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ESTUDO DA TAXA DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA EM BLOCOS DE
MOTOR DE ALUMÍNIO E DE FERRO FUNDIDO POR MEIO DE
MODELAGEM 3D ASSISTIDA POR COMPUTADOR
Bruno Vieira Piola1, Janiel Wrubleski², Marcus Vinicius do Vale Nunes³, Wellington
Rodrigues da Silva4, Ana Kaori de Oliveira Ouba5
Área de Concentração: Engenharia Mecânica
Grupo de Trabalho: Acessibilidade e Sustentabilidade

RESUMO
O objetivo deste trabalho é comparar a taxa de aquecimento até a temperatura de
trabalho de blocos de motor ciclo otto, utilizando alumínio e ferro fundido cinzento
como materiais de construção dos blocos. Sabendo-se que a temperatura ideal é de
90°C, o estudo foi feito por meio de simulação no software ANSYS. A modelagem foi
feita considerando a troca térmica com o fluido, neste caso a água, e a
condutividade térmica como um regime transiente.
Palavras-chave: Modelagem; Condutividade térmica; Bloco de motor; Alumínio;
Ferro fundido.

ABSTRACT
The objective of this work is to compare the heating rate up to the working
temperature of otto cycle engine blocks, using aluminum and gray cast iron as
building materials of the blocks. Knowing that the ideal temperature is 90 ° C, the
study was done through simulation in the ANSYS software. The modeling was done
considering the thermal exchange with the fluid, in this case the water, and the
thermal conductivity as a transient regime.
Key-words: Modeling; Thermal conductivity; Motor block; Aluminum; Cast iron.

1. INTRODUÇÃO
1.1

Transferência de calor

Incropera (2008) define a transferência de calor como sendo a energia térmica
em trânsito devido a uma diferença de temperaturas no espaço. Portanto, sempre
que existir uma diferença de temperaturas em um ou mais meios, haverá
transferência de calor.
A transferência de calor pode ser feita por três formas distintas. A primeira é
1
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por condução, que ocorre quando existir um gradiente de temperatura em um meio
estacionário, sólido ou fluido, neste caso, a transferência de calor que ocorrerá
através do meio. A segunda forma de transferência de calor é por convecção, a qual
se refere à transferência de calor que ocorrerá entre uma superfície e um fluido em
movimento quando eles estiverem a diferentes temperaturas. E a última forma de
transferência é por radiação térmica, que ocorre quando superfícies com
temperaturas não nulas emitem energia na forma de ondas eletromagnéticas,
gerando no meio interposto participante, uma transferência de calor líquida, por
radiação (INCROPERA, 2008).
1.1.1 Condução transiente
Na transferência de calor em regime transiente, a temperatura muda não
somente com a posição no interior do sólido, ela também muda com o tempo em
uma mesma posição; tanto a taxa de transferência de calor através do corpo, quanto
a energia interna do corpo variam com o tempo. O corpo acumula ou perde energia
interna (INCROPERA, 2008).
Geralmente os problemas não-estacionários ou transientes surgem quando as
condições de contorno de um sistema são modificadas. Por exemplo, se a
temperatura superficial de um sistema for alterada, a temperatura em cada ponto
desse sistema também começará a mudar. As mudanças continuarão a ocorrer até
que uma distribuição de temperaturas estacionária seja alcançada. Seja um lingote
de metal quente, removido de um forno e exposto a uma corrente de ar frio. Energia
é transferida por convecção e por radiação de sua superfície para a vizinhança.
Transferência de energia por condução também ocorre do interior do metal para a
superfície e a temperatura em cada ponto no lingote decresce até que uma condição
de regime estacionário seja alcançada. As propriedades finais do metal dependerão
significativamente do histórico no tempo da temperatura que resulta da transferência
de calor. O controle da transferência de calor é uma chave na produção de novos
materiais com propriedades melhoradas (INCROPERA, 2008).
Sob condições nas quais os gradientes de temperatura não são desprezíveis,
mas a transferência de calor no interior do solido é unidimensional, soluções exatas
da equação do calor podem ser usadas para calcular a dependência da temperatura
com a posição e o tempo. Para condições mais complexas, métodos de diferenças
finitas e elementos finitos devem ser usados para prever a dependência com o
tempo de temperaturas no interior de sólidos, assim como das taxas de transferência
de calor em seus contornos (INCROPERA, 2008).

1.2

Taxa de condutividade térmica

Condutividade térmica é uma propriedade específica do material, para
caracterizá-lo quanto ao transporte de calor constante. (NETZSCH, 2017).
Descreve o transporte de energia – na forma de calor – através de um corpo,
como resultado do gradiente de temperatura. De acordo com a segunda lei da
termodinâmica, calor sempre flui na direção de menor temperatura. (NETZSCH,
2017).
A condutividade térmica depende da fase em que o material se encontra, do
peso especifico, da porosidade, umidade e principalmente da temperatura. A
variação da condutividade com a temperatura em alguns materiais, dentro de um
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certo intervalo, é bastante pequena e pode ser desprezada, mas, em muitos casos,
esta variação é significativa com a temperatura (THOMAZONI, 2010).
O conhecimento da condutividade térmica é de fundamental importância para
utilização dos materiais em aplicações de engenharia. Para saber se um material
será utilizado com um condutor de calor ou um isolante sua condutividade deve ser
bem conhecida (THOMAZONI, 2010).
No seguinte trabalho será analisado apenas os materiais que compõe a
construção do bloco de motor a combustão interna (alumínio e o ferro fundido).
1.2.1 Alumínio
O Alumínio é um dos materiais mais abundantes da crosta terrestre,
preferidos na indústria em geral, na Arquitetura e na Engenharia. Sua versatilidade o
coloca em posição de destaque no setor (DIAS, 2008).
Condutividade térmica
No que se refere à condutividade térmica, o alumínio tem um grande
destaque pois possuí um coeficiente de condutividade “k” = 159 W/m K, cerca de
três vezes maior do que o aço, ou seja, um material de alta condutividade térmica,
porém de alto custo e pouca resistência ao atrito.
1.2.2 Ferro fundido
Os ferros fundidos são ligas com grande aplicação em engenharia mecânica e
na indústria automobilística sendo empregados, por exemplo, na fabricação de
blocos de motores de combustão interna ou peças de motores em geral
(FRANCKLIN, 2009).
É a liga ferro-carbono-silício, de teores de carbono geralmente acima de
2,0%. Dentro da denominação geral de “ferro fundido”, podem ser distinguidos vários
tipos de liga, porém a mais utilizada para construção de blocos de motores é a liga
de ferro fundido cinzento (FRANCKLIN, 2009).
Ferro fundido cinzento
O ferro fundido FC 200 e 250 são os tipos mais utilizados para construção dos
blocos de motores devido possuir as maiores resistências as solicitações mecânicas
(tração, compressão, cisalhamento, flexão, impacto, desgaste). (TOTAL MATÉRIA,
2017).
Condutividade térmica
Quanto a condutividade térmica, o ferro fundido apresenta uma boa
condutividade (“k’= 50 W/m K), sendo um valor não tão alto como a no exemplo do
alumínio, porém na média para materiais metálicos e resistentes a solicitações
mecânicas, como também com um custo bem mais baixo em comparação com o
alumínio. (TOTAL MATÉRIA, 2017).
1.3

Método dos elementos finitos

A simulação computacional é amplamente utilizada nas empresas para realizar
análises e melhorar a qualidade dos produtos e projetos. Grande parte destas
análises é realizada por meio de softwares que utilizam o Método dos Elementos
Finitos, os quais possibilitam a obtenção de respostas para inúmeros problemas de
engenharia (MIRLISENNA, 2016).
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Como funciona o método por elementos finitos? A geometria submetida aos
carregamentos e restrições é subdividida em pequenas partes, denominadas de
elementos, os quais passam a representar o domínio contínuo do problema. A
divisão da geometria em pequenos elementos permite resolver um problema
complexo, subdividindo-o em problemas mais simples, o que possibilita ao
computador realizar com eficiência estas tarefas (MIRLISENNA, 2016).
O método propõe que o número infinito de variáveis desconhecidas, sejam
substituídas por um número limitado de elementos de comportamento bem definido.
Essas divisões podem apresentar diferentes formas, tais como a triangular,
quadrilateral, entre outras, em função do tipo e da dimensão do problema. Como são
elementos de dimensões finitas, são chamados de “elementos finitos” – termo que
nomeia o método (MIRLISENNA, 2016).
Os elementos finitos são conectados entre si por pontos, os quais são
denominados de nós ou pontos nodais. Ao conjunto de todos esses itens –
elementos e nós – dá-se o nome de malha. Em função dessas subdivisões da
geometria, as equações matemáticas que regem os comportamentos físicos não
serão resolvidas de maneira exata, mas de forma aproximada por este método
numérico. A precisão do Método dos Elementos Finitos depende da quantidade de
nós e elementos, do tamanho e dos tipos de elementos da malha. Ou seja, quanto
menor for o tamanho e maior for o número deles em uma determinada malha, maior
a precisão nos resultados da análise. A figura 1 mostra um exemplo de Nós e
elementos de uma malha (MIRLISENNA, 2016).
Figura 1: Nós e elementos presentes em uma malha

Fonte: ESSS (2016)

Os softwares de simulação computacional vêm evoluindo e buscam aprimorar
as análises abordadas pelo método, melhorando a escolha dos tipos e a geração da
malha de elementos, as técnicas de modelagem, os critérios de aceitação, erros e a
apresentação dos resultados, facilitando a utilização desta ferramenta. Dessa
maneira, o conhecimento dos fundamentos do método é essencial para que
juntamente com o domínio dos softwares sejam desenvolvidas boas práticas para
uma
aplicação
consistente
deste
poderoso
recurso
no desenvolvimento e avaliação de produtos e projetos (MIRLISENNA, 2016).
Aplicações do Método dos Elementos Finitos
O método pode ser aplicado na resolução e diagnóstico de problemas de
análise estrutural por meio da obtenção de deslocamentos, deformações e tensões,
também permite representar diversos cenários e avaliar o desempenho de produtos
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com a aplicação de critérios de resistência, rigidez ou fadiga. Além disso, variações
do Método dos Elementos Finitos viabilizam a análise térmica, acústica, dinâmica,
eletromagnética e de fluídos para casos mais simples de comportamento linear ou
outros não lineares, como quando há grandes deslocamentos ou contato entre
partes de uma montagem (MIRLISENNA, 2016).

1.3.1 Análise térmica pelo método dos elementos finitos
O Método de Elementos Finitos (MEF) tipicamente é utilizado para aplicações
estruturais com o levantamento da distribuição de tensões, deformações e
deslocamentos por meio de análises estáticas e dinâmicas. Porém, esta metodologia
também pode ser aplicada para a avaliação de outros fenômenos físicos, como
estudos de Transferência de Calor (SILVA, 2017).
Esta disciplina é focada no comportamento da energia térmica em um
sistema, especialmente em como ela se “desloca” devido a diferenças espaciais de
temperatura. Isso ocorre segundo três métodos de Transferência de Calor, cada um
deles descrito por uma equação: condução, que caracteriza fluxos térmicos através
da matéria (Lei de Fourier), convecção, associada à movimentação de fluidos devido
a efeito gravitacional ou escoamento (Lei de Resfriamento de Newton) e radiação,
com transferência de energia térmica por meio de ondas eletromagnéticas (Lei de
Stefan-Boltzmman). Na figura 2 são exibidos os tipos de transferência de calor
(SILVA, 2017).
Figura 2: Tipos de transferência de calor

Fonte: ESSS (2017)

Devido às características numéricas das malhas de elementos finitos, as
análises térmicas, segundo esta metodologia, geralmente são usadas para
representar meios sólidos em que a condução é predominante. Por sua vez, os
fenômenos de convecção e radiação são idealizados por meio de condições de
contorno equivalentes, representadas pelas leis acima. Em outras palavras, os
comportamentos do fluido e das ondas eletromagnéticas não são modelados
explicitamente na análise pelo MEF, sendo caracterizados por meio de fluxos de
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calor na fronteira do sistema. Cabe ressaltar que estes podem ser avaliados com
maior detalhamento em outras ferramentas de simulação numérica, como ANSYS
CFX, ANSYS Fluent e ANSYS HFSS (SILVA, 2017).
Sob o ponto de vista numérico, o desenvolvimento de análises de
Transferência de Calor pelo MEF segue as mesmas premissas observadas em
modelos estruturais, utilizando conceitos e metodologias aplicadas em análises
estáticas e dinâmicas, tais como a representação matemática dos elementos por
funções de forma. Entretanto, os modelos numéricos empregados em simulações
térmicas apresentam uma menor complexidade em relação aos estruturais devido a
características físicas dos fenômenos estudados. Por exemplo, as malhas numéricas
possuem um único grau de liberdade por nó (temperatura), consequentemente a
quantidade de equações a ser resolvida é menor em comparação com uma malha
estrutural com a mesma quantidade de elementos, onde cada nó possui três ou seis
graus de liberdade (translações e rotações, em elementos de casca ou viga). Além
disso, resultados de boa qualidade podem ser obtidos mesmo com malhas mais
grosseiras, devido ao comportamento linear da condução e pelo fato dos elementos
não se deformarem em uma análise exclusivamente térmica. Assim, simulações de
Transferência de Calor possuem solução tipicamente rápida, com baixo esforço
computacional (SILVA, 2017).
Algo semelhante pode ser observado em relação ao comportamento nãolinear, com menor impacto na complexidade de configuração da análise e tempo de
solução, em relação a estudos estruturais. Esta não-linearidade é caracterizada pela
presença de qualquer fenômeno com dependência da temperatura, como
propriedades de material, coeficiente de convecção ou fluxos de calor externos.
Soma-se a isso a radiação, que por definição apresenta não-linearidade em seu
equacionamento. A solução é obtida através da solução pelo Método de NewtonRaphson, com convergência controlada por meio de resíduos de fluxo de calor
internos e/ou incrementos de temperatura (SILVA, 2017).
Análises térmicas podem ser usadas para diferentes aplicações industriais,
permitindo o desenvolvimento de produtos e processos com maiores níveis de
segurança e eficiência. Tais análises numéricas permitem avaliar o perfil de
temperaturas em um componente ou equipamento, assegurando níveis aceitáveis
para a operação, assim como estudar sua interação com o ambiente externo, para
minimizar ou maximizar a troca de calor com o mesmo. Além do levantamento da
condição de equilíbrio em regime permanente, é possível a avaliação em processo
transiente, identificando a taxa de aquecimento/resfriamento a qual o sistema está
submetido, juntamente com o histórico de temperaturas em função do tempo (SILVA,
2017).
Além disso, esse tipo de simulação pode ser usado de forma integrada com
análises estruturais para avaliar fenômenos fisicamente acoplados. Alguns exemplos
de acoplamentos são deformações térmicas devido à expansão ou contração,
influência da temperatura nas propriedades mecânicas e geração de calor por atrito.
Esta integração multifísica ocorre de forma direta, uma vez que a mesma
metodologia de elementos finitos é empregada para os comportamentos térmico e
estrutural, sem a necessidade de interpolação entre malhas distintas, como ocorre
no acoplamento fluido-estrutura. Essa característica peculiar do acoplamento termoestrutural possibilita que os fenômenos sejam modelados não apenas de forma
sequencial, mas também de forma simultânea, com influência mútua entre ambas as
físicas (SILVA, 2017).
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Desta forma, análises numéricas de Transferência de Calor podem ser
desenvolvidas por engenheiros de simulação com relativa facilidade, utilizando
diversos conceitos e recomendações que são empregados em simulações
estruturais. Isso permite que esses estudos sejam realizados com relativa facilidade
e reduzido impacto em termos de esforço computacional, permitindo não apenas a
avaliação de fenômenos térmicos de forma isolada, mas também proporcionando
maior fidelidade à modelos estruturais que apresentem influência da temperatura
(SILVA, 2017).
1.4

