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Objetivo: Produzir biodiesel, através da reação de transesterificação, a partir de óleos
que foram usados em frituras e de sementes frutíferas, que seriam descartadas e que
contenham teores de lipídeos significativos, além de comparar suas características
físico-químicas, com o intuito de se produzir biodiesel melhores, para utilização em
motores a combustão. Metodologia: Os óleos de soja foram coletados nas residências
dos pesquisadores. Estes foram filtrados e realizados as reações de transesterificação.
Também foram coletadas sementes de mamão, que foram limpas, secas, trituradas e
tamisadas, para posterior extração do seu conteúdo lipídico, para ser transformado em
biodiesel e suas propriedades comparadas com o biodiesel produzido a partir do óleo
de soja. Outros tipos de sementes, que não são aproveitadas na alimentação, também
serão utilizados. Durante todo o processo de pesquisa, a aluna será envolvida em
diversas discussões a respeito da pesquisa e em outros momentos, auxiliando na sua
formação, tanto acadêmica como científica. Resultados: Já foram produzidos
aproximadamente 450 mL do biodiesel, a partir dos óleos de soja coletados. O
biodiesel produzido teve sua densidade avaliada, bem como a densidade dos óleos que
os originaram, sendo comparadas estas densidades. As frações do biodiesel produzido
tiveram valores de densidades próximos, mostrando que o método está sendo repetitivo
e estas densidades diferiram das dos óleos de soja. Até o momento, foram feitas ainda
três extrações com a semente de mamão, a primeira obteve-se 33% de óleo, a segunda
40% e a terceira 31,20%. O óleo da semente de mamão continuará sendo extraído até
que volume mínimo, de 100mL, para a realização da produção do biodiesel e
verificação das suas propriedades. O projeto tem proporcionado a aluna uma grande
experiência, e além de tudo uma oportunidade de adquirir conhecimento , pois tem
participado ativamente na pesquisa no laboratório, de palestras e cursos sobre vários
assuntos . Participar desse projeto tem ajudado muito na formação e fortalecido da
concepção de se fazer um curso superior. Conclusão: O biodiesel está sendo produzido
no laboratório de forma satisfatória, contribuindo para diminuição dos impactos
causados pelo descarte, principalmente de óleos de soja no meio ambiente, bem como
estão sendo aproveitadas sementes de frutas que seriam descartadas.
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