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Resumo 

A preocupação com o esgotamento das fontes não-renováveis de energia tem 

incentivado estudos e pesquisas voltadas a substituição dos combustíveis fósseis por 

fontes renováveis. Neste contexto se destaca o biodiesel, como uma alternativa 

sustentável para substituição do óleo diesel, principal combustível utilizado no 

mercado brasileiro.  Deste modo, o objetivo de tal estudo é realizar a análise da 

eficiência energética do processo produtivo de biodiesel do óleo de fritura, por meio 

do cálculo do consumo de energia em cada etapa da produção. Será realizada a 

simulação de uma unidade produtora de biodiesel a partir do óleo de fritura residual. 

Espera-se com este trabalho incentivar uma destinação adequada deste resíduo.   
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1. Introdução 

 Atualmente, observa-se uma apreensão acerca do esgotamento futuro de fontes 

de energia não-renováveis. Uma alternativa a se pensar seria a diminuição da 

dependência dos combustíveis fósseis. Os combustíveis mais consumidos no Brasil 

são o óleo diesel e a gasolina (ANP- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, 2017). Entretanto, de acordo com dados da UNICA (União Da 

Indústria da Cana-de-açúcar, 2018) o continente americano reúne as políticas mais 

favoráveis ao biocombustível, além disso, existem esforços sendo direcionados no 

sentido de unir os combustíveis renováveis (etanol e biodiesel) aos combustíveis 

fósseis.  

     O óleo residual, pode ser aproveitado na produção de sabão e de biodiesel, seja 

ele oriundo de restaurantes, indústrias ou residências (BARRETO e MAGALHÃES, 

2017). Não existem dados oficiais sobre empreendimentos destinados a recolher óleo 

e gordura para a síntese de biodiesel, mas segundo a APROBIO (Associação dos 

Produtores de Biodiesel do Brasil,2017) existem iniciativas em algumas cidades, onde 

se recolhe óleo residual das residências, sendo o mesmo empregado para produção 

de biodiesel que abastece a frota de transporte público. 

     Para verificar a viabilidade de implantação de um processo produtivo, 

principalmente aqueles destinados a produção de energia limpa, uma ferramenta útil 

é o balanço energético. A verificação do balanço energético em um dado sistema, é 

essencial para medir unidades físicas, e a energia utilizada em cada etapa de 

produção, permitindo uma análise decisiva de aspectos econômicos, técnicos e 

ambientais para consolidação da produção. (JANUZZI,2007). 



 

 

 2. Objetivos 

 Análise da eficiência energética do processo produtivo de biodiesel por meio do 

cálculo do consumo de energia em cada etapa da produção, e determinação do 

impacto do gasto energético no custo total da produção.  Comparar a produção de 

biodiesel convencional com biodiesel do óleo de fritura em termos de consumo 

energético.   

3. Metodologia 

       Será realizada a simulação de uma unidade produtora de biodiesel que utiliza 

óleo residual de fritura como matéria-prima, para este levantamento será estimada a 

capacidade produtiva desta unidade (definida em 800 L/dia), a esta produção será 

associado um valor referente ao conteúdo energético do biodiesel  conforme a Tabela 

1, deste valor será subtraído o conteúdo energético relativo a energia consumida nas 

várias etapas do beneficiamento industrial conforme Mera et al.(2008). 

Tabela 1. Coeficientes energéticos para produção de biodiesel 

Coeficientes Energéticos  

 

Material                             Conteúdo Energético                     Unidades              

Turbinas                                  40,19                                            MJ/Kg 

Caldeira                                  55,09                                             MJ/Kg 

Aço Inox                                  79,96                                            MJ/Kg 

Aço Forjado                             117,23                                          MJ/Kg 

Aço Estrutural                          69,5                                              MJ/Kg 

Biodiesel 1                                 30,00                                           MJ/l                        

Glicerina                                  18,05                                            MJ/Kg 

Metanol                                    19,7                                              MJ/Kg 

Vapor                                        1360                                             MJ/t 

________________________________________________________________ 

Fonte: Adaptado de Pimentel (1980); Neto, A.A. (2004); Borken et.al (2006) apud Costa et.al (2006). 

1Macedo e Nogueira, (2005). 

 4.Desenvolvimento 

  Para este processo produtivo nota-se que a análise do gasto de energia só 

começa a ser contabilizada a partir do processamento industrial, uma vez que, podem 

ser desconsiderados os gastos com extração, sem contabilizar também a distribuição 



 

 

do combustível até o consumidor final. Todos os dados utilizados serão consultados 

em pesquisa e trabalhos já desenvolvidos sobre o tema na literatura.  

5. Resultados Preliminares 

 Espera-se por meio deste trabalho comprovar a viabilidade energética da 

produção de biodiesel a partir do óleo residual de fritura, uma vez que este processo 

reduz custos associados a matéria-prima e promove a sustentabilidade por meio do 

reaproveitamento de resíduos.  
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