Simulações computacionais

O uso de simulações computacionais na área da engenharia tem-se tornado
essencial para garantir a qualidade e eficiência no desenvolvimento de produtos de
engenharia (SILVA, 2014).
A Engenharia Assistida por Computador, também conhecida como Computer
Aided Engineering (CAE), é uma ferramenta que auxilia as empresas do setor de
engenharia no desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. Com o suporte do
computador, os profissionais podem realizar diferentes análises – estáticas, de
fluidos, dinâmicas, térmicas, eletromagnéticas, acústicas, entre outras – que
proporcionam benefícios como a redução de custos e de tempo na elaboração do
projeto, aumento da produtividade, facilidade na detecção de erros e auxílio na
identificação de soluções (SILVA, 2014).
Com a ajuda da Engenharia Assistida por Computador, os profissionais de
engenharia podem criar protótipos virtuais dos produtos. A geometria do item é
inicialmente elaborada em um software de Computer-Aided Design (CAD) e
importada para os sistemas de CAE. Uma vez dentro dos sistemas, eles passam por
diferentes
procedimentos:
pré-processamento,
processamento
e
pósprocessamento. Na primeira etapa, são definidas características como materiais,
interações com elementos externos, forças aplicadas, fixações, temperaturas, entre
outras (SILVA, 2014).
As ferramentas de CAE podem ser utilizadas para diferentes fins: auxiliam na
elaboração de projetos, na análise e avaliação de produtos, no teste de possíveis
melhorias, na investigação de falhas, na adaptação e otimização de produtos e
equipamentos, entre outras.
Técnicas de análise
A Engenharia Assistida por Computador pode ser realizada a partir de
diferentes métodos, os mais comuns são Análise por Elementos Finitos (FEA)
e Fluidodinâmica Computacional (CFD) (SILVA, 2014).
Vantagens
As ferramentas de Engenharia Assistida por Computador podem ser utilizadas
por
diferentes
indústrias
–
construção
civil,
metal-mecânica,
turbo
máquinas, aeroespacial, automobilística, aeronáutica, oil & gas, naval e offshore,
eletrônica, entre outros – e proporcionam benefícios no desenvolvimento de
produtos como:
– Maior eficiência e qualidade, pois permite prever possíveis erros e corrigi-los antes
da fase de prototipagem ou produção em grande escala;
– Redução nos custos, uma vez que a simulação é mais barata que o
desenvolvimento de protótipos;
– Permite realizar alterações no projeto rapidamente;
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– Diminui o tempo empregado no desenvolvimento do produto/equipamento;
– Elimina ou reduz a quantidade de protótipos de testes a serem construídos;
– Auxilia na verificação do produto quanto à funcionalidade, encaixes e design,
permitindo a reavaliação sempre que necessário;
– Aumento da competitividade.
Softwares CAE Atualmente estão disponíveis no mercado nacional e
internacional diferentes sistemas de Engenharia Assistida por Computador. Os
programas da ANSYS, empresa responsável por desenvolver softwares de
simulação para engenharia, apresentam soluções para diferentes aplicações
(dinâmica dos fluidos computacional, mecânica estrutural, eletromagnetismo,
simulação multifísica, entre outros). As ferramentas ANSYS são comercializadas
com exclusividade em toda a América do Sul pela ESSS – Engineering Simulation
and Scientific Software (SILVA, 2014).
O uso destes sistemas dá agilidade à área de projetos das empresas, pois
permitem que grande parte dos protótipos e ensaios de laboratórios sejam
substituídos por simulações virtuais. Ainda auxilia o profissional da engenharia a
realizar um número muito maior de testes em curto tempo e reduz os gastos com os
projetos. O resultado final é o aumento da competitividade e produtividade para as
empresas (SILVA, 2014).
1.4.1 ANSYS
O ANSYS tem como foco único a simulação de engenharia. A ANSYS
desenvolve, comercializa e oferece suporte ao software de simulação de engenharia
usado para prever como os modelos de produtos se comportarão em ambientes do
mundo real. Desenvolvendo ou adquirindo as melhores tecnologias e integra-as em
uma plataforma de simulação unificada capaz de soluções complexas e multifísicas.
Fornece serviços de sistema, incluindo soluções de computação de alto
desempenho (HPC) e Cloud, para gerenciar processos e dados de simulação
(ANSYS, 2017).
Mais de 40.000 clientes em todo o mundo usam soluções ANSYS, incluindo
96 das 100 principais empresas industriais na lista FORTUNE 500. Eles representam
uma ampla gama de indústrias: aeroespacial, automotivo, de defesa, eletrônica,
energia, materiais e processamento químico, turbo máquinas, produtos de consumo,
saúde, esportes e muitos outros (ANSYS, 2017).
Esses clientes estão projetando novos foguetes para exploração espacial,
automóveis autônomos, dispositivos médicos implantáveis avançados e
procedimentos de tratamento específicos do paciente, trens supersônicos, turbinas
eólicas mais eficientes e soluções de energia solar, eletrônicos cada vez menores
para smartphones e computadores, e software embutido para dispositivos
compreendendo a Internet das coisas - para citar apenas algumas aplicações
(ANSYS, 2017).
2. METODOLOGIA
Para este trabalho foi utilizado como base de referência as dimensões
aproximadas de um modelo não real de um bloco de motor de um veículo Ford
Ecosport 2.0 ano 2012. Foi construído no módulo DesignModeler que é integrado
ao software de simulação ANSYS um modelo aproximado e simplificado do bloco
do motor conforme mostrado na figura 3.
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Figura 3: Modelo isométrico do bloco do motor

Fonte: Autor (2017)

3. DESENVOLVIMENTO
O passo inicial foi o desenho em três dimensões do bloco do motor com base
nas dimensões obtidas do bloco do motor do veículo já citado. Com as dimensões
em mãos e o modelo já desenhado, deu-se início aos passos da simulação.
O segundo passo é selecionar o tipo de simulação que se deseja realizar, no
caso deste trabalho foi utilizado o Transient Thermal. Após selecionado o tipo da
simulação, foi definida a geometria a ser utilizada, a mesma que foi desenhada no
modulo DesignModeler.
Com a geometria definida, parte-se para a criação da malha como
apresentado na figura 4, que subdivide o modelo em pequenas partes, a qualidade
da malha é de extrema importância para a precisão dos resultados da simulação,
quanto menor o tamanho e maior a quantidade dos elementos maior é a precisão
da análise. Neste caso o modelo está limitado a 32000 nós devido ser utilizada uma
licença acadêmica. Após a aplicação da malha obteve-se 31369 nós e 17560
elementos, com 9,7mm cada elemento.
Existem diversos ajustes e configurações da malha para se obter uma melhor
precisão nas análises.
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Figura 4: Modelo do bloco com a malha aplicada

Fonte: Autor (2017)

A partir da malha é possível começar a inserir as variáveis e as condições
iniciais da simulação:
1. Definir a temperatura ambiente: foi definida a temperatura ambiente
em 25°C;
2. Definir a temperatura e a superfície que está emitindo o calor (figura
5), no caso desta análise é a superfície da parede dos cilindros, que
segundo Pulkrabek (1994) é de 185ºC.
Figura 5: Temperatura da parede dos cilindros

Fonte: Autor (2017)
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3. Define-se também a condição em que a superfície externa do bloco
troca calor com a agua do fluido de arrefecimento. Foi considerada
toda a superfície externa do bloco (figura 6). E definido a temperatura
de 90ºC para a superfície.
Figura 6: Condição de convecção nas superfícies do bloco

Fonte: Autor (2017)

Após definir e aplicar todas as variáveis que serão consideradas na simulação
é necessário acrescentar as análises que se deseja simular. Sendo assim para o
objetivo deste trabalho aplica-se a análise de temperatura.
Agora com todas as variáveis, dados e o modelo incluído o software está
pronto para realizar a simulação. Porém é neste passo que se deve lembrar que
esta análise é em função do tipo de material utilizado na construção do bloco, voltase então no passo da modelagem da peça e define o material construtivo do bloco,
é considerado nesta simulação a comparação entre dois materiais, o Ferro Fundido
Cinzento e uma Liga de Alumínio-Silício.
Concluída a simulação foram obtidos os dados de acordo com o que foi
indicado ao software. Abaixo nas figuras 7 e 8 pode-se verificar os gráficos com os
dados da análise:
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Figura 7: Temperatura em função do tempo para o alumínio

Fonte: Autor (2017)

Figura 8: Temperatura em função do tempo para o ferro fundido cinzento

Fonte: Autor (2017)

Os tempos obtidos foram muito diferentes, os fatores que mais influenciam
neste tempo são a condutividade térmica, a densidade e o calor especifico de cada
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material, na tabela 1 abaixo é mostrado cada um destes dados dos materiais
testados.
Tabela 1: Propriedades térmicas dos materiais comparados
MATERIAL
ALUMÍNIO A444
FERRO FUNDIDO
CINZENTO
Fonte: Autor (2017)

DENSIDADE

CONDUTIVIDADE TÉRMICA

2700

160

CALOR
ESPECÍFICO
447

7200

52

900

Nas imagens seguintes os mapas da distribuição da temperatura com os dois
materiais ficaram parecidos, porém com tempos para atingir a temperatura próxima
de 90°C diferentes.
Figura 9: Resultado da simulação para o ferro fundido

Fonte: Autor (2017)

O ferro fundido cinzento em contrapartida levou 155,2 segundos para alcançar
90,2°C.
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Figura 10: Resultado da simulação para o alumínio

Fonte: Autor (2017)

O alumínio A444 levou de acordo com os dados simulados 46,5 segundos
para atingir uma temperatura de 90,44°C.
4. CONCLUSÃO
Através desta análise podemos verificar a influência das propriedades
térmicas dos materiais avaliados, e o quanto o alumínio é mais rápido em relação
ao ferro fundido para atingir a temperatura ideal de trabalho de um motor ciclo otto,
esta diferença de tempo é muito relevante para os veículos, pois quanto mais rápido
atingir a temperatura ideal de trabalho melhor será o rendimento do ciclo térmico do
motor, e consequentemente economia de combustível e redução de emissões de
poluentes na atmosfera.
Também foi possível identificar as vantagens de se utilizar a simulação
computacional para a redução de tempo e custos de desenvolvimento e melhorias
de qualquer projeto, já que não há custos com construção de protótipos físicos e
uma grande redução do tempo de cálculo dos resultados esperados. Este é um
método que está sendo amplamente utilizado por empresas dos mais variados
segmentos das engenharias.
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RESUMO
Este trabalho consiste em desenhar, estudar e otimizar a forma da carroceria para
um veículo protótipo, visando minimizar o arrasto aerodinâmico, para conseguir uma
maior eficiência no consumo de combustível. O estudo inicia-se com a apresentação
das características do veículo original e do seu respectivo motor, do tipo 50 cc
utilizados em motocicletas, juntamente com uma revisão bibliográfica sobre formas
aerodinâmicas e a suas otimizações por meio de métodos matemáticos. De acordo
com os conhecimentos obtidos, foi definida a geometria da carroceria, que contém o
chassi e componentes existentes. Esta geometria deverá ter área frontal, lateral e
volume mais baixos possíveis. A influência das formas geométricas foi estudada em
função do arrasto aerodinâmico, efetuando uma comparação com as formas do
veículo original. Esta análise é feita com recurso de um software de mecânica de
fluidos.
Palavras-chave: Otimização aerodinâmica; Eficiência energética; Veículo protótipo.
ABSTRACT
This work consists of designing, studying and optimizing the shape of the body for a
prototype vehicle, in order to minimize aerodynamic drag, in order to achieve a
greater efficiency in fuel consumption. The study begins with the presentation of the
characteristics of the original vehicle and its respective engine, of the type 50 cc used
in motorcycles, together with a literature review on aerodynamic forms and their
optimizations by means of mathematical methods. According to the knowledge
obtained, the geometry of the body was defined, which contains the chassis and
existing components. This geometry should have the lowest frontal, lateral and
volume area possible. The influence of the geometric shapes was studied as a
function of aerodynamic drag, making a comparison with the forms of the original
vehicle. This analysis is done with the use of fluid mechanics software.
Key words: Aerodynamic optimization; Energy efficiency; Prototype vehicle.
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1. INTRODUÇÃO
Num mundo moderno cada vez mais preocupado com criar um modelo
sustentável de obtenção e utilização de energia, é de máxima importância aumentar
a eficiência energética dos veículos. Dos vários métodos através dos quais a
redução do consumo de um veículo automóvel pode ser obtida, a otimização
aerodinâmica é talvez a mais simples.
Apesar do estudo da aerodinâmica de veículos ter tido como objetivo original
obter maiores velocidades de ponta, os mesmos conceitos podem ser aplicados na
eficiência energética uma vez que o objetivo comum continua a ser o de reduzir as
forças que se opõem ao movimento do veículo (ROSILHO, 2013).
O padrão aerodinâmico é um parâmetro crucial que deve considerado no
desenvolvimento de um automóvel, principalmente por ter relação direta com o
consumo de combustível. É justificada assim a crescente preocupação com o tema
nos últimos anos devido à crise mundial de energia, a escassez dos recursos
naturais e os altos índices de poluição do planeta (LEITÃO, 2014).
Apesar do grande volume de projetos, simulações e experimentos visando
reduzir o arrasto aerodinâmico dos automóveis, o assunto ainda tem muito a ser
explorado. Este trabalho apresenta uma contribuição a essa tendência: onde será
projetado a carroçaria para um veículo protótipo, contendo o chassi e todos os
componentes já existentes no veículo, respeitando folgas pré-definidas, com base
em perfis aerodinâmicos, visando uma redução do coeficiente de arrasto
aerodinâmico.
Para a análise será utilizado como recurso um software de mecânica dos
fluídos, de modo a analisar a influência dos parâmetros geométricos no
comportamento aerodinâmico do carro e reduzir as forças opostas ao movimento,
para pôr fim comparar o coeficiente de arrasto aerodinâmico obtido, com o do
veículo original.
2. METODOLOGIA
Por intermédio da redução de área frontal, alteração de ângulo de ataque em
relação ao escoamento como a carroceria, técnicas para evitar o regime turbulento
em regiões indesejadas do veículo e a otimização das formas da superfície da
carroceria, pretendem-se reduzir a resistência ao arrasto aerodinâmico. Este
trabalho teve por base trabalhos semelhantes realizados por Oliveira (2013) e Leitão
(2014). O estudo sobre mecânica dos fluídos e do comportamento dos escoamentos
foram obtidas em White (1998). Com as informações analisadas e posteriormente
sintetizadas, o passo seguinte é avaliar se as melhores práticas conduzem a uma
redução de arrasto aerodinâmico substancial e comparar o valor do coeficiente de
arrasto otimizado com o valor do veículo original.
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Esta seção limita-se a apresentar de forma simples e sucinta alguns dos
conceitos teóricos referidos ao longo do trabalho.
3.1. Consumo De Combustível
O consumo de combustível é um dos grandes desafios da indústria
automobilística moderna. Os fatores que influenciam no consumo de combustível de
um veículo vão além das características construtivas do seu motor e toda tecnologia
mecânica (materiais, lubrificantes, componentes, etc.) e gerenciamento eletrônico
que temos hoje em dia (ROSILHO, 2013). Para entender melhor essas influências,
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vamos recorrer à segunda lei de Newton aplicada ao movimento de um automóvel
em uma estrada:
Fr  D  R  M .

