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RESUMO

Nos últimos anos, os efeitos da degradação ambiental decorrentes de atividades industriais e urbanas estão atingindo índices cada vez mais alarmantes devido a quantidade de

resíduos não biodegradáveis descartados no meio ambiente. Entre eles, os óleos residuais ganha destaque, devido a grande quantidade de material gerado e pouca possibilidade

de reutilização, tendo como destino final as redes de esgotos, agravando ainda mais os problemas ambientais. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a

purificação de óleo residual de fritura, obtido no restaurante universitário da UEMG-Unidade Passos, como fonte de matéria prima para obtenção de biodiesel. A purificação do

óleo residual foi realizado segundo Santos e colaboradores (2015), onde a matéria prima foi previamente tratada, afim de eliminar os resíduos sólidos proveniente de restos de

alimentos. Após a eliminação dos resíduos, foi feita a redução do índice de acidez e aumento da clarificação por meio de processo de adsorção utilizando biomassa de casca de

banana, afim de tornar o óleo apropriado para a produção direta de biodiesel. Com resultados obtidos até o momento, fica claro a purificação do óleo residual, uma vez que o

mesmo  apresentou densidade similar ao óleo in natura, além da clarificação gradativa de acordo com a purificação e tempo de contato do óleo com o adsorvente de biomassa de

casca de banana. Uma vez obtido o óleo residual purificado, o mesmo será submetido a reação de transesterificação etílica, utilizando como catalisador o hidróxido de sódio

(NaOH) a 50°C e espera-se que os resultados confirmem que o biodiesel obtido através de óleo residual seja viável do ponto de vista tecnológico, uma vez que o custo da matéria

prima é baixo, tornando o processo economicamente sustentável.

Projeto 1


