas redes que levam o esgoto até as estações de 

tratamento. 

 

3. OBJETIVOS 

A finalidade deste estudo é analisar o desempenho de diferentes tipos de 

óleos, em busca da solução mais eficiente e menos nociva para o meio ambiente. 

Para tal propósito serão analisados óleos residuais provenientes de uso doméstico, 

assim como a extração de matéria-prima a base de macro e microalgas, por serem 

espécies de fácil cultivo e enorme produtividade, não pertencente a cadeia alimentar 

humana, e facilmente alocada para a preservação de vidas marinhas. 

  

 

4. METODOLOGIA 



 A princípio foram adotados os seguintes procedimentos para as primeiras 

análises do processo de transesterificação do óleo usado de alimentação (o.u.a.) 

para a obtenção de biodiesel: 

O primeiro passo é a purificação do o.u.a. por meio de filtração em papel ou 

filtro metálico a fim de eliminar partículas indesejáveis. Em seguida o óleo é titulado 

e se o nível de pH estiver muito baixo (ácido), ações devem tomadas para sua 

utilização. 

A conversão do o.u.a. em biodiesel é realizada em temperatura controlada de 

60 - 70oC e com os reagentes na seguinte proporção (CASTRO 2012): 

 

125ml o.u.a. de soja (FM) (sob agitação) + 

25ml de CH3OH + 0,5g NaOH (0,48g - 3 lentilhas previamente dissolvido) 

 

 Após o tempo necessário de reação a mistura é transferida para um funil de 

bromo e em uma hora pode-se observar a formação da fase orgânica (biodiesel) e 

fase aquosa (glicerina). O álcool em excesso será recuperado por destilação 

fracionada (SILVA 2013). 

 A reação envolvida (figura 1) está descrita no esquema abaixo: 

Figura 1: Reação de transesterificação. Reação utilizando metanol e gerando 

biodiesel e glicerina. 

 



Fonte: [http://quipibid.blogspot.com.br/2012/04/microalgas-na-producao-de-

biodiesel.html] 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado um estudo comparativo com base em análises de diferentes 

tipos de amostras de biodiesel, sendo estas extraídas a partir de diferentes matérias-

primas.  

 As primeiras análises serão realizadas utilizando diversos tipos de óleo 

provenientes da soja (óleo de cozinha), a seguir serão analisados os desempenhos 

do óleo proveniente de macro e microalgas. 

 A glicerina será convertida em sabão em uma segunda etapa do projeto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 O primeiro processo utilizou como matéria-prima óleo de cozinha virgem, a 

verificação do nível de pH da solução foi realizada por titulação (GONÇALVES 2009) 

e a partir do uso de papel tornassol, onde pode ser constatado que a solução estava 

levemente ácida (pH=6,0). 

 Já o segundo procedimento foi realizado através do uso de óleo residual 

utilizado em fritura de alimentos, o processo de transesterificação trabalhado da 

mesma forma que o teste realizado anteriormente, porém tal solução demorou mais 

para obter um resultado. 

 Ensaios quantitativos e qualitativos serão necessários. 
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