dV
 M .g .sen( )
dt

Onde:
Fr : Força de tração;
D : Arrasto aerodinâmico;
R : Resistência ao rolamento;
M : Massa do veículo;
V : Velocidade do veículo;
t : Tempo;
g : Aceleração da gravidade;
 : Inclinação da pista.
A influência no consumo de combustível provocada pelos termos . /
(resistência à aceleração), M .g .sen ( ) (resistência à inclinação) e R (resistência ao
rolamento dos pneus) não serão abordadas neste estudo.
O arrasto aerodinâmico, ou seja, as forças geradas pelo ar em um veículo,
podem ser responsáveis por até 50% do consumo de combustível, dependendo do
modelo, clima, tipo de asfalto e dimensões (DEVESA e INDINGER, 2012).
3.2. Arrasto Aerodinâmico
O arrasto aerodinâmico é proporcional ao quadrado da velocidade V do
veículo. A expressão completa é dada a seguir:

2
D  C D . Af . .V
2

Onde:
D : Arrasto aerodinâmico;
C D : Coeficiente de arrasto;
Af : Área frontal; (mostrada na figura 1)
 : Densidade do fluído;
V : Velocidade de escoamento.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação científica da FATEB – Telêmaco Borba, PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Figura 1- Definição de área frontal

Fonte: Hucho (1988)

Se a área frontal permanecer constante, é possível reduzir a força de arrasto
otimizando somente a forma do veículo (HUCHO,1988). Para exemplificar, a figura 2
mostra a aplicação de um defletor de ar padrão em um caminhão pesado. Neste
caso não temos redução de área, e sim apenas a melhoria no coeficiente de arrasto
que consequentemente resultará na redução do arrasto aerodinâmico.
Figura 2 - Defletor de ar em cabine de caminhão

Fonte: Hucho (1988)

Além da economia de combustível, a redução do arrasto aerodinâmico
também proporcionaria ao motorista uma direção mais ágil, mostrando que o motor
não é o único responsável pelo desempenho do veículo.
3.3. Coeficiente De Arrasto
Este coeficiente é dado pela equação:
CD 

Onde:
C D : Coeficiente de arrasto;
D : Arrasto aerodinâmico;
 : Densidade do fluído;

D
1
2
. .V . Af
2
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V : Velocidade de escoamento;
Af : Área frontal do veículo.
Finalmente, é possível correlacionar as definições dadas acima com o
objetivo deste trabalho, onde propõe-se a melhoria do arrasto aerodinâmico a partir
da redução da área frontal e do coeficiente de arrasto.
4. PROJETO DO VEÍCULO
4.1. Apresentação Do Veículo Original
O veículo original, o qual vai ser utilizado para comparação, é uma bicicleta
motorizada com um motor de ciclo Otto, com 50 cc, que utiliza como combustível a
gasolina, possuí uma massa total de 60 Kg e sua eficiência média é de 30 Km/L.
Figura 3 - Veículo original

Fonte: Casa da Mobilete

A área frontal deste veículo, assim como qualquer outro veículo, corresponde
à projeção de sua vista frontal. No entanto, neste caso é necessário entrar em
consideração também a área frontal relacionada ao condutor.
Segundo Cocco (2004), para analisar a aerodinâmica de motocicletas
precisamos estipular valores para determinar a área frontal relacionada ao condutor.
No entanto, este valor pode variar amplamente, dependendo do condutor é superior
ou inferior, mas também este valor pode variar para o mesmo condutor, isto se deve
a maneira como ele vai estar posicionado.
Devido a isto, foi utilizado o trabalho de Cocco (2004) para definir o valor do
coeficiente de arrasto do veículo original, que é de aproximadamente 0,68754 a uma
velocidade de 7 m/s.
Este valor vai ser utilizado para efetuar a comparação com os valores obtidos
com a nova carroceria do veículo.
4.2. Objetivos Do Projeto
Conforme dito anteriormente, o principal objetivo deste projeto é o de
desenvolver uma carroceria visando obter o menor coeficiente de arrasto possível,
para assim conseguir uma redução no consumo de combustível. Para isso alguns
fatores devem ser levados em consideração como as dimensões do chassi, os
componentes presentes no veículo e também o espaço necessário para o piloto.
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Para melhor performance é desejado que o comportamento aerodinâmico
seja o melhor possível, reduzindo as áreas frontal e lateral da carroçaria. Esta deve
também promover um escoamento laminar do ar durante o máximo comprimento
possível. A carroçaria será desenvolvida no software MS Excel e Aero Plot, com
base em perfis NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) e exportada
para o Autodesk Inventor através da aplicação Autodestk Point Linker onde será
criado o sólido para as simulações numéricas.
4.3.

Perfil Naca
A NACA foi a agência espacial norte-americana antecessora da NASA, criada
pelo governo dos Estados Unidos em 1917. Sendo considerada uma referência na
solução de todo tipo de problema relacionado ao vôo e à fabricação de aviões. Sua
importância cresceu durante a Segunda Guerra Mundial, e em 1947 desenvolveu
o X-1, o primeiro avião a quebrar a barreira do som (OLIVEIRA, 2013).
O perfil NACA nada mais é do que uma norma técnica que dá as
características de perfis aerodinâmicos em um plano (xy).
4.4. Geometria Da Carroceria
Para o desenvolvimento da carroceria foi tomado como base os perfis NACA,
utilizando as informações já existentes sobre o tipo e o comportamento do
escoamento de ar entorno destes perfis.
O perfil escolhido foi NACA 66-018, que é um perfil com uma espessura
máxima um pouco maior do que os outros, o qual se adapta melhor a altura máxima
do protótipo.
Figura 4 - Perfil NACA 66-018

Fonte: O Autor (elaborado no software Aero Plot)

Para a definição da planta do veículo, foi adaptado o perfil NACA 66-018, que
teve 80% de utilização em relação ao perfil original, que corresponde a 2200 mm,
que é o tamanho total do veículo.
Figura 5 - Perfil NACA 66-018 (adaptado) vista superior

Fonte: O Autor (elaborado no software Aero Plot)

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação científica da FATEB – Telêmaco Borba, PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

O perfil do carro (vista lateral) também é feito com base no perfil NACA 66018, onde a linha superior do perfil faz uso de 80% do perfil original. A linha inferior é
assimétrica, seguindo o mesmo perfil até 20% do veículo, sendo reta desse ponto
até à traseira de modo a evitar o efeito de sustentação.
Na Figura 6 é possível observar ambas as linhas, demonstrando uma vista
lateral do protótipo.
Figura 6 - Perfil NACA 66-018 (adaptado) vista lateral

Fonte: O Autor (elaborado no software Aero Plot)

5. MODELAGEM 3D
Para cada secção, da carroçaria, é criada uma página no MS Excel com as
suas coordenadas. As seções são depois individualmente importadas para o
Autodesk Inventor com recurso a uma aplicação chamada Autodesk Inventor Point
Linker. Os pontos são abertos num Sketch 3D para cada seção, e unidos por uma
linha através da ferramenta Spline. O resultado é o apresentado na Figura 7.
Figura 7 - Visualização das seções no Autodesk Inventor

Fonte: O Autor (elaborado no software Autodesk Inventor)

As seções são unidas com uma ferramenta chamada Loft. O sólido final,
pronto a ser simulado é apresentado nas Figuras 8 e 9.
Figura 8 - Modelo 3d final (vista lateral)

Fonte: O Autor (elaborado no software Autodesk Inventor)
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Figura 9 - Modelo 3d final (vista frontal)

Fonte: O Autor (elaborado no software Autodesk Inventor)

6. SIMULAÇÃO NUMÉRICA
Para realizar as simulações numéricas foi utilizado o sofware comercial de
mecânica de fluidos computacional ANSYS.
6.1. Domínio De Cálculo
Depois de criado o modelo 3D no Autodesk Inventor, este é importado com a
ferramenta Geometry para o WorkBench. É criado um paralelepípedo ao qual é
subtraído o volume do veículo com um Bolean, e dividido ao meio pelo eixo de
simetria para facilitar as operações seguintes. A altura do carro ao solo foi fixada no
mínimo possível (1 mm). O resultado final da criação do domínio de cálculo é
apresentado na Figura 10.
Figura 10 - Domínio de cálculo

Fonte: O Autor (elaborado no software ANSYS)

6.2. CFX – POST
O CFX-Post é a ferramenta que permite analisar os resultados do cálculo.
Para este estudo foram retirados os valores de Forças e Momentos Totais, de
Pressão e Viscosos. É possível também visualizar uma representação gráfica como
a da figura 11, sendo que neste caso se optou por visualizar a pressão na superfície
da carroçaria e as linhas de escoamento.
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Figura 11 - Simulação no ANSYS (vista lateral)

Fonte: O Autor (elaborado no software ANSYS)

7. RESULTADOS FINAIS
Tendo então definida a geometria final do veículo protótipo, procedeu-se as
simulações com a malha gerada, para obter resultados necessários para a
comparação. Após definida e gerada a malha com sucesso, é necessário definir as
condições da simulação.
Para todas as simulações realizadas, foi considerado o fluido como sendo ar
à pressão de 1 atm (101325 Pa) e à temperatura de 25º C (288 K). (OLIVEIRA,
2013).
Primeiramente foi realizado uma simulação com uma velocidade de 7,0 m/s,
para comparar com o valor do coeficiente de arrasto do veículo original, quem foi
encontrado utilizando esta velocidade como base. Após isto foram também
realizadas simulações a velocidades de escoamento diferentes, para demonstrar a
influência da velocidade, os resultados estão apresentados na Tabela 01.
Tabela 01- Coeficiente de arrasto aerodinâmico em relação a velocidade
Velocidade
5,0 m/s
7,0 m/s
10,0 m/s

Coeficiente de arrasto
aerodinâmico (Protótipo)
0,59615
0,53418
0,49502

Coeficiente de arrasto
aerodinâmico (Veículo original)
0,68754
-

Fonte: O Autor (resultados obtidos com o software ANSYS)

Observando os resultados obtidos, foi possível perceber que quanto maior a
velocidade, menor será o coeficiente de arrasto aerodinâmico. No entanto, quando
levamos em consideração o tipo de escoamento desejado, velocidades mais altas
podem gerar um escoamento turbulento, o qual não é desejado, pois isto poderia
reduzir drasticamente a eficiência aerodinâmica do projeto.
Com as velocidades testadas, o escoamento do fluído se deu de maneira
laminar, a qual era a desejada, isto é demonstrado na Figura 11.
Com relação ao veículo original, não foi possível realizar uma simulação
numérica, devido à alta complexidade para a realização do modelo 3D, porém
quando comparamos os valores do coeficiente de arrasto aerodinâmico em uma
velocidade de 7,0 m/s, percebemos que houve uma redução de aproximadamente
22% no seu valor, sendo uma diferença muito significante, isto se deve em maior
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parte à área frontal gerada pelo condutor do veículo original, onde a mesma não
apresenta influência no veículo protótipo, devido ao fato da carroceria envolver
também o condutor.
8. CONCLUSÃO
O software de simulação numérica se demonstrou uma ferramenta muito útil,
porque permite prever o comportamento de várias geometrias com um custo muito
inferior e num intervalo de tempo que não seria possível com outros métodos.
Os resultados obtidos com as simulações foram bastante positivos,
demonstrando uma redução no coeficiente de arrasto de até 22 %, quando
comparado com o veículo original, onde também foi mantido o escoamento laminar
desejado, estes resultados se devem em grande parte à revisão bibliográfica
realizada, pois através dela foram definidas as melhores práticas a serem utilizadas
e também evitou a utilização de formas que não apresentariam bons resultados.
Estes resultados podem ser comprovados futuramente em testes
experimentais, onde será possível construir o protótipo utilizando todas as
informações obtidas neste trabalho, para então realizar uma comparação entre o
coeficiente de arrasto aerodinâmico e o consumo de combustível.
A geometria final, devido a ter uma linha média reta, facilita também o
processo de fabricação do molde, o que é uma boa característica em termos de
construção do futuro veículo, tornando ainda mais interessante a construção do
protótipo para trabalhos futuros.
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RESUMO
As questões ambientais e humanitárias em alta exposição no cenário nacional e
mundial fazem com que haja a necessidade de desenvolvimento de alternativas para
substituição dos combustíveis fósseis. A sustentabilidade e as fontes energéticas
mais limpas se tornaram prioridades de estudo. Tendo isto como premissa, o uso do
hidrogênio como combustível pode ser uma alternativa interessante, pois o processo
não polui a natureza e pode ser produzido em grande escala. O hidrogênio tem
potencial para diminuir impactos ambientais tanto na geração como na utilização de
energia, diversificando a matriz energética e melhorando o aproveitamento dos
recursos naturais. Em nível mundial, o desenvolvimento do hidrogênio poderá
revolucionar o uso de combustível veicular alterando todo setor automobilístico.
Porém, por se tratar de um elemento altamente inflamável, sua combinação com o
oxigênio gera um produto explosivo. Outra dificuldade se encontra no alto custo de
estoque e transporte. Esse trabalho levanta questões sobre o uso do hidrogênio e
suas formas de produção, e a viabilidade em utilizar o mesmo como combustível
complementar em veículos automotores em conjunto com combustíveis fósseis,
eliminando a necessidade de um armazenamento específico.
Palavras-chave: Eletrólise; Hidrogênio; eletrólitos.
ABSTRACT
The use of hydrogen can reduce environmental impacts in both the generation and
use of energy, diversify the energy matrix, and improve the use of natural resources.
Globally, the development of hydrogen could revolutionize the use of vehicular fuel
by altering every automotive sector. Environmental and humanitarian issues in high
exposure on the national and global scene mean that there is a need to develop
alternatives for replacing fossil fuels. Sustainability and cleaner energy sources have
become study priorities. Having this as a premise, the use of hydrogen as a fuel can
be an interesting alternative because the process does not pollute nature and can be
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produced on a large scale. Hydrogen has the potential to reduce environmental
impacts in both the generation and use of energy, diversifying the energy matrix and
improving the use of natural resources. Globally, the development of hydrogen could
revolutionize the use of vehicular fuel by altering every automotive sector. However,
because it is a highly flammable element, its combination with oxygen generates an
explosive product. Another difficulty lies in the high cost of inventory and
transportation. This paper raises questions about the use of hydrogen and its forms
of production and the feasibility of using it as a complementary fuel in automotive
vehicles in conjunction with fossil fuels, eliminating the need for specific storage
Key-words: Electrolysis; Hydrogen; electrolytes.

