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RESUMO

O crescimento desordenado e sem planejamento da população e o aumento do consumo de energia fosseis, têm gerado malefícios associados ao aquecimento global, problemas

patológicos associados pela geração de poluentes.  Pesquisadores visam opções viáveis de energias renováveis e limpas. Ressalta entre os principais tipos de biocombustível no

Brasil o biodiesel, importante como alternativa de combustível de queima limpa que pode ser adicionado ao diesel de petróleo. Emprega-se o uso de catalizadores que prestam a

função de aumentar a velocidade de uma reação química, mostrando-se vantagens econômicas e ambientais. Visando estas vantagens dos catalizadores heterogêneos, o

trabalho teve como objetivo a síntese de catalisadores de cálcio suportado em ferritas mistas de níquel-cobalto (NiCoFe2O4) para a transesterificação etílica. A ferrita mista

NiCoFe2O4 foi sintetizada pela metodologia do citrato percurso, através da dissolução de Fe(NO3)3, Co(NO3)2, Ni(NO3)2, e ácido cítrico, com posterior aquecimento a 90ºC sob

agitação constante que possibilitou a formação de um citrato precursor de alta viscosidade. O ácido cítrico foi decomposto com a elevação da temperatura para 300ºC. A ferrita

mista foi utilizada como suporte para impregnação de cálcio em diferentes teores de massa de 30, 40 e 50%. O catalisador CaO/NiCoFe2O4 foi obtido por calcinação a 650°C por

1 hora. Os catalisadores obtidos se mostraram ativos na reação de transesterificação entre acetato de metila e etanol, ficando evidente a maior conversão de ésteres com o

aumento do teor de cálcio impregnado. Testes catalíticos entre óleo de soja e etanol, assim como a estabilidade e caracterização dos catalisadores estão sendo realizados para

comprovar a eficiência e viabilidade do catalisador proposto.
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