
Resumo:
O querosene de aviação (QAV) é um combustível fóssil derivado do petróleo utilizado em turbinas de aeronaves.
Além de fornecer energia através da combustão, ele atua como lubrificante e fluido refrigerante, favorecendo a
troca de calor. Quando o QAV é utilizado para este fim, a autoxidação ocorre no processo de estresse térmico
com a presença de oxigenio dissolvido, formando produtos oxidados e depósitos sedimentares. Uma das medidas
para solucionar este problema é a adição de antioxidantes, com o objetivo de melhorar suas propriedades físicas e
químicas, principalmente da estabilidade oxidativa. Neste trabalho bioóleo de alcatrão e óleo de resíduo sólido
urbano (RSU) foram testados como potenciais aditivos para o QAV. Duas amostras de querosene de aviação
foram aditivadas com cada um dos óleos no teor de aproximadamente 40 ppm e, então, submetidas a
envelhecimentos acelerados pelos métodos JFTOT, Petrotest e Rancimat. Posteriormente, as amostras foram
analisadas através dos seguintes ensaios físico-químicos: condutividade elétrica, cor, massa específica,
estabilidade oxidativa JFTOT, ponto de congelamento, teor de umidade, viscosidade cinemática, análise térmica e
infravermelho médio. Os aditivos foram caracterizados por CG-MS e TG. A análise dos resultados sugere que os
aditivos tenham participado dos processos oxidativos, protegendo as amostras. A influência positiva da aditivação
foi notada para os parâmetros cor, massa específica e condutividade. O teor de água foi o único parâmetro para o
qual os resultados foram totalmente insatisfatórios. Para a maioria dos ensaios não foi notada alteração nos
parâmetros. Por fim, pode-se concluir que os aditivos utilizados possuem potencial para serem melhor
investigados com o intuiro de serem utilizados como antioxidantes para o querosene de aviação.

Data: 12/07/2022, terça-feira

Horário: 14:00 h

Local: Auditório I do Departamento de Química - UFMG

Estudo da Utilização de Óleos de Pirólise como Aditivos
Alternativos para o Querosene de Aviação

Aluna: Luciana Santos Torres

Orientadora: Profa. Camila Nunes Costa Corgozinho  

Banca examinadora:
Profa. Vânya Márcia Duarte Pasa (Departamento de Química - UFMG)
Profa. Isabel Cristina Pereira Fortes  (Departamento de Química - UFMG)


