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Introdução: O desafio de sintetizar catalisadores eficientes para uso no processo de
transesterificação para produção de um biocombustível a partir dos óleos residuais de
fritura é importante porque a catálise heterogênea pode reduzir os custos da produção
do biodiesel por oferecer a possibilidade de regeneração do catalisador e uma maior
taxa de conversão dos triacilglicerois em éster. Além de configurar um projeto atual e
em busca por soluções alternativas de tecnologia com sustentabilidade, o uso de
catalisadores heterogêneos para a produção de biodiesel possibilita a obtenção de
produtos e subprodutos com alto índice de pureza, minimizando as etapas de
purificação.  Objetivo: Sintetizar e testar catalisadores heterogêneos eficientes na
transesterificação do óleo residual de fritura a partir de insumos provenientes de fontes
renováveis e ecologicamente sustentáveis. Avaliar a eficiência de operações de
regeneração para reutilização dos catalisadores desenvolvidos. Metodologia: A
precipitação e a impregnação são dois métodos para preparar catalisadores. 
O método de precipitação é utilizado em catalisadores mássicos, permitindo uma
mistura mais uniforme, à escala molecular, e um maior controle sobre a distribuição de
tamanho de poros. Prentende-se aplicar o esquema geral de preparação: precipitação,
transformações hidrotérmicas, filtração, lavagem, secagem, calcinação e ativação.
Quando os catalisadores são preparados por impregnação, o suporte transmite ao
catalisador a sua morfologia, textura, e resistência mecânica. Assim, a dissolução da
fase ativa no suporte, depende da concentração das soluções, tipo de solvente,
temperatura, agitação, secagem e tratamentos térmicos.
 Resultados: A seleção dos reagentes para a síntese dos catalisadores que serão
posteriormente submetidos ao processo de transesterificação do óleo residual de fritura
foi baseada em insumos ecologicamente sustentáveis, que além de serem provenientes
de fontes renováveis, aumentam a eficiência da energia ou utilizam menos energia para
produzir a mesma ou maior quantidade de produtos, além de contribuirem para
diminuição do uso de substâncias biocumulativas e tóxicas.
Foi definido utilizar a cinza da casca de arroz como suporte catalítico possibilitando
processos com baixo consumo energético, melhor uso dos recursos naturais, redução
de subprodutos e eliminação de efluentes como potencial contaminante.
Magnésio e Alumínio são metais que mostraram alta capacidade eletrônica e
geométrica para composição da fase ativa do catalisador heterogêneo que nesse caso
pode ser sintetizado através de variados métodos.
 Conclusão: Este estudo evidencia a possibilidade de uma alternativa no preparo de
catalisadores empregados na síntese de produtos de alto valor agregado, como o
biodiesel. A proposta de uma aplicação do aproveitamento de resíduos da
agroindústria, como a casca de arroz, reduz um problema ambiental gerado por este
setor.
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