1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento da frota de veículos, a demanda por novos combustíveis
cresce exponencialmente nos últimos anos. A esmagadora maioria dos veículos
ainda utilizam combustíveis fósseis como fonte de energia, os quais são esgotáveis,
poluentes e caros.
As principais preocupações relacionadas à poluição dos combustíveis fósseis
são o aquecimento global e a saúde dos seres vivos. Segundo (Conelheiro, 2012) a
poluição causada pelo tráfego é responsável por mais de 250.000 novos casos de
bronquite crônica e mais de 500.000 ataques de asma a cada ano na Europa.
Ao analisar a situação da demanda de combustível com a poluição, o
presente trabalho busca estudar uma fonte de energia mais limpa e mais barata em
relação aos combustíveis fósseis, que estão cada vez mais escassos e,
consequentemente, mais caros.
O hidrogênio pode ser uma alternativa, a esse problema, pois é um elemento
em abundância compondo aproximadamente 70% da superfície terrestre.
No cenário atual já existem veículos movidos a hidrogênio, como o caso do
Honda Clarity Fuel Cell. De acordo com a empresa Honda, o Clarity “traz um trem de
força extremamente compacto” e oferece autonomia de impressionantes 750 km
com um abastecimento completo do reservatório de hidrogênio. Esses carros usam
motor elétrico para rodar, mas são abastecidos com hidrogênio, que armazenado em
um tanque sobre alta pressão, será responsável por gerar a eletricidade suficiente
para por o automóvel em movimento.
No Brasil essa tecnologia ainda não pode ser usada, pois segundo a revista
(Ambiente Legal, 2014) a legislação brasileira alega falta de segurança e risco de
explosão. Sendo assim, o uso do hidrogênio poderá ser usado somente como um
combustível complementar, juntamente com os combustíveis fósseis.
2. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa
bibliográfica em artigos científicos, livros e revistas sobre as formas de como
produzir hidrogênio por eletrólise, e qual sua importância no cenário atual. Sendo
que após o projeto futuro será a construção de um reator de hidrogênio por
eletrólise, visando aproveitar seu rendimento energético em veículos automotores,
reduzindo o consumo de combustível e emissão de poluentes.
O reator de hidrogênio será fabricado em chapas de aço 316L, sendo que a
escolha do aço 316L se deu pela sua melhor disponibilidade, custo e boa resistência
à corrosão.
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3. HISTÓRIA DO HIDROGÊNIO
O primeiro registro histórico do hidrogênio foi feito pelo alquimista suíço
Paracelsus (1493–1591), o qual misturou metais com ácidos e produziu um “ar
explosivo”. Nota-se que até então, não se tinha conhecimento de que esse gás fosse
o (H2). Anos mais tarde, um cientista conhecido com Robert Boyle (1627–1691),
mais conhecido pela Lei de Boyle para um gás ideal, realizou o mesmo experimento
que Paracelsus, e resolveu publicar suas descobertas em um artigo, onde chamou o
de “Solução inflamável de Marte”.
Somente então em 1766, Henry Cavendish (1731–1810), reconheceu este
gás como uma substância química única. Esse reconhecimento se deu do resultado
de uma reação entre metais e ácidos, o que originou um gás inflamável e que
quando queimado na presença de ar, produzia água.
Em 1785 Antoine Lavoisier (1743–1794), deu nome de hidrogênio ao
elemento químico e provou que a água é composta desse elemento e de oxigênio.
Também observou que quando o era queimado na presença de oxigênio, havia a
formação de orvalho.
O primeiro cientista conhecido a prever o potencial pleno do hidrogênio foi
John Haldane (1892–1964). Em 1923, Haldane ministrava palestras onde afirmava
que a energia do hidrogênio seria o combustível do futuro. Ele produziu um tratado
cientifico relacionando os argumentos a favor do hidrogênio, descrevendo como ele
seria produzido, armazenado e aplicado no futuro.
4. CARACTERISTICAS DO HIDROGÊNIO
Para encontrar hidrogênio em forma líquida o ambiente teria que ser
refrigerado a - 253ºC, portanto nas condições normais de temperatura e pressão o
encontramos na forma de gás. Se misturado com oxigênio pode ser utilizado como
combustível, sendo muito menos poluente que combustíveis fósseis como o carvão,
a gasolina, óleo diesel ou GLP, e até menos poluente que o etanol, porém seu
armazenamento se torna muito perigoso por ser inflamável, e explosivo quando em
contato com oxigênio. Quando queimado com oxigênio puro, os únicos subprodutos
são calor e água. Quando queimados com ar, constituído por 68% de nitrogênio e
21% de oxigênio, alguns óxidos de nitrogênio (NOX) são formados, entretanto, ainda
é menos poluente que os combustíveis fósseis (Wollmann, 2013).
5. ELETRÓLISE
Uma das formas de produzir hidrogênio pode ser através da eletrólise.
Conelheiro (2012) afirma que a produção de hidrogênio através da eletrólise utiliza
água como matéria prima, o que a torna econômica e relativamente simples. A
eletrólise é realizada utilizando-se a energia elétrica para quebrar a molécula de
água (H2O) em seus elementos constituintes, o hidrogênio (H2) e o oxigênio (O).
Os reatores de hidrogênio são conhecidos como eletrolisadores alcalinos,
podem ser unipolares ou bipolares. O eletrolisador unipolar consiste em um
reservatório com eletrodos conectados em paralelo, e a matéria prima consiste em
uma solução aquosa de KOH, o que permite a condutividade el à água. Os
eletrolisadores bipolares consistem de eletrodos conectados em série, sendo que o
hidrogênio será produzido de um lado da célula enquanto que o oxigênio será
produzido do outro lado, sendo ambos separados por uma membrana.
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5.1. ELETRÓLITOS
Os eletrólitos são conhecidos como substâncias que, quando adicionados à
uma substância líquida (geralmente água), têm a capacidade de transmitir corrente
elétrica. Geralmente os eletrólitos são soluções de ácidos, bases ou sais que,
quando dissolvidos em solventes levam o nome de solução iônica.
Nos eletrólitos a corrente elétrica será transmitida por meio dos íons, onde os
íons de carga positiva são os cátions, e os de cargas negativas são os ânions. Os
cátions e ânions possuem números rigorosamente iguais, e quando submetidos a
uma corrente elétrica caminham em sentidos opostos conforme sua carga elétrica.
Desta forma, ao aplicar uma corrente elétrica na solução iônica os ânions seguirão
em direção ao eletrodo de polo positivo (ânodo) e os cátions seguirão para o
eletrodo de polo negativo (cátodo).
5.2. DISSOCIAÇÃO ELETROLÍTICA
A corrente elétrica aplicada à solução iônica faz com que a força de atração
espontânea entre os íons seja reduzida. Atkins (2006) afirma que para forçar uma
reação em um sentido não espontâneo, a fonte externa deve gerar uma diferença de
potencial maior do que a diferença de potencial que seria produzida pela reação
inversa. A redução na força de atração espontânea acarretará na separação dos
íons, sendo essa separação conhecida como dissociação eletrolítica.
5.3. CÉLULAS ELETROLÍTICAS
A célula eletrolítica, ou célula eletroquímica, é a responsável para que a
eletrólise ocorra. As células eletrolíticas são compostas por dois eletrodos em um
mesmo compartimento, sendo os mesmos imersos em uma mesma solução iônica.
Os eletrodos são ligados ao polo negativo e positivo de uma fonte externa, e a
corrente elétrica passa através da solução iônica carregada pelos íons presentes na
solução. De acordo com Atkins (2006), a fonte fornece corrente para empurrar os
elétrons por um fio em uma direção pré-determinada. O resultado irá forçar a
oxidação em um eletrodo e a redução no outro.
5.4. ELETRÓLISE
A eletrólise ocorre quando uma corrente elétrica percorre uma solução iônica,
fazendo com que ocorra a decomposição de compostos em seus elementos
químicos constituintes. No processo da eletrólise, a separação dos elementos ocorre
por meio do cátodo e do ânodo. Sendo que o cátodo constitui de um eletrodo
imerso em uma solução iônica e conectado ao polo negativo de uma fonte de
energia, já o ânodo constitui de um eletrodo também imerso na solução iônica, mas
ao contrário do cátodo será conectado ao polo positivo da fonte de energia.
A eletrólise foi descoberta por Faraday (1791-1865), ao qual seu nome
consiste na quebra ou rompimento mediante uma corrente elétrica. Faraday
estabeleceu duas importantes leis a partir do estudo da eletrólise. Na qual ele diz
que “A quantidade de um elemento que é formado no processo da eletrólise é
diretamente proporcional à intensidade da corrente que passa através da solução
aquosa” Faraday (1791-1865).
Faraday também estabeleceu que os pesos das substâncias depositadas pela
passagem da mesma corrente seriam proporcionais às suas valências químicas.
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5.5. ELETRÓLISE ALCALINA DA ÁGUA
“De um modo simplista, a eletrólise da água utiliza corrente elétrica que
atravessa dois eletrodos, permitindo a dissociação da água em oxigénio (O2) e
hidrogénio (H2)” (Guerra, 2015).
Para a produção de hidrogênio a partir da água as semi-reações que
acontecem no cátodo e ânodo são:
Cátodo:

2 H2O + 2 e- → 2 HO- + H2

Ânodo:

4 OH- → 2 H2O + O2 + 4 e-

E a reação global se da por:
2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)

Global:

A figura 1 representa um sistema de eletrólise alcalina da água onde se
podem ver as reações no cátodo e no ânodo.

Figura 1 - Esquema representativo de eletrólise da água

Fonte: Adaptado de (GUERRA, 2015)

Guerra (2015) afirma que o processo de eletrólise da água é conhecido há
cerca de 200 anos e que existem diversos marcos históricos referentes à eletrólise
da água, desde a descoberta do fenômeno de dissociação da água em hidrogénio e
oxigénio até às várias técnicas atuais e industriais para maximizar a produção de
hidrogénio.
De acordo com Guerra (2015):
Yuvaraj e Santhanaraj desenvolveram, em 2013 um estudo na produção de
hidrogénio a partir da eletrólise alcalina da água, utilizando diversos tipos de
elétrodos, entre os quais, aço inoxidável 316, grafite e carbono. Foram
estudados diversos parâmetros, desde a concentração do eletrólito, até à
temperatura e tensão aplicada. Verificou-se que, dos elétrodos estudados,
aqueles que permitem uma maior produção de hidrogénio são os elétrodos
de grafite. Verifica-se também que com o aumento da concentração do
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eletrólito, a produção de hidrogénio aumenta até à sua estabilização.
Contrariamente, o desgaste dos elétrodos de grafite diminui com o aumento
da concentração do eletrólito. O aumento da temperatura e da tensão
aplicada leva a um aumento da produção de hidrogénio. Por fim, verificouse que, ao longo do tempo, a produção de hidrogénio sofre um aumento nos
primeiros 10 min, seguido de um decréscimo até à sua estabilização.

5.5. SOBREPOTENCIAL ELÉTRICO
Para que a dissociação ocorra deve-se aplicar uma diferença de potencial
para inverter a reação espontânea
De acordo com (Atkins, 2006), para superar a força de reação espontânea na
eletrólise da água e empurrar na direção oposta se deve aplicar no mínimo 1,23 V.
A diferença de potencial adicional é chamada de sobrepotencial, e varia de
acordo com cada tipo de eletrodo. “no caso dos eletrodos de platina, o
sobrepotencial necessário para produção de água a partir do hidrogênio e oxigênio é
cerca de 0,6 V”. Logo, é preciso empregar cerca de 1,8 V (0,6 V + 1,23 V) na
eletrólise da água se os eletrodos forem de platina” (Atkins, 2006).
6. REATOR PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO
Após o estudo teórico sobre o hidrogênio e a sua produção por meio de
eletrólise, este trabalho terá seguimento com a construção de um reator que
produzirá hidrogênio. O mesmo será constituído de 11 placas de aço 316L, 12 anéis
de vedação O-ring com 105 mm de diâmetro por 3 mm de espessura (figura 2).
Conforme dito anteriormente, o aço 316L possui boa disponibilidade, custo e
resistência à corrosão. O reator será composto por duas células.

Figura 2 - Anel de vedação Ó-ring

Fonte: O Autor (2017)

As chapas possuem medidas de 130 x 130 mm e espessura de 1 mm, sendo
necessário o serviço de cortes e furação de acordo com o dimensionamento do
projeto.
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As chapas foram cortadas na forma de chapa neutra e chapa polo. As chapas
neutras (figura 3) têm finalidade de balancear a distribuição da voltagem. E tiveram
seus cantos cortados para que não tivessem contato com o fio de corrente elétrica.
Os furos mostrados na chapa são para entrada de água e saída dos gases.

Figura 3 - Chapa neutra

Fonte: O Autor (2017)

Já as chapas (figura 4) polos possuem três lados cortados. Um dos lados é
conectado ao fio elétrico da fonte externa. O terceiro furo serve como passagem
para uma barra de rosca de 8 mm. A barra de rosca tem a finalidade de fixar todas
as chapas e servir como conexão ao fio de corrente elétrica. As chapas polos são
classificadas como positivas e negativas.
Figura 4 – Chapa polo

Fonte: O Autor (2017)
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A montagem do reator é feita de maneira que os anéis de vedação sejam
colocados entre as chapas, evitando o vazamento da solução aquosa e dos gases.
As tampas laterais são feitas com duas chapas de acrílico (figura 5) de 150 mm por
200 mm.

