
 

II Congresso Online Nacional de Química - CONDEQUI 
Brasil – 27 a 30 de abril de 2020 

ÁREA DE PESQUISA 

Química Orgânica  II CONGRESSO ONLINE NACIONAL DE QUÍMICA 

 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL ATRAVÉS DE TRANSESTERIFICAÇÃO 
UTILIZANDO ÓLEO RESIDUAL DE SOJA 

 
Carla A. T. B. RIOS1 (PQ), Carlos R. M. PEREIRA2 (TC), Ramon O. MARTINS3 (TC), Ryanne C. C. MONTELES*4 

(TC), ryanneccmonteles@gmail.com  

1IFAP, Departamento de Química Analítica, Macapá-AP; 2IFAP, Departamento de Química Analítica, Macapá-AP; 3IFAP, 

Departamento de Química Analítica, Macapá-AP; 4IFAP, Departamento de Química Analítica, Macapá-AP. 

Palavras-Chave: Biodiesel; Óleo de Soja; Transesterificação 

  

Introdução 
A busca por fontes de energia mais limpas e renováveis tem aumentado nos últimos anos. Dentro deste contexto, o 
biodiesel tem sido usado em adição ou substituição ao diesel nos setores de transportes e geração de energia em todo 
o mundo, a fim de minimizar os impactos ambientais (KNOTHE et al., 2006). Ele tem despontado como uma solução 
para os danos ocasionados pela emissão de poluentes provenientes do petróleo, não somente por ser renovável, 
biodegradável e não apresentar toxicidade, como também pela sua alta capacidade de ser produzido por diferentes 
métodos partindo de inúmeras matérias-primas, dentre elas o óleo residual (OR). Ao comparar com outras matérias-
primas disponíveis, a produção de biodiesel de OR é a que tem menor custo de produção, além de retirar um poluente 
do meio ambiente, viabiliza a geração de uma fonte de energia renovável e menos poluidora. Diante o exposto, este 
trabalho teve como objetivo produzir o biodiesel através do processo de transesterificação, a partir do metanol e do 
etanol utilizando OR como matéria-prima.  

Metodologia 
O óleo residual foi primeiramente filtrado a vácuo. 100 g foram misturadas com NaOH e etanol e outros 100 g com 
NaOH e metanol, iniciando-se a reação de transesterificação. Após, a solução foi submetida a separação simples em 
funil de decantação, onde permaneceu por 12 h. O biocombustível separado foi lavado com água destilada três vezes. 
Por fim o biodiesel obtido foi levado a estufa por 1h para a retirada de umidade e caracterização físico-química. 

Resultados e Discussão 
O biodiesel produzido com metanol se apresentou mais eficiente quanto a velocidade da reação, fator benéfico em 
casos de produção do biocombustível em grande escala. A reação com etanol foi mais lenta, porém obtém a vantagem 
de ser um produto renovável e menos poluente que o metanol, além de não ser tóxico. No mais, os biodieseis obtidos 
apresentaram resultados satisfatórios em relação às características físico-químicas. 

Considerações Finais 
Os biocombustíveis obtidos mostraram-se fontes energéticas promissoras para utilização em veículos de grande porte, 
seja em sua forma pura ou misturada ao diesel disponível no mercado, bem como para gerar energia em equipamentos 
a diesel. 
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