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Introdução: O biodiesel pode ser produzido pela transesterificação de óleos vegetais
e/ou gorduras animais. A transesterificação é o método mais utilizado para produzir
biodiesel. Nesse processo, moléculas de triglicerídeos encontradas no óleo ou gordura
animal ou vegetal reagem com um álcool na presença de um catalisador para formar
ésteres e glicerol. Se tratando de um biocombustível, é interessante que sua síntese seja
completamente renovável. Nesse contexto destacam-se os catalisadores heterogêneos,
que minimizam/eliminam os problemas gerados pela catálise homogênea. Além de
apresentar vantagens como facilidade da recuperação do catalisador, e principalmente
por ser reutilizável. Objetivo: Desenvolver e aperfeiçoar métodos ambientalmente
sustentáveis para produção de biodiesel a partir de óleos residuais, a exemplo da
catálise heterogênea e da etanólise e aprimorar os métodos tecnicamente viáveis para o
beneficiamento do biodiesel produzido para que seja possível a implementação desse
processo.  Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica para desenvolver
técnicas de produção de biodiesel com matérias primas ou por meio de processos
diferentes daqueles até então desenvolvidos. Os processos em estudo foram avaliados
visando à definição dos métodos mais sustentáveis e viáveis. Os estudos foram
conduzidos considerando os diferentes catalizadores heterogêneos para a
transesterificação. Para cada método selecionado definiu-se as faixas de trabalho que
serão empregadas. Com esses parâmetros selecionados é possível realizar os ensaios de
produção de biodiesel a partir dos óleos residuais, para assim avaliar e comparar os
métodos selecionados, elegendo o mais eficiente. Foram realizados ensaios nas
produções de catalisadores. Resultados: Através da revisão bibliográfica foi possível
definir as faixas de trabalho que serão utilizadas nessa pesquisa e considerando as duas
catálises estudadas na produção do biodiesel foram possíveis optar pela catálise
heterogênea, por possuir algumas vantagens técnicas comparadas à catálise
homogênea, como por exemplo, a possibilidade de reciclagem do catalisador e a
minimização da geração de efluentes. Desse modo, os ensaios serão realizados
utilizando óleo residual de fritura como fonte de triacilglicerol, etanol como álcool, e
estrôncio e níquel suportados na zeólita como catalisador heterogêneo. As reações
serão conduzidas as temperaturas de 120 ºC, 150 ºC e 200 ºC, a quantidade de
catalisador a ser utilizado será 5%, 10% e 15%, o tempo de reação será de 4hr, 5hr e
6hr e por fim a proporção álcool/óleo utilizada será de 1:9, 1:12 e 1:18. Foram
realizados ensaios na produção dos catalizadores, o mesmo ocorreu usando soluções de
nitrato de níquel e nitrato de estrôncio em soluções 0,2 e 0,4 molar, usadas como
soluções descanso para impregnação da zeólita, e sua ativação ocorrendo da mufla a
900 ºC. Sua análise para caracterização ocorreu apenas com suas mudanças físicas
macroscópicas, algumas amostras estão separadas para envio da caracterização
microscópica. Conclusão: Através das pesquisas foi possível realizar a primeira parte
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do trabalho, que foi definir os parâmetros a serem utilizados na transesterificação e
produção dos catalizadores. O próximo passo será a produção do biodiesel através do
processo de transesterificação heterogênea empregando os parâmetros selecionados,
para assim avaliar os métodos mais sustentáveis.
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