Figura 5 - Esquema de montagem com a tampa de acrílico

Fonte: o Autor (2017)

A sobra no tamanho da tampa de acrílico, se da pelo fato da necessidade de
fixação no compartimento interno do capô do veículo. Sendo também utilizada para
a fixação de um relê que evitará o aquecimento na instalação elétrica do veículo.
Como dito anteriormente, os anéis de vedação serão colocados entre as
chapas e as tampas de acrílico, quando apertado os parafusos de fixação, a
distância entre as chapas terão aproximadamente 2 mm. A figura 6 mostra a
distribuição das chapas e dos anéis de vedação. As chapas polos serão colocadas
em sentidos opostos.

Figura 6- Montagem do reator

Fonte: O Autor (2017)
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Para a solução aquosa é feita com uma mistura de água destilada e hidróxido
de potássio (KOH) que permitirá a condutividade elétrica à água.
Na teoria, faz-se necessário uma tensão de 1,23 V para forçar uma reação
não-espontânea durante a eletrólise da água, sendo que ainda deverá se levar em
consideração o sobrepotencial que cada eletrodo possui.
Os eletrodos de platina têm boa condutividade e seu sobrepotencial é de 0,6
V. Quando somado com a diferença de potencial para a eletrólise da água, o
sobrepotencial chega a aproximadamente 1,8 V. O aço 316L pode ter um
sobrepotencial ligeiramente maior.
A montagem deverá começar com uma placa negativa seguida de quatro
placas neutras, logo em seguida será colocada a placa positiva. As quatro placas
neutras receberão uma tensão 2 e 3 V, suficiente para a dissociação eletrolítica da
água.
Depois de finalizado o reator, a intenção para os próximos trabalhos é a
instalação no veículo. O funcionamento se dará da seguinte maneira: a mangueira
de saída dos gases passará por um desborbulhador antes de ser direcionado ao
coletor de admissão do veículo, evitando assim o contato direto entre os gases e a
explosão dentro do cilindro.
6. RESULTADOS
Com a construção do reator, o mesmo foi testado em um laboratório da
instituição, sendo que durante o teste foi utilizado 1 litro de água destilada e uma
concentração de KOH de 56,11 mols/l, ou seja, 56,11 gramas de KHO. A fonte de
energia foi regulada com uma tensão de 12 Volts e uma intensidade de corrente
elétrica de 3 Amperes variando até 5 Amperes. Quando ligado a fonte ao reator a
tensão caia entre 9 e 10 volts, tendo uma tensão de 2 Volts por placa.
Mesmo que aumentando a intensidade da corrente elétrica de 3 Amperes
para 5 Amperes a tensão nunca atingiu os 12 Volts, chegando ao máximo 11 Volts,
porém se via uma melhora significativa na produção do gás.
Para ter a comprovação que o gás era explosivo, o mesmo foi lançado em
uma solução com água e sabão, de maneira que na superfície da solução se
formassem as bolhas do gás. Quando colocado o gás produzido em contanto com o
fogo, o mesmo se tornou totalmente explosivo.
7. CONCLUSÃO
Foi visto anteriormente que é possível e simples produzir hidrogênio por
eletrólise, porém os mitos que o rodeiam ainda o deixa restrito a sua utilização,
sendo pouco usual para grande parte da população já que seu uso é feito com mais
frequência em processos industriais.
Conclui se também que para a produção de hidrogênio por eletrólise deve-se
ter bastante conhecimento, tanto do processo quanto dos riscos de se trabalhar com
gás hidrogênio, pois o mesmo é explosivo, o que pode causar acidentes graves.
Mas se tomados às precauções e tendo domínio sobre o funcionamento do
processo de eletrólise, o uso do hidrogênio como combustível complementar em
veículos pode ser de grande valia, visto que é um gás limpo e que
consequentemente reduzirá a emissão de poluentes.
Para a continuidade do trabalho será feito os testes da produção do volume
de gás hidrogênio por tempo, bem como a identificação da quantidade de gás
hidrogênio produzido puro, sem a companhia do oxigênio.
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Após a coleta dos dados será feito o teste em um veículo, finalizando assim o
trabalho de forma experimental.
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RESUMO
O aquecimento global é considerado como uma ameaça à vida humana e ao meio
ambiente, o que impulsiona uma busca por soluções alternativas ao petróleo já que
este é uma fonte energética muito utilizada nos dias atuais. Os principais gases que
causam o efeito estufa são provenientes da queima de combustíveis fósseis como a
gasolina e o diesel. A fim de diminuir as emissões dos gases causadores do efeito
estufa o etanol surge uma alternativa. Neste trabalho será abordada a utilização de
uma mistura de gasolina e etanol em um motor de combustão interna de ignição por
centelha, aplicando em um protótipo veicular de pequeno porte modelado e
construído pelos autores, com a finalidade de testar e comprovar a baixa emissão de
poluentes e o desempenho do motor com a utilização deste tipo de mistura.
Palavras-chave: Etanol; motor; protótipo.

ABSTRACT

Global warming has been known as a threat to human life and the environment,
prompting a quest for alternative solutions to oil as it is an energy source widely used
today. The main gases that cause the greenhouse effect are from burning fossil fuels
such as gasoline and diesel in order to reduce greenhouse gas emissions, ethanol is
an alternative. In this work the use of a mixture of gasoline and ethanol in a spark
ignition internal combustion engine will be approached, applying in a small vehicle
prototype modeled and constructed by the authors, in order to test and verify the low
emission of pollutants and the performance of the engine with the use of this type of
mixture.
Key-words: Ethanol; motor; prototype.
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1. INTRODUÇÃO
O Biokart é um protótipo veicular dotado de um motor de combustão interna
alternativo de ignição por centelha com potência de 24 Hp (Horse Power),
refrigerado a ar, o protótipo construído com base na modelagem tridimensional e
dimensionado seguindo conhecimentos obtidos nas disciplinas do curso de
engenharia Mecânica, visando o melhor orçamento, ferramentas disponíveis e
métodos construtivos.
O Biokart promove a interação prática ampliando os conhecimentos adquiridos
até esta fase do curso, como também, métodos de pesquisas para obtenção do
conhecimento necessário para o planejamento e a execução deste projeto que visa
à aplicação do etanol adicionado à gasolina como combustível do motor utilizado no
projeto com intuito de minimizar a emissão dos gases poluidores da atmosfera.
Segundo trabalhos apresentados pela CETESB (2011), a poluição atmosférica
urbana vem sendo um dos maiores problemas que assolam a sociedade, não só dos
países industrializados, mas também aqueles em desenvolvimento. Com o aumento
das emissões atmosféricas nas últimas décadas, são notáveis os impactos causados
pela poluição atmosférica nas comunidades e no meio ambiente, que são afetados
negativamente de modo constante pelos níveis elevados da poluição do ar, visto que
a qualidade do ar é diretamente influenciada pela distribuição de emissões
veiculares e industriais, bem como a intensidade das mesmas revela-se de crucial
importância para estudo destas emissões (DRUM et al,2014; FERREIRA et al,
2016). As emissões causadas por veículos automotores carregam uma grande
variedade de substâncias tóxicas, as quais quando em contato com o sistema
respiratório, podem ter os mais diversos efeitos negativos sobre a saúde. Essas
emissões, devido ao processo de combustão e queima incompleta do combustível,
são compostas de gases como: óxidos de carbono (CO e CO2), óxidos de nitrogênio
(N2O), hidrocarbonetos (HC) dentre os quais estão alguns considerados
cancerígenos, óxidos de enxofre (SO2), partículas inaláveis (MP10), entre outras
substâncias (TEIXEIRA et al, 2008; SANTOS, 2016).
Neste sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável surge com o maior
desafio da sociedade moderna, que é evoluir com responsabilidade e conscientizar a
população que, o preço do progresso não pode ser a destruição do planeta, desde a
sutil produção doméstica de lixo e resíduos fatalmente danosos ao meio ambiente,
até os atos mais graves de poluição atmosférica, tóxica e radioativa, acarretam
devastação dos ecossistemas e aquecimento global (BARBOSA, 2008; HAMEL,
2016).
O bicombustível é uma alternativa para substituição dos combustíveis fosseis que
é apontado como um dos maiores vilões ao meio ambiente somando 18,5 % dos
poluentes. No Brasil se destaca a produção do etanol, esse bicombustível não é um
produto encontrado de forma pura na natureza, para produzi-lo, é necessário extrair
o álcool. A forma mais simples e comum de obtê-lo é através das moléculas de
açúcar, encontradas em vegetais como a cana-de-açúcar, milho, beterraba, batata,
trigo e mandioca. O processo que utiliza essas matérias-primas é chamado de
fermentação, de todas as matérias-primas para produção do etanol presentes na
natureza, a cana-de-açúcar é a mais simples e produtiva, visto ser esse o principal
produto de extração de etanol no país. A produtividade média de geração de etanol
por hectare de cana, por exemplo, é de 7500 litros, enquanto a mesma área de
milho, principal matéria prima do álcool produzido por fermentação nos Estados
Unidos, produz três mil litros do combustível, a utilização de etanol produzido através
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da cana-de-açúcar reduz em média 89 % a emissão de gases responsáveis pelo
efeito estufa como dióxido de carbono CO2, metano CH4 e óxido nitroso NO2 e
comparado com a gasolina. (SUAREZ e MENEGHETTI, 2007; RODRIGUEZ et al,
2017; GILIO e CASTRO, 2016; SILVA e OLIVEIRA, 2017).
A produção de etanol segue o fluxograma representado na Figura 01 apresentado
a seguir:
Figura 1: Fluxograma de Produção do etanol.

Fonte: Adaptado Azuaga (2000).

2. METODOLOGIA
Com base na revisão apresentada, este trabalho propõe a substituição da
gasolina pela mistura gasolina etanol em um motor de combustão interna adaptado
a um protótipo veicular, posteriormente a coleta e comparação de dados entre a
utilização da gasolina pura e a mistura gasolina o etanol. Para a fabricação Kart,
utilizou-se os processos de fabricação conhecidos como corte, soldagem elétrica,
pintura. Aplicou-se aço SAE 1020 na construção do quadro principal em função do
menor custo já que este material e encontrado com facilidade nos fornecedores
locais, também possui vantagem para o processo construtivo, pois comporta
processos de fabricação mais comuns dos quais se tem acesso e domínio na região
de Telêmaco Borba. Na Figura 02 pode ser visualizado o quadro principal do
protótipo modelado no do software CATIA V5-R19.
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Figura 2: Quadro Principal do Kart.

Fonte: Os autores 2017.

Componentes comerciais como motor, pneus e rodas, volante, fazem parte do
Quadro 1 Lista de Materiais. Na fabricação do quadro principal foram seguidos
procedimentos de segurança a fim de amenizar os riscos aos quais os envolvidos
ficam expostos, para processo de solda é necessário que o executante esteja
usando vestimenta adequada além do uso do escudo de solda, respirador PFF 2,
óculos de segurança, luvas de vaqueta com cano longo e avental de raspa uma vez
que o soldador fica exposto aos raios UV (Ultra Violeta) e fumos metálicos
provenientes do processo de soldagem, para os processos de corte o uso de óculos,
protetor auricular, protetor facial, luvas de vaqueta e avental de raspa a fim de
assegurar a integridade física de todos os envolvidos e que a execução do projeto
não venha de nenhuma forma expor a saúde e segurança dos envolvidos na
fabricação do quadro principal.
3. DESENVOLVIMENTO

Para a finalização do projeto Biokart é previsto a utilização dos materiais
descritos no Quadro 1 Lista de Materiais.
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Quadro 1: Lista de Materiais.
LISTA DE MATERIAIS’
MATERIAL

QUANTIDADE

Tubo 25 NB

6 Metros

Porca e Arruela

15 Unidades

Chapa 3,25 mm SAE 1020

1 m2

Roda completa 15”X6”-6
Roda completa 20”X8”-8
Kit Transmissão
Kit Direção
Assento de Fibra
Motor Bicilíndro 24 Hp
Volante

2 Unidades
2 Unidades
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade

Fonte: Os autores 2017.

Os Materiais consumíveis utilizados no projeto estão descritos no Quadro 2
Materiais Consumíveis e Ferramentas.
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Quadro 2 Materiais Consumíveis e Ferramentas.
MATERIAIS CONSUMIVEIS E FERRAMENTAS
MATERIAL

QUANTIDADE

Eletrodo 7018

2 Quilos

Disco de Corte / Desbaste 7”

5 Unidades

Disco de Corte / Desbaste 4 ½”

5 Unidades

Resina de Poliéster

5 Quilos

Fibra de Vidro

2 Quilos

Discos de lixa Flap 4 ½”;

4 Unidades

Esmerilhadeira 7”

1 Unidade

Esmerilhadeira 4 ½”

1 Unidade

Caixa de Ferramenta Completa

1 Unidade

Óculo de Proteção

4 Unidades

Avental de Raspa

1 Unidade

Jaleco de Manga Longa

4 Unidades

Fonte: Os autores 2017.

Parâmetros do motor de quatro tempos
O ciclo de trabalho de um motor de quatro tempos compreende duas voltas
na árvore da manivela ou quatro cursos completos do êmbolo. Os cursos são:
admissão, compressão, expansão e exaustão.
Admissão: Começa quando o êmbolo se encontra no ponto morto superior. Abre-se
a válvula de admissão e o êmbolo baixa, permitindo a entrada da mistura arcombustível devido à sucção que o êmbolo provoca; quando o êmbolo chega ao
ponto morto inferior, fecha-se a válvula de admissão. A arvore girou meia volta.
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Compressão: O êmbolo sobe até o ponto morto superior, enquanto as válvulas estão
fechadas, comprimindo a mistura ar-combustível na câmara de compressão. Pouco
antes de o pistão completar o curso ocorre a ignição da mistura provocada pela
centelha gerada pela vela. A árvore completou uma volta.
Expansão: Com a ignição da mistura os gases começam a se expandir, produzindo
uma alta pressão que atua sobre a cabeça do êmbolo, obrigando-o a baixar do
ponto morto superior para o ponto morto inferior. A árvore de manivelas girou uma
volta e meia.
Exaustão: O êmbolo sobe do ponto morto inferior e abre-se a válvula de
escapamento, que permite a saída dos gases para o exterior, que são expulsos pelo
êmbolo. Ao chegar o êmbolo no ponto morto superior, fecha-se a válvula de
escapamento. A árvore de manivelas girou então duas voltas, completando um ciclo
de trabalho. Ponto Morto Superior – Posição extrema do pistão na parte superior do
cilindro caracteriza o mínimo volume do cilindro. Ponto Morto Inferior – Posição
extrema do pistão na parte inferior do cilindro caracteriza o máximo volume do
cilindro. Curso do Êmbolo – É a distância percorrida entre o ponto morto superior e o
ponto morto inferior. Tempo do Motor - é o deslocamento do êmbolo do Ponto Morto
Superior ao Ponto Morto Inferior decorrente da combustão e expansão dos gases na
combustão. Volume de Admissão – É o volume compreendido entre o ponto motor
superior e o ponto morto inferior dada pela Equação 1 Volume de admissão
(MARTINS, 2015).
Equação1: Volume de Admissão.

