
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

TEC - CÂMARA DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS ( PÔSTER )

NOME: ESTEFÂNIA CARDOSO FARIA

TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CAO/NICUFE2O4 PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL

AUTORES: DIOGO GONTIJO BORGES, ESTEFÂNIA CARDOSO FARIA, ESTEFÂNIA CARDOSO FARIA, LUNA CLARA MORAIS GODINHO MODESTO, RAFAELA OLIVEIRA QUEIROZ, DIOGO

GONTIJO BORGES

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): FAPEMIG

PALAVRA CHAVE: BIODIESEL, FERRITAS MISTAS, COBRE

RESUMO

Os problemas decorrentes da poluição ambiental e do aquecimento global motivam pesquisas que buscam fontes alternativas de energia que possam substituir o uso de

combustíveis petrolíferos. Neste contexto, o uso de biodiesel é estudado como alternativa capaz de minimizar esses problemas, pois é um composto biodegradável com reduzida

emissão de CO, partículas sólidas durante sua combustão e não liberação de compostos de enxofre. A produção do biodiesel é obtida através do processo de transesterificação

de óleos vegetais, com o uso de catalisadores ácidos, básicos ou enzimáticos, em processos homogêneos ou heterogêneos. Entre os catalisadores heterogêneos básicos, os

óxidos metálicos apresentam grande eficiência na reação de transesterificação. Assim, o presente trabalho teve como objetivo a obtenção de catalizadores básicos suportados

em partículas magnéticas de ferrita mista de níquel-cobre (NiCuFe2O4) e sua aplicação na reação de transesterificação. A primeira parte da pesquisa consistiu na síntese da

ferrita mista pela metodologia do citrato percurso, através da dissolução de Fe(NO3)3, Cu(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. A ferrita mista foi utilizada como suporte para impregnação de cálcio em diferentes teores de

massa de 30, 40 e 50%. O catalisador CaO/NiCuFe2O4 foi obtido por calcinação a 650°C por 1 hora. Os resultados das avaliações catalíticas utilizando moléculas modelo

(acetato de metila e etanol) mostraram que os catalisadores apresentam atividade acima de 90% de conversão em 240 minutos de reação para o catalisador 50-

CaO/NiCuFe2O4, mostrando que o aumento do teor de cálcio é essencial para obter maiores conversões de ésteres. 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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