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Introdução: Os bicombustíveis vêm ganhando cada vez mais espaço na matriz
energética mundial. Dentre eles, o biodiesel, um éster de ácido graxo, que é obtido de
fontes renováveis. Industrialmente, a obtenção do biodiesel é feita com diferentes
óleos e o álcool mais usado é o metanol, empregando a catálise homogênea básica.
Apesar do biodiesel metílico ser o mais usual, o biodiesel etílico tem a vantagem de
originar de biomassa, que o torna renovável. Além disso, a catálise heterogênea passa a
ser uma alternativa vantajosa, devido à facilidade de separação do produto do meio
reacional e ao fato de ser menos poluente. Objetivo: O objetivo deste trabalho é
analisar e avaliar os processos usados na transesterificação do óleo vegetal refinado,
para determinar os melhores métodos e as faixas de trabalho mais adequadas para as
matérias-primas utilizadas, a fim de determinar qual o método mais viável para a
produção do biodiesel. Metodologia: O biodiesel foi produzido pelo método da
transesterificação via catálise básica, usando hidróxido de potássio (KOH) e etanol
anidro. Utilizou-se óleo de soja e óleo de girassol, numa proporção molar álcool:óleo
de 1:9 e 1:12.  O tempo de reação, temperatura, quantidade de catalisador foram
pré-fixados em 2 horas, 50 °C e 1% em relação à massa do óleo, respectivamente. Para
determinar quais as melhores condições de trabalho para a produção do biodiesel
etanólico, avaliou-se o rendimento do produto obtido. Na segunda etapa do projeto,
pretende-se avaliar o processo através da catálise heterogênea.  Resultados: O critério
para determinar o melhor processo na produção do biodiesel foi o rendimento final do
produto, com base na estequiometria da reação. Pelos resultados obtidos, tanto para o
óleo de soja quanto girassol, a razão molar (álcool:óleo) de 1:12 foram os que
apresentaram os melhores resultados na produção de biodiesel bruto. O que é
justificado, uma vez que o excesso de álcool além de favorecer a separação de fases
entre o biodiesel e a glicerina, desloca o equilíbrio para o máximo de rendimento. Na
proporção de 1:12 o óleo de girassol apresentou maior rendimento, chegando a quase o
dobro do rendimento do óleo de soja. Quando comparado o rendimento bruto, o
quadro se inverte, e o óleo de soja revelou-se melhor, apresentando rendimento mais
satisfatório em relação ao de girassol. Fato justificado, devido à formação de emulsão
durante o processo de lavagem ser bem mais acentuado para o óleo de soja, levando a
um decréscimo no rendimento final. O que mostra que a lavagem foi responsável pelo
baixo rendimento do processo. Conclusão: Os resultados de rendimento mostram que a
razão molar 1:12 foi o que apresentou melhor rendimento. Assim, um fator
determinante no rendimento final do processo foi a lavagem do biodiesel bruto. Como
o trabalho encontra-se em execução, a próxima etapa é avaliar o processo via catálise
heterogênea.
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