ã =

2

â

ã

Fonte: Martins 2017.

Volume da Câmara de Combustão – É o volume ocupado pela mistura
combustível/ar quando o pistão se encontra no Ponto Morto Superior. Taxa de
Compressão – É a relação volumétrica no cilindro antes e depois da compressão
dada pela Equação 2 Taxa de compressão (MARTINS, 2015).. .

Equação2: Taxa de Compressão.

ã =

Fonte: Martins 2017.

ã +

â
â

ã
ã
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4. ANALISE FINANCEIRA
Com base da necessidade dos materiais utilizados para execução do projeto,
obteve-se o estudo financeiro onde o custo médio de cada componente utilizado no
projeto e também valor total para o projeto pronto, conforme valor apresentado na
Tabela 01 Analise financeira:
Tabela 01: Analise Financeira.

ANALISE FINANCEIRA
Material

Quantidade Unidade Custo Médio

Custo Total

Motor 24 Hp

1

Und

R$ 500,00

R$ 500,00

Transmissão

1

Und

R$ 250,00

R$ 250,00

Tubo 25 NB

6

Metros

R$7,50

R$ 45,00

Barra Roscada

1

Und

R$ 15,00

R$ 15,00

Arruela “Lisa 3/8”

25

Uni

R$ 0,18

R$ 4,50

Disco de Corte / Desbaste

5

Und

R$ 8,20

R$ 41,00

Roda Montada 15” X 6” - 6

2

Und

R$ 55,00

R$ 110,00

Roda Montada 20” X 8” - 8

2

Und

R$ 75,00

R$ 150,00

Usinagem

R$ 300,00

Total

R$ 1.415,50

Fonte: Os autores 2017.

5. CONCLUSÃO
Diante da revisão realizada no presente trabalho, pode-se afirmar que os conceitos
teóricos e as abordagens teóricas na área de desenvolvimento de um motor estão
em um contínuo processo de mudança. Imerso num contexto social, filosófico,
científico e tecnológico da época, pesquisadores e engenheiros estão
desenvolvendo tecnologias inovadoras na linha de motores e suplementos
automobilísticos, seguindo uma linha de ecologia, em constante estudo sobre os
bicombustíveis, e rendimentos de torque e desenvolvimento de alimentação.
Por fim, vale uma reflexão da área. Especificamente, quanto aos profissionais da
engenharia que atuam diretamente no desenvolvimento de motores, e estão em
constantes batalhas tecnológicas entre as montadoras para ter um lançamento
aceitável no mercado pelos consumidores.
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PROTOTIPO DE UM SISTEMA PARA COMPARAÇÃO DE
EFICIÊNCIA TÉRMICA EM MOTORES DE COMBUSTÃO
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Matheus Machado4.

Área de Concentração: Engenharia mecânica
Grupo de Trabalho: Sustentabilidade

RESUMO
O trabalho tem como objetivo geral analisar a eficiência de um trocador de calor do
tipo placas, como substituto ao radiador de um veículo, tipo colmeia. O protótipo
tende a trabalhar o mais próximo a um simulador de arrefecimento de motor.
Utilizaremos um trocador de calor tipo placa e um radiador tipo colmeia com testes e
cálculos independentes um do outro. O protótipo foi de construção própria da
equipe, e contem todos os controles para avaliação de resultados.
Palavras-chave: eficiência; trocador de calor; protótipo.

ABSTRACT
The objective of this work is to analyze the efficiency of a plate type heat exchanger
as a substitute for the radiator of a beehive type vehicle. The prototype tends to work
as close to an engine cooling simulator. We will use a plate heat exchanger and a
beehive radiator with tests and calculations independent of each other. The prototype
was built by the team, and contains all the controls for evaluation of results.
Keywords: efficiency; heat exchanger; prototype.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho está relacionado a uma parte específica dos motores de
combustão interna, que é o arrefecimento. Parte importante para um bom
funcionamento e desempenho do motor, que garante também uma durabilidade de
todas as peças internas. O motor trabalha com temperaturas elevadas devido as
explosões necessárias para execução de um ciclo, BRUNETI 2012.
Segundo ROCHA, no momento em que ocorre a explosão da mistura ar e
combustível e expansão dos gases, o interior dos cilindros alcançam temperaturas
da ordem de 2000 a 2500°C e pressões acima de 3000 Kpa. Por sua vez, na
exaustão, as temperaturas caem para a faixa de 600 a 900°C. Ainda assim, estas
temperaturas estão muito acima dos valores de trabalho da agua (fluído utilizado
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para arrefecimento do motor) que se mantém em torno dos 95º C.
Para manter a temperatura ideal de trabalho, o motor, quando montado sobre
o veículo, conta com o sistema de arrefecimento que dentre seus principais
componentes estão a bomba d´água, geralmente instalada no bloco do motor, além
do radiador, moto ventilador e tubulação que circula o fluído entre o motor, radiador
e em alguns casos para o reservatório de expansão. O estudo tem como objetivo
analisar a utilização de um trocador de calor do tipo placas e um radiador tipo
colmeia, como substituto ao radiador de um veículo.
2. METODOLOGIA
O protótipo do sistema de arrefecimento de motores de combustão interna
utiliza tecnologia de controle, onde se mede a temperatura com um sensor tipo
PT100 podendo ser melhorado, aumentando sua eficiência, reduzindo consumo de
combustível, conservando as partes mecânicas do motor, com uso de trocador de
calor
tipo
placa,
onde
é
a
proposta
do
nosso
trabalho.
O sistema de arrefecimento é uma das partes fundamentais para manter a
temperatura ideal nos motores, independente de qualquer imposição que ele esteja
submetido. Um bom sistema assegura que os componentes internos tenham maior
tempo de uso e acaba reduzindo também o consumo de combustível.
Segundo a agência nacional de energias renováveis dos Estados Unidos (NREL,
2007) um litro de gasolina produz aproximadamente 1,6kW*h de energia no
processo de combustão, quantia suficiente para ferver 400 litros de água (QUIM,
2007). Perante a esse dado o sistema de arrefecimento do motor tem que garantir
que o liquido de arrefecimento (agua) não entre no estado de superaquecimento
(vapor), para não deteriorar o sistema de operação veicular.
O estudo de um trocador de calor tipo placa a ser utilizado em um simulador
de um motor proporciona que o conhecimento das teorias vistas em sala de aula
incentive a aplicação de uma forma prática. Dessa forma, conseguimos abranger as
diversas áreas da engenharia mecânica principalmente o estudo da termodinâmica,
visando que os resultados obtidos possam ser aplicados em motores de combustão
interna.
Utilizaremos um protótipo construído para analise de funcionamento térmico
de um sistema de arrefecimento por agua, composto por: um reservatório de agua,
uma bomba modelo Emicol H08-17, um controlador de temperatura modelo West
6100, um ventilador modelo Elgin CA11B, um radiador tipo placas modelo pequeno,
um radiador tipo colmeia modelo Elgin LRA. Alguns acessórios serão necessários
para compor o protótipo, tais como: termo resistência modelo Enginstrel pt100,
resistência modelo AX 040, tubos e conexões, fiações e bornes.
O fluído é bombeado para o protótipo do motor onde circula em uma
serpentina envolta no protótipo, saindo e passando pelo radiador antes de voltar ao
reservatório. Na entrada do motor (protótipo) e na saída teremos dois medidores de
temperatura para comparação de valores. O radiador é composto por um ventilador
que liga quando a temperatura da água tender a subir. Com base nas leis da
termodinâmica será avaliado o comportamento térmico do sistema em estudo.
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Fluxograma 1 – Processo do radiador tipo colmeia.

Fonte: própria autoria, 2017.

Fluxograma 2 – Processo do radiador tipo placas.

Fonte: própria autoria, 2017.
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3. DESENVOLVIMENTO
O processo de combustão fornece uma grande quantidade de energia na
forma de calor que se distribui internamente no motor, por consequência nas
paredes da câmara, nas paredes dos cilindros e no cabeçote.
Em situações não controladas da combustão, proveniente da queima, pode
afetar as partes metálicas do motor, causando sérios danos, fazendo-se
imprescindível um sistema apropriado para resfriar as mesmas. (BRUNETTI, 2012)
Para não danificar o motor e seus componentes, o sistema de arrefecimento
deve manter temperaturas medias compatíveis aos materiais constituintes. A troca
de energia ocorre em diversas áreas do motor, em determinadas proporções como
mostra a “figura 1”. O calor liberado varia entre
e
que deve
ser retirado pelo sistema de arrefecimento, ou seja, caso isto não aconteça a
temperatura pode chegar a uma faixa de 600 à 800ºC, o que é prejudicial para o
motor de uma forma geral, o qual deve operar em uma temperatura máxima de
110°C. (BOSCH, 1994).
Figura 1 - Fluxo de energia

Fonte: Maran, 2013.
O sistema de arrefecimento é responsável para controlar a temperatura dos
motores de combustão interna (MCI), o qual é constituído por um conjunto de
dispositivo eletromecânico e hidráulico.
O calor alienado ao fluido de arrefecimento nos motores é próximo à potência
efetiva que remove do mesmo (
=
).
Os arrefecedores mais comuns utilizados são de ar, água e óleo. O conjunto
de arrefecedores entra em contato com as partes quente do motor, e realiza uma
troca térmica, que se dissipa por radiação direta ao ambiente e por convecção.
O arrefecimento por resfriamento à àgua é um dos processos mais
empregados, pois controla de forma mais fácil e eficiente a temperatura nos
componentes que são solicitados durante o funcionamento do motor. A temperatura
deve ser mantida entre 90°C e 100°C, e tal temperatura deve ser alcançada no
menor tempo possível nos diversos regimes de trabalho que o motor é solicitado,
tendo a necessidade de controlar o fluxo da água que circula no motor e radiador,
exercida pela válvula termostática. (BRUNETTI, 2012)
Essa válvula tem a função de controlar esse fluxo, colocada entre a saída do
motor e o radiador. A água entra na parte inferior do motor, saindo na parte
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superior, evitando assim a formação de possíveis bolhas. Nessa etapa a água tem
um aliado que é o ar, meios usados como arrefecedores, todo calor é transferido
para o ar através do radiador. (TAYLOR, 1988)
Com fluxo de água controlado mantém-se a temperatura média dos
componentes principais do motor, como mostra a figura 2:
Figura 2 – Temperatura nas partes internas.

Válvulas: Haste (300 a 450)°C
Sede: (600 a 820)°C
Paredes do pistão: (180 a 220)°C
Topo do pistão: ( 280 a 430)°C
Intercanaleta do pistão: (200 a 320)°C
Saia do pistão: (90 a 110)°C
Pino do pistão: (200 a 260)°C
Biela: (120 a 150)°C

Fonte: Brunetti, 2012.
As válvulas de admissão e escapamento, estão em contato direto com a
combustão e seus valores médios de temperatura para haste está entre 300°C a
450°C e para sede entre 600°C a 820°C. A diferença de temperatura entre as
válvulas é consequência da instalação das mesmas, pois a válvula de admissã está
em contato direto com o ar de admissão e beneficiadas pela área maior de contato
com esse fluxo. A temperatura da válvula de escapamento é alta pois está em
contato direto com os gases do escapamento, bem como, na combustão e
expansão. (BRUNETTI, 2012)
Assim como as válvulas os pistões estão em contato direto com a combustão,
e são muito solicitados. A troca de temperatura se forma na região dos anéis com
as superfícies mais frias. Para evitar temperaturas e tensões térmicas extremas um
pistão é construído alterando seu tamanho. Em alguns casos o pistão possui um
canal resfriador na cabeça, onde o calor é retirado por circulação de óleo
lubrificante. (BRUNETTI, 2012)
O resfriamento nos componentes citados, tem como auxilio para circular fluido
arrefecedor, uma bomba com fluxo constante, conforme figura 3. A qual promove a
circulação de água no interior do motor, acionado por correia ou engrenagem a
partir do eixo virabrequim.
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A bomba gira na mesma rotação do motor, fazendo circular todo líquido
arrefecedor nas diversas galerias do motor. No instante inicial que o motor gira, até
atingir uma temperatura ideal de funcionamento em torno de 90° C, o fluído está em
circuito curto, ou seja, não circula pelo radiador. Quando a temperatura está em
valor ideal, a válvula termostática abre fazendo com que o fluído arrefecedor circule
pelo radiador para auxiliar no arrefecimento. Nesse ponto o líquido arrefecedor volta
para o motor, dando sequência ao ciclo. (AVILA, 2012)
Figura 3 – Bomba d’agua.

Fonte: Hitec, 2017

Segundo Bohacz, 2007, o propósito do radiador tipo colmeia é remover
através da troca de calor com o ambiente (fluxo de ar), o calor absorvido no motor
pelo liquido de arrefecimento (agua). Conforme mostra esquema da figura 4.
Figura 4 – Estrutura dum radiador tipo colmeia.

Fonte: Cowell, 1995.
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Em contra partida temos o trocador de calor tipo placas que podem ser
classificados em tipo gaxeta, espiral ou lamela. Em todos eles, os fluidos escoam
por estreitos canais e trocam calor através de finas chapas metálicas.(GUT,2015)
Exemplo de um trocador de calor tipo placas é mostrado na Figura 5.
Figura 5 – Estrutura dum radiador tipo placas.

Fonte: Gut 2015.

4. CONCLUSÃO
Após analises verificado que o trocador de tipo placas apresenta um resultado
mais eficiente que o do comparativo.
Após protótipo montado e realizado testes de trabalho com trocador de calor
tipo colmeia, foi obtido alguns dados em relação ao fluxo do fluido e a temperatura
do sistema em diversos pontos.
Os dados de fluxo foram levantados a partir de amostragem laboratorial:
Com um Becker de 0,6l de volume.
Cronometro Unicab RS-008;
Foi realizado 3 testes para obter a vazão media, como mostra tabela 1.
Tabela 1 – Vazão do fluido de arrefecimento.
Vazão 1:
Vazão 2:
Vazão 3:
Media:
Fonte: Analise laboratorial.

