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1. RESUMO  

O mundo atual ainda está extremamente envolvido e dependente dos combustíveis           

fósseis, os quais apresentam a maior parcela de emissão de poluentes atmosféricos.            

Este fato nos motivou a realizar o presente trabalho. Programamos a geração de             

biodiesel e consequentemente glicerina por meio de uma transesterificação alcalina.          

O material utilizado inicialmente foi o óleo de soja virgem que reage com metanol na               

presença de hidróxido de sódio. Além desta matéria-prima utilizaremos o óleo de            

cozinha usado e óleo de origem animal, oriundo de aves, obtido após seu preparo              

em equipamento que utiliza ar quente para o seu cozimento. A ideia é caracterizar e               

ao final comparar o perfil de combustão das três fontes de biodiesel em um motor de                

combustão que funciona com o diesel de petróleo. O equipamento usado é o mesmo              

que verifica emissões em motores a combustão. A glicerina será utilizada           

posteriormente em outros projetos específicos. 

2. INTRODUÇÃO  

As alterações climáticas estão trazendo mudanças extremas no nosso planeta          

aliadas ao fato dos combustíveis fósseis serem finitos, intensificam a busca por            

alternativas de combustíveis renováveis e com menor impacto de emissões (Xu e            

Hooke, 2013). A reciclagem e o reaproveitamento de materiais também cooperam           

para minimizar impactos ambientais, principalmente quando estes são descartados         

indevidamente na natureza. A própria rede de esgoto também é vítima deste            

descarte inadequado no caso do óleo de cozinha usado, provocando a formação de             

aglomerados de gordura que chegam a provocar o entupimento da rede hidráulica            

(Husain et al, 2014). O reaproveitamento do óleo de cozinha usado e do óleo de               

gordura animal na geração de biodiesel tem grande valor na minimização de            

emissões, não esgotar o uso da terra para o cultivo de oleaginosas para geração do               

biocombustível e reduz a geração de resíduos com impacto ambiental. Alguns           

trabalhos mostram a viabilidade do uso e sua sustentabilidade em comunidades           

isoladas como pescadores e o impacto no custo da atividade pesqueira (Moecke et             

al, 2012). Existem trabalhos que estudaram o uso de óleo vegetal e animal na              

geração do biodiesel porém os mesmos foram misturados ao diesel de petróleo            

(Tsanaktsidis et al, 2016). Outro fator em que a sustentabilidade pode se fazer             

presente neste processo de geração de biodiesel diz respeito ao uso de            



catalisadores, empregados na reação de transesterificação dos ácidos graxos pelo          

álcool, a partir de conchas marinhas de caranguejo que podem ser reutilizadas em             

até 11 vezes (Boey, 2009). Acreditamos que, em função das diferenças na            

composição das fontes de ácidos graxos, deve se refletir diretamente na quantidade            

e variedade das emissões. As duas fontes de resíduos graxos empregadas tem            

origem no uso doméstico, mesmo sendo uma produção modesta em cada           

residência, apresenta um enorme volume no total das residências geradoras. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é a produção de biodiesel a partir de óleo vegetal virgem               

(soja), óleo vegetal usado (soja) e de gordura animal (aves), e verificar o nível das               

emissões dos gases entre os mesmos por meio de combustão em um motor diesel              

convencional. 

4. METODOLOGIA 

A transesterificação consiste numa reação de uma gordura ou de um óleo GRAXO,             

com um álcool (metanol), na presença de um catalisador (NaOH, Hidróxido de            

sódio). 

A transesterificação requer três moles de álcool (metanol) para uma mol de            

triglicerídeos. Os três ácidos graxos libertam-se do glicerol e combinam-se com o            

álcool para produzir um mol de glicerol e três moles de ésteres. 

O processo de produção de biodiesel é então composto pelas seguintes etapas:            

preparação da matéria-prima, reação de transesterificação, separação de fases em          

funil de separação (biodiesel da glicerina) e purificação do biodiesel (lavagem,           

secagem e filtração).  

As emissões de poluentes geradas e emitidas pela combustão do diesel e biodiesel             

serão caracterizadas pelo equipamento da marca Magneti Marelli. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Utilizando óleo vegetal (soja) no volume de 100ml, foram realizados os primeiros            

ensaios do biodiesel, sendo o óleo elevado a temperatura de 60°C com o auxílio de               

uma de placa quente controlada, logo após, foi desligado a resistência e adicionado             

0,49835g de NaOH diluído em 20mL de metanol para fazer a transesterificação. 

Para homogeneizar, foi utilizado o agitador magnético, ficando o mesmo ligado por            

24 horas, após esse período, foi confirmado a reação e gerou o biodiesel, sendo o               



mesmo transferido para o funil de decantação para ser realizado a separação das             

fases, sendo a primeira fase, a mais pesada na cor amarela (sem nome), a segunda               

fase, sendo a glicerina branca e por último, o biodiesel. 

Ao final da separação, foi obtido os seguintes resultados aproximados: 

ml da primeira fase, a mais pesada (ainda indefinida).± 2  

ml de glicerina branca.7± 1  

ml de biodiesel.0± 9  

A gordura de ave foi obtida após cozimento em uma fritadeira a ar (AIRFRYER), a               

mesma se depositou no fundo do recipiente e depois transferida para um frasco de              

vidro e trazido para a instituição de ensino. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, foram realizados os ensaios utilizando apenas o óleo vegetal virgem             

(soja). A reação ocorreu normalmente conforme descrito anteriormente e as fases           

geradas conforme esperado, o biodiesel acima da glicerina e uma terceira porção,            

mais densa com aspecto de uma resina na fase inferior, que ainda não pudemos              

identificar sua composição. No início do mês de setembro procederemos com a            

reação do óleo vegetal usado (soja) doado por moradores do bairro Jardim            

Presidente Dutra, e gordura animal, oriunda do cozimento de aves. 

Em outubro será realizado o teste, utilizando biodiesel 100% em um automóvel            

movido a diesel, nesse teste poderemos mensurar os gases emitidos. 
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