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RESUMO

Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos tais como o 
craqueamento, a esterificação ou pela transesterificação. Esta última, mais utilizada, consiste numa reação química de óleos vegetais ou de 
gorduras animais com o álcool comum (etanol) ou o metanol, estimulada por um catalisador. Desse processo também se extrai a glicerina, 
empregada para fabricação de sabonetes e diversos outros cosméticos. Há dezenas de espécies vegetais no Brasil das quais se podem produzir o 
biodiesel, tais como mamona, dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras. O presente trabalho teve como 
objetivo obter o conhecimento e eficiência do biodiesel por meio do óleo de soja, azeite de oliva e azeite de dendê. Os materiais utilizados foram:  
seis copos de Béqueres, três Provetas Graduada, três Pipetas Graduada, um condensador de Liebig, dois Funis de Vidro, três baquetas, óleo de 
Soja, azeite de Oliva, azeite de dendê, soda caustica (hidróxido de sódio), metanol (álcool metílico), balança Analítica, vidro de relógio e espátula 
com colher em chapa de aço inox. O procedimento experimental foi como base para os compostos (óleo de soja, azeite de oliva e azeite de 
dendê) usou se 300 ml de cada um. Após à aferição e cada composto em seus devidos béqueres, utilizou-se a balança analítica para pesagem, 
assim após tarar a balança com o vidro de relógio foi utilizado 1,051 g de hidróxido de sódio (soda caustica), repetiu-se a pesagem três vez 
conforme o número de compostos. Pipetou-se 37,5 ml de álcool metílico (metanol) na proveta, em seguida foram misturados a quantidade 
unitária aferida com o metanol em um béquer até que o hidróxido de sódio fosse dissolvido. O procedimento foi realizado três vezes conforme o 
número de compostos, em seguida foi misturada cada solução nos seus respectivos béqueres. Finalizado todas as misturas, os líquidos foram 
transferidos para recipientes separados e aguardar a decantação. Após 5 dias, os recipientes foram abertos para à transferência do biodiesel para 
um novo recipiente, pois com a decantação o corpo de fundo no caso, a glicerina com impurezas não é aproveitado para o consumo como 
combustível, mas sim na produção de sabão. Resultados: nas amostras de óleo de soja foi extraído 27,5 ml de álcool metílico e 271 ml de 
biodiesel, do azeite foi extraído 27,5 ml de álcool metílico e 262 ml de biodiesel e do azeite de dendê foi extraído 27,5 ml de álcool metílico e sem 
resultados para o biodiesel. Considerações finais: o descarte incorreto de óleo usado é uma das principais formas de poluição atual de rios e lagos, 
cerca de 50 miligramas de óleo pode poluir mais de 25 mil litros de água. Para evitar poluição, a melhor opção é a reciclagem. Através de um 
processo conhecido como transesterificação, onde adiciona soda cáustica e metanol puro para que a transformação aconteça, é possível 
transforma esse óleo sem utilidade, já usado, em biodiesel de forma totalmente sustentável. Até a glicerina produzida na fase de decantação tem 
alta importância para as indústrias farmacêuticas e de cosméticos, demonstrando assim o valor do experimento.
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