1,184 l/min
1,197 l/min
1,129 l/min
1,71 l/min
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Gráfico 1 – Relação temperatura tipo colmeia.
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Fonte: Analise laboratorial

Gráfico 2 – Relação temperatura tipo colmeia.
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Fonte: Analise laboratorial

Gráfico 3 – Relação temperaturas no tipo placas.
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Reaproveitamento de água: Lava auto sustentável
Denis Borges Ferreira1 Elielson da Silva Melo2 João Paulo Santos Bernardes3 Luiz
Carlos Menezes de Almeida Junior 4
Área de Concentração: Engenharias e Segurança
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado como um lava auto sustentável que tem
como objetivo reaproveitar e armazenar a água da chuva e a água utilizada para
lavar os veículos, através de um sistema de filtragem e também realizando um
tratamento na água armazenada a fim de impedir contaminações que venham a
atrapalhar o reaproveitamento da mesma e assim realizando um projeto
economicamente sustentável e comparando outros métodos de lavagem ecológica
sendo elas a lavagem a seco que é realizada através de produtos químicos e os
lava autos que utilizam os poços artesianos como fonte de água para lavar os
veículos, e por fim colocando as vantagens e desvantagens de cada método.
Palavras-chave: Água; Armazenagem; Chuva; Filtragem; Lava auto; Sustentável;
ABSTRACT
In the present work it is described and illustrated as a car wash that has as
objective to reuse and store the rain water and the water used to wash the vehicles,
through a filtering system, and also by performing a treatment in the water stored in
order to prevent contamination that may prevent the reuse of the same, and so
making a project economically sustainable and comparing other methods of
ecological wash being them the dry cleaning that is accomplished through chemical
products and he/she washes them solemnities that use the artesian wells as source
of water to wash the vehicles, and finally putting the advantages and disadvantages
of each method.
Key-words: Car wash; Filtering; Rain; Sustainable; Store; Water;
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1. INTRODUÇÃO
Dente os recursos naturais à água é um de absoluta importância para a
sobrevivência de seres vivos. Sem ela provavelmente a humanidade
desapareceriam assim como os animais e toda a natureza deixariam de existir,
transformando todos os cenários terrestres em um deserto seco e devastado sem
vida, parece inacreditável que todo o verde da terra possa deixar de existir, porém
sem água isso se torna possível, pôs ela pode ser considerada com um pilar de
extrema importância para a manutenção e existência da vida.
De toda a água no mundo apenas 2,4%, é potável, uma parcela muito
pequena, sendo assim um recurso natural que um dia pode chegar ao fim se não
houver uma conscientização a respeito da utilização correta deste recurso. O
desperdício é um grande vilão, porém não o único, a poluição gerada pelas grandes
cidades e indústrias ilegais também contribuem ao depositar seus rejeitos químicos
em rios e lagos. Muitos países que sofrem com a falta de água e vêm buscando
meio de racionalizar e reaproveitar, alguns deles apelam para a tecnologia embora
seja algo com valor monetário muito elevado tornando-se assim algo
financeiramente inviável, pois o retorno custo benefício é muito longo.
Por outro lado, tecnologia mais simples pode ser implantada visando à
redução de consumo de água, como por exemplo, a reutilização de água de chuva,
sendo utilizado para lavar calçadas e pisos, o reaproveitamento de água de chuva
podendo ser filtrada e utilizada para lavar carro, roupas, encher piscinas e etc...
Neste sentido, como esse trabalho buscou-se evitar esse desperdício de
água a partir da realização de um projeto biosustentavel onde não seja necessário
um investimento alto e que seja mais acessível.
Em relação à lavagem de veículos existem vários métodos sustentáveis
como a lavagem a seco onde se utiliza um produto químico apenas 4 litros de água
para lavar um carro, já os lava autos com poços artesianos embora não tenha
nenhum impacto financeiramente em relação ao consumo de água a uma utilização
da água que passa pelos sistemas naturais do planeta e que necessitam de um
investimento para a criação do poço artesiano e estar de acordo com as normas da
ABNT, também existem lava autos que utilizam a água da chuva através de um
sistema de armazenamento e de filtragem que também requer um investimento
inicial.
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2. METODOLOGIA
A lavagem a seco embora não seja totalmente a seco utiliza em média de 2
500 ml até 2 litros de água onde o produto é diluído, para realizar a limpeza deve-se
colocar o produto químico diluído em um borrifador para auxiliar na limpeza e em
seguida utilizar o pano para retirar a sujeira, para as partes mais convexas utiliza-se
um pincel a fim de retirar a sujeira.
Para iniciar um poço artesiano é indispensável perfurar o solo. Entretanto,
como a terra contém a rocha basalto, mais dura que o granito, será preciso usar
brocas especiais. Os poços costumam ter entre 100 e 2.600 metros de
profundidade.
Figura 1 POÇO ARTESIANO

Fonte: MPGO
Para a construção de um poço artesiano é fundamental a contratação de
uma empresa especializada no assunto. Alguns outros custos entrarão no
orçamento para obter um poço desses, tais como as taxas de instalação do canteiro
de obras, a própria perfuração, os revestimentos de tubos em aço, testes, os
estudos hidrológicos e geológicos da área, os equipamentos e etc.
A instalação dos poços artesianos é de altíssimo custo. Porém, esse
investimento tem um retorno muito bom em períodos futuros.
Na construção do poço, a análise do solo, executada por um especialista,
deverá ser feita. Ele vai avaliar as condições do local a ser perfurado, pois há
alguns locais onde a água não é suficiente, dependendo da edificação. A empresa
contratada deve seguir as regras da Associação Brasileira de Normas e Técnicas
(ABNT).
Além do mais, a empresa contratada para o serviço, terá de estar cadastrada
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). Não se
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deve dispensar o estudo do solo, porque existem empresas que fazem contratos de
risco, no caso da água não suprir a necessidade de um edifício, por exemplo:
Na hora de perfurar o solo, em diversas regiões do país, é necessária a
autorização do órgão responsável pela rede de abastecimento de água e de esgoto
do local. Primeiramente, através de uma permissão para a perfuração do solo e
depois para a utilização da água. É importante a exigência de um contrato para
haver segurança entre a empresa e o cliente.
A empresa que foi contratada tem de mostrar um relatório de conclusão da
obra. Nesses papéis, deverão estar a localização da obra, o perfil da sondagem, as
características da construção e instalação hidráulica, as estatísticas, análises físicoquímicas e de contaminação, juntamente com a autorização de uso.
Para fazer as perfurações e escavações dos poços artesianos, os
especialistas do ramo usam algumas técnicas e métodos na execução do processo.
Um fator relevante na perfuração dos solos é o tamanho do diâmetro.
Nos poços onde o tamanho passa de 14 polegadas, é possível que seja
exigida uma sonda rotativa. Nos poços rasos, de até 200 metros de profundidade e
diâmetro de 12,5 polegadas, é usado o equipamento convencional de
tracionamento hidráulico.
A perfuração se iniciará com um furo, com as medidas corretas do diâmetro,
para depois ser alargado. O primeiro furo, também conhecido como furo piloto ou
furo guia, deve ser feito entre 8,5 e 12,5 polegadas. O furo inicial apenas será feito
após a inserção do tubo de proteção sanitária e da cimentação. A perfuração no
tubo deve ser de, no mínimo 2 polegadas entre a parede e o tubo.
A forma com que o projeto do lava auto sustentável que utiliza a água da
chuva para lavar os veículos consiste em um telhado de placa de zinco de 100m²
com uma calha com uma tela que irá servir para separar a sujeira e a mesma
deverá ser limpa mensalmente para evitar acúmulo de sujeira.
A água será direcionada através da calha a um reservatório de 2000 l para
armazenar a água coletada, que contará com um filtro para diminuir as impurezas e
para evitar o acúmulo de bactérias dentro da água será adicionado cloro orgânico,
para utilizar a água haverá uma bomba de circulação a fim de dar a pressão
necessária para lavar os carros.
O Lava auto sustentável contará também com outro reservatório de 1000 l
que irá armazenar a água utilizada para lavar os carros, na sua entrada contará
com um filtro para evitar com que a água seja contaminada pela sujeira produzida
pelas carros, esse reservatório será ligado a uma fonte de água que será utilizada
apenas caso haja escassez de chuva por um longo período.
O reservatório de 1000 l estará ligado diretamente ao reservatório de 2000 l,
para manter as condições da água em uso deverá ser adicionada uma quantia de
cloro orgânico assim como no reservatório maior.
Não será utilizado nenhum tipo de produto de limpeza, pois a água da
limpeza também será reutilizada para assim diminuir ainda mais os custos, os
reservatórios e o sistema de filtragem da água deverão ser inspecionados
periodicamente a fim de manter o sistema limpo e eficiente.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

3. DESENVOLVIMENTO
Em um lava-jato comum são utilizados 300l de água para lavar apenas um
carro, tendo isto em mente um estabelecimento que tenha um fluxo de
aproximadamente 10 carros por dia, em um mês, 300 carros terão passado pelo
estabelecimento. Consequentemente, esse estabelecimento terá um gasto de 90 m³
de água mensalmente. Levando em consideração que acima de 21 metros cúbicos
consumidos, o valor pago por m³ será de R$ 8,75, o estabelecimento terá que pagar
um valor R$787,50/ mês.
Os lava autos que optam por utilizar a lavagem seco apenas pagam pelo
produto que é utilizado para realizar a limpeza, como apenas é utilizado 300 ml do
produto que tem o custo em média R$15,00 a R$ 250,00 dependendo muito da
quantidade e da marca do produto.
Figura 2 ALCANCE BIO W LAVAGEM A SECO CONCENTRADO BIODEGRADÁVEL-(5L)

Fonte: MasterCleaner Estética Automotiva
Há alguns lava autos que possuem poços artesianos onde a água é retirada
do subsolo que são conhecidos como “Ciclo da Água” que para a criação do poço é
necessário um investimento de em R$100,00 a R$300,00 reais, e para a criação
desses poços artesianos é necessário que o local para a perfuração do poço passe
por uma série de documentações e seguir os parâmetros estabelecidos pela ABNT
e a empresa que irá prestar o serviço para o desenvolvimento do projeto deverá
estar cadastrada no CREA.
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Figura 3 POÇO ARTESIANO

Fonte: ARTOIS Perfurações e Sondagens

O reaproveitamento da água de chuva apresenta-se como uma opção a agua
tratada e ao poço artesiano. Por exemplo, considerando um índice pluviométrico de
um dia de 15mm, com uma área de captação de 100m² acumularia um valor de
1,5m³ de agua, sendo o suficiente para lavar 5 carros no dia. Ao fim de um mês
com índice de 15 mm de chuva por dia, 150 carros poderiam ser lavados com agua
de chuva tendo uma economia no consumo de agua de 50%.
Em Telêmaco Borba, onde o mês mais seco é Agosto com apenas 70 mm e o mês
com maior precipitação é Janeiro com uma media de 155 mm, para suprir a baixa
quantidade de chuvas do mês de Agosto o sistema do lava auto contará com um
sistema de onde utiliza a agua fornecida pelas distribuidoras e por isso estima-se
que em media se consiga uma economia de 30%.
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Figura 3 GRÁFICO CLIMÁTICO TELÊMACO BORBA

Fonte: CLIMATE-DATA.ORG
4. CONCLUSÃO
Os lava autos que optam por utilizar a lavagem a seco têm como vantagem
a grande economia de agua e também poder vender o produto para os clientes
caso desejarem, porem por se tratar de um produto químico pode causar danos à
saúde do usuário devido ao uso prolongado e também ao se realizar a limpeza de
forma incorreta irá acabar por danificar o veiculo danificando a lataria com
pequenos riscos, manchando a pintura e degradação na parte interna do veiculo e
também não pode ser utilizada em casos de extrema sujeira.
Figura 4 PEQUENOS RISCOS NA LATARIA

Fonte: easy carros
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Figura 5 MANCHAS NA LATARIA

Fonte: easy carros
Figura 4 DEGRADAÇÃO INTERNA

Fonte: easy carros
A maioria dos lava auto de grande optam por utilizar poços artesianos por
conta da economia gerada pelo fato de não terem gastos com a água fornecida
pelas distribuidoras porem a agua utilizada esta diretamente ligada a rios e lagos
que por conta desse fato gera um pequeno impacto ambiental.
Um lava auto que utiliza água da chuva para realizar a limpeza nos veículos
terá além da economia em relação ao gasto com a água como também reduzirá o
impacto ambiental por utilizar em grande parte a água da chuva e não será utilizado
nenhum produto químico para auxiliar na lavagem dos veículos e sim apenas a
pressão da água evitando com que haja contaminações não apenas ao veículo,
mas também a pessoa que irá realizar o serviço de limpeza.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
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FUNCIONAMENTO BASEADO EM ENERGIA EÓLICA PARA
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
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Barbosa4, Giovane Oliveira Milléo5.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar e descrever o desenvolvimento
de um projeto de uma bomba hidráulica com funcionamento baseado em energia
eólica para o reaproveitamento de águas pluviais com o intuito de reutilização de
águas para uso não potável, como lavagem de calçadas e automóveis de forma
sustentável. Podendo também ser inserida em áreas rurais, para a irrigação ou ser
utilizada com os animais. O projeto apresenta potencial redução no impacto
ambiental e um decréscimo nos gastos correlatos conforme atividades acima citadas
entre outras aplicações. O sistema de bombeamento foi desenvolvido através de
uma turbina eólica, uma parte do projeto pode ser confeccionada em casa, porém as
etapas subsequentes necessitam de serviços mecânicos especializados. O
equipamento é montado de modo que a água seja coletada por uma calha e
armazenada em reservatórios, utilizando tubulações como um sistema de filtragem.
Após o processo de filtração da água, inicia-se o acionamento da turbina que ativará
a bomba, cuja finalidade é realizar a sucção dessa água, transportando a mesma
para um reservatório mais elevado, onde será armazenada e distribuída.
Palavras-chave: Água não potável; Águas pluviais; Bombeamento; Eólico;
Sustentável.
ABSTRACT
The present paper aims to prove and describe the development of a hydraulic pump
project with operation based on wind power for the reuse of rainwater to reuse water
for non-potable use, like washing sidewalks and cars in a sustainable way. It also can
be inserted in rural areas, for irrigation or be used with animals. The project presents
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a potential reduction in environmental impact and a decrease in related expenses as
aforementioned activities among other applications. The pumping system was
developed by a wind turbine, a part of the project could be made at home, but the
next steps must specialized mechanical services. The equipment is mounted so that
the water is collected by a pipeline and stored in tanks, using pipes as a filtering
system. After the water filtration process, the turbine drive that will activate the bomb,
whose purpose is to perform the suction of the water, carrying the same to a higher
reservoir, where it will be stored and distributed.
Key-words: Non-drinking water; Pumping; Rainwater; Sustainable; Wind energy.

