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Introdução: O descarte indevido do óleo residual de fritura é um problema antigo, de
sérias consequências ambientais, típico de atividades domésticas e urbanas. Além dos
prejuízos ao meio ambiente, o custo do tratamento de esgoto aumenta 45% com a
contaminação por óleo. No Brasil, o óleo refinado de soja é a principal matéria-prima
para a produção de biodiesel que em muito contribui para mitigar o impacto da
exploração de fontes fósseis de energia. Neste trabalho definiu-se um método para
produção de biodiesel a partir do óleo residual de fritura. Objetivo: As características
do óleo residual de fritura não são ideais para a produção de biodiesel, devido às
impurezas incorporadas e alterações causadas por seu uso no preparo de alimentos.
Este trabalho objetivou a definição de um método de produção que melhor se
adequasse às características específicas do óleo de fritura. Metodologia: Uma vez
definido um método de pré-tratamento para remoção de impurezas e padronização da
matéria-prima, o óleo foi submetido a vários ensaios de transesterificação – processo
de conversão dos acil-gliceróis (gorduras do óleo) em ésteres de ácidos graxos
(biodiesel). Entre as principais parâmetros desse processo, se destacam a proporções
de álcool:óleo (1:3) e catalizador(1,6%), temperatura (50°C) e tempo de reação(10
min). Durante os ensaios, variou-se os valores dos parâmetros e avaliou-se as
características do produto e do próprio processo para cada ensaio. Resultados: Os
resultados das avaliações de cada ensaio permitiram definir o processo preferível para
a produção do biodiesel. As etapas do processo são: Pré-tratamento, transesterificação,
separação das fases, extrações, lavagem e desidratação. Durante toda a primeira bateria
de ensaios, observou-se a formação de consistentes emulsões, que comprometeram o
rendimento do processo e qualidade do produto. Estudos apontaram que existe um,a
correlação entre a formação de emulsões e a presença de ácidos graxos livres no
processo.Com isso, uma nova bateria de ensaios foi preparada, variando-se novamente
os valores dos parâmetros para eliminar o problema. Os dados do ensaio mais efetivo
foram então definidos como parâmetros do processo mais aplicável. São eles:
proporções de álcool:óleo (1:3) e catalizador(1,6%), temperatura (60°C) e tempo de
reação(10 min), concentração de ácido clorídrico na segunda extração (0,5 molar).
Conclusão: O método se mostrou efetivo para a produção de biodiesel com rendimento
satisfatório e redução na formação de emulsões. As alterações feitas aumentaram o
rendimento do processo em 3,41% alem de reduzir em 5,45% a massa de efluente
gerado nas lavagens, evidenciando sua eficácia.
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