1. INTRODUÇÃO
Expor a proposta de que o aproveitamento e reuso, são equivalentes como
uma das soluções do problema de escassez de água, e o uso de reservatórios para
refugiar água da chuva, não são invenções dos dias atuais. Estes atos de redução
de consumo eram propostos e realizados antes mesmo da era cristã, cuja ação foi
deixada para trás após o surgimento de novas tecnologias, uma vez que as
mesmas desenvolveram sistemas de melhor desempenho, proporcionando com que
a população adquirisse água potável em suas torneiras com uma enorme facilidade
(BONA, 2014, p. 34).
Com o intuito de se desenvolver um método de restauração de recursos já
utilizados na antiguidade, proporcionamos a inserção de uma energia limpa, como a
energia eólica que é adquirida através dos movimentos das massas de ar, onde
obtém-se o seu aproveitamento por meio da conversão da energia cinética de
translação em energia cinética de rotação através de determinadas peças móveis
designadas turbinas eólicas ou aero geradores, com a função de gerar energia
elétrica, retrocedendo para a efetivação de afazeres mecânicos, como
bombeamento de água, utilizam-se dispositivos designados como cata-ventos e
moinhos (NOGUEIRA, 2009 p.102).
Referindo-se a sustentabilidade do planeta, principalmente voltado para a
escassez de água e tendo em vista uma nova aplicação de um princípio de
captação e reutilização de água, tem-se a proposta de produção de uma bomba
hidráulica com funcionamento baseado em energia eólica, cuja finalidade é o
reaproveitamento de águas pluviais sendo inserido a priori em residências,
acarretando na redução de custos.
2. METODOLOGIA
Trata-se de um projeto que consiste em uma produção de uma bomba eólica
para o reaproveitamento de águas pluviais, que tem como cenários tanto a vida
urbana como rural.
O projeto se dividirá em duas etapas;
Sendo a primeira o sistema de captação da água da chuva, onde haverá no
processo à montagem e estruturação de calhas e tubulações, e a segunda a
montagem da bomba eólica.
A estação de captação é um projeto experimental, baseado em um modelo
artesanal desenvolvido e apresentado em um telejornal de uma emissora de
televisão. No programa foi demostrado a concepção do projeto, de uma estação de
captação de águas pluviais no sertão brasileiro.
Retrocedendo para o contexto acadêmico, a estruturação da captação
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utilizará o sistema integrado por calhas, e possuirá uma pré decantação dos sólidos
que possam ser encontrados nos telhados.
A bomba eólica de construção artesanal, em estrutura de PVC (Polyvinyl
chloride), possuirá um sistema de adução por pressão negativa, uma vez que a
mesma estará elevada na cobertura da residência em questão. No seu recalque, a
altura monométrica será praticamente nula, isso se deve porque a bomba estará
localizada ao lado do reservatório da água limpa captada, não potável.
A mesma possuindo um sistema de pistão hidráulico semelhante ao de uma
seringa. A energia matriz do equipamento será obtida através da transformação da
energia eólica em energia mecânica. Possuindo um exaustor eólico impulsionado
pela ação do vento, transportando a energia mecânica a um eixo, que por sua vez
movimentará um redutor mecânico acoplado a bomba, dando início a impulsão do
pistão hidráulico.
Encontra-se disponível uma tabela de orçamento para concepção do projeto
em anexo 1.
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
Como se trata de um projeto experimental e em desenvolvimento, a partir do
auxílio de indivíduos que trabalham com hidráulica e que já tem domínio sobre o
tema foi possível fazer algumas análises perante o produto em questão. No campo
tecnológico testes de vazão do equipamento demonstraram se eficazes na condição
de exposição continuo de massa de ar. Com velocidade deduzida de 120 RPM, sua
vazão volumétrica obteve um número equivalente de 20 lts/horas. Por sua robustez,
a manutenção é reduzida, tornando um dos princípios do dispositivo.
No entanto, em relação a redução no uso e custo de água potável de quem
adquirir o projeto não foram possíveis ser analisados, pois são pontos que
necessitam de uma demanda maior de tempo para se ter resultados, para serem
comparados com os dados iniciais que a residência seja ela urbana ou rural
constava. Em relação a energia eólica há também a necessidade de se ter no
mínimo 6 meses de análises, para ser possível elaborar tabelas em relação aos
ventos e de intensidade pluviométrica.
Visto estes pontos, para se ter uma melhor análise do projeto foram
desenvolvidos desenhos mecânicos, em anexo 2 o desenho refere-se à estação de
captação de água pluvial, em anexo 3 pode se analisar o corpo da bomba hidráulica
e em anexo 4 se tem o layout do projeto ao qual pode se localizar onde se encontra
instalada a turbina eólica, a bomba hidráulica e os respectivos reservatórios.
Os resultados esperados foram atingidos com sucesso, principalmente no que
se refere à formação de uma rede de diálogo entre os interessados no assunto, o
que possibilitou a expansão dos horizontes de informações sobre a questão
ambiental. As expectativas foram superadas, na medida em que o evento alcançou a
participação de indivíduos em formação e que, possivelmente, terão papel
fundamental na sociedade tornando-se formadores de opiniões semeando uma
educação mais completa e consistente.
O evento viabilizou a reafirmação de vários conceitos da engenharia que
vinham sendo estudados e refletidos nas discussões, mobilizando os seus
participantes a pensar sobre as suas próprias práticas cotidianas e a se repensarem
como sujeitos ecológicos, ou seja, direcionados continuamente por um pensar
eticamente comprometido com uma visão de mundo ecológico e socialmente
sustentável.
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4. CONCLUSÃO
Em vista disso, a criação do projeto contribuiu para o aprimoramento do
saber-fazer da engenharia, onde num desafio os egressos demonstraram pleno
interesse e dedicação ao problema proposto. No entanto, a eficácia do equipamento
demonstrou se correr entrelaçada ao conhecimento e ao estudo da Engenharia
Mecânica, e que, em um próximo estágio poderemos tornar o resultado mais
satisfatório.
A vivência com equipe numerosa foi muito interessante porque transmite o
cenário real de uma equipe de desenvolvimento, os vários problemas de
comunicação e gerência surgem, fazendo com que os acadêmicos percebam o
sentido de se estudar os diversos ramos da formação acadêmica.
Por fim, o avanço no aprendizado de cada integrante trará para seu futuro, um
relato de experiência de como trabalhar e pensar no campo sustentável de um bem
precioso como a água.
5. AGRADECIMENTOS
À Deus, que nos ilumina todo dia e nos dá esperança.
À FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba, pela oportunidade de
desenvolver este projeto.
Ao nosso orientador Maicon Ramon Bueno, por todo apoio e direcionamento.
A todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste
estudo.
Muito obrigado!
REFERÊNCIAS
BONA, Berenice de Oliveira. Aproveitamento de água da chuva para fins não
potáveis em edificações multifamiliar na cidade de Carazinho-RS. 2014. 34 p.
TCC (pós-graduação Eficiência energética e aplicada aos processos produtivos) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2014. Disponível em: <
http://repositorio.ufsm.br:8080/xmlui/bitstream/handle/1/1365/Bona_Berenice_de_Oli
veira.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 21 de abril de 2017.
Captação e Aproveitamento de Água da Chuva – Rain Water Harvesting,
(Telejornal citado na metodologia). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=QRLIybSSME8. Acesso em 15 de abril de 2017.
NOGUEIRA, Cícero Urbanetto. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS SOLAR E EÓLICO
NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA USO NA IRRIGAÇÃO. 2009. 102 p.
Dissertação de Mestrado (Mestrado) - Universidade federal de santa maria, Santa
Maria, RS, 2009. Disponível em: http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_arquivos/12/TDE2009-10-29T152913Z-2313/Publico/NOGUEIRA,%20CICERO%20URBANETTO.pdf.
Acesso em: 21 de abril de 2017.
ANEXOS
Anexo 1

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Tabela de orçamento para concepção do projeto:
Orçamento para produção da bomba hidráulica e área de captação da água
Materiais
Adaptador soldável com rosca 1"
Tubo PVC 1"
Tubo PVC 3/4"
Cotovelo soldável 3/4"
Cap. soldável 2"
Tubo FG com rosca 3/4"
Válvula de retenção 3/4"
"T" Soldável 3/4"
Nipel PVC com rosca 3/4"
Adaptador 2" x 3/4"
"T" Redução 2" x 3/4"
Tubo PVC 2"
Anel retentor borracha 2"
Cotovelo soldável PVC DN 100
Tubo PVC DN 100
Registro de esfera PVC DN 100
"T" PVC DN 100

Quant. Unit. Valor Unit. Valor total
1
R$ 3,70 R$ 3,70
1
R$ 19,99 R$ 19,99
4
R$ 7,39 R$ 29,56
4
R$ 1,00 R$ 4,00
1
R$ 12,51 R$ 12,51
1
R$ 15,90 R$ 15,90
4
R$ 28,94 R$115,76
1
R$ 1,39 R$ 1,39
1
R$ 1,27 R$ 1,27
1
R$ 10,49 R$ 10,49
2
R$ 10,90 R$ 21,80
1
R$ 22,90 R$ 22,90
2
R$ 3,00 R$ 6,00
4
R$ 10,49 R$ 41,96
1
R$ 22,00 R$ 22,00
1
R$ 25,00 R$ 25,00
7
R$ 18,90 R$132,30
TOTAL:

Anexo 2

R$486,53
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Anexo 3
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Anexo 4
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ADAPTAÇÃO DA BANCADA LABORATORIAL
Luiz Roberto de Oliveira1, Nathan Felipe Inacio Frazão2, Rodrigo França Veiga3 e
Vitor Gabriel Lima Pereira4

Área de Concentração: Sustentabilidade, Acessibilidade e Direitos Humanos
Grupo de Trabalho: IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo facilitar a vida de pessoas portadoras de
necessidades especiais para que possam levar uma vida sem barreiras devido a sua
condição física. O tema Sustentabilidade, Acessibilidade e Direitos Humanos do IV
Encontro de Pesquisa da Instituição FATEBTB despertou aos acadêmicos um
projeto desenvolvido visando a implantação de melhorias no laboratório de química,
especificamente nos balcões onde são realizadas as experiências , onde se encontra
inadequado para pessoas portadoras de necessidades físicas especiais ou
mobilidade reduzida. É necessário a readequação para torna-los acessíveis em
todos os sentidos. Com base em pesquisas de campo, livros, normas e sites que
tratam do assunto os acadêmicos desenvolveram o projeto de adequação
laboratorial.
Palavras-chave: Laboratório; Acessibilidade; Necessidades especiais.

ABSTRACT
The present paper aims to facilitate the life of people with special needs so that they
can lead a life without barriers due to their physical condition. The subject
Sustainability, Accessibility and Human Rights from the IV Research Meeting of the
FATEBTB Institution awoke to the academics a project developed aiming at the
implantation of improvements in the laboratory of chemistry, specifically in the
counters where the experiments are carried out, where it is unsuitable for people with
special physical needs or reduced mobility. Re-adaptation is necessary to make them
accessible in every way. Based on field research, books, norms and websites that
deal with the subject, the academics developed the laboratory adequacy project.
Key-words: laboratory; Accessibility; special needs.

1. INTRODUÇÃO
Acessibilidade pode ser definida como forma de respeito às pessoas com
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algum tipo de deficiência física e/ou mental, que perante a lei, deve exercer seus
direitos aos bens sociais. Por possuírem dificuldade de mobilidade e/ou
comunicação, devem ter atendimento prioritário como em órgãos públicos, bancos,
escolas, etc.
A NBR-9050/15 utilizada para o desenvolvimento do projeto trata sobre
acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, que de
forma geral discute-se a acessibilidade como um todo, com todas suas exigências
presentes na norma técnica apresentada. Onde a instituição de ensino superior
FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba) proporcionou aos acadêmicos das
Engenharias Civil, Mecânica, Produção e Química, o Encontro de Pesquisa tendo
como um dos temas abordados a acessibilidade, onde os acadêmicos obtiveram a
elaboração de projetos para que haja melhorias estruturais para pessoas com
necessidades especiais ao mesmo tempo despertando o interesse aos futuros
engenheiros ao desenvolver qualquer tipo de projeto, independente da sua
necessidade, sendo física, visual entre outras. Os acadêmicos analisaram a
estrutura da instituição e com base nas pesquisas sobre as normas técnicas
brasileiras e percebeu-se a falta de normalização de algumas áreas onde há muita
movimentação e uso desses lugares por pessoas portadoras de alguma
necessidade, como rampas, antiderrapante nas rampas, falta de piso tátil em toda a
instituição, mapa tátil, bancadas de laboratórios e do refeitório.
Focado no laboratório de Química percebe-se que a altura está no limite para
pessoas portadoras de deficiência física (cadeirante) de média e baixa estatura,
com isso em mãos resolvemos elaborar um projeto que permite a eles adaptação
melhor ao ambiente de pesquisas laboratoriais fazendo alterações nas bancadas e
armários.
2. METODOLOGIA
O seguinte trabalho foi iniciado a partir da NBR 9050/15, cujo conteúdo diz
sobre acessibilidade em edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos,
onde analisado o laboratório químico da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB)
que se encontra com a falta de uma mesa de trabalho para pessoas com
necessidades de locomoção. De acordo com a norma “As mesas ou superfícies de
trabalho acessíveis devem possuir tampo com largura mínima de 0,90m e altura
entre 0,75m e 0,85m do piso acabado”. Logo os acadêmicos lideram o seguinte
projeto para a normalização do laboratório com uma acessibilidade ampla a todos.
Orçados os custos para a modificação do laboratório químico da instituição,
conseguiu-se os seguintes dados:
Balcão
4 Gavetas
Pintura
Borracha
Puxador de
gaveta
Total

2,70x70
35x40
147,729m³
147,729m³
2

R$1500,00
R$300,00
R$200,00
R$200,00
R$40,00
R$2240,00

3. DESENVOLVIMENTO
Visto que na instituição de ensino ainda há uma lacuna a ser preenchida para
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melhorar a vida de portadores de deficiência física, pensando neles, foi proposto um
desafio aos acadêmicos para resolver esse problema, e com base na estrutura da
instituição FATEBTB, com a NBR 9050 e através de uma pesquisa realizada pelos
acadêmicos concluiu-se que o laboratório químico da instituição precisa de
melhorias para o uso de acadêmicos portadores de necessidades de locomoção.
Constatada a necessidade desenvolveu-se o projeto para a bancada laboratorial.
De acordo com Nena Gonzalez e Sheyla Mattos “acessibilidade é uma forma
de ser independente, apesar da sua deficiência para ir e vir em qualquer lugar com
segurança. E mesmo por conta da dificuldade, seja ela de locomoção ou psicológico
que também é uma grande barreira”. Logo como o trabalho de portadores de
alguma necessidade deve ser também de forma independente.
Juntamente com a NBR proposta, edificações mobiliarias possuem leis que a
seguram os direitos de pessoas com deficiência com alguma mobilidade.
Podemos citar no artigo.
 (Art. 244), A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros (usufruir), dos
edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivos atualmente
existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência, conforme o disposto no artigo 277.
 Pela norma constitucional, constata-se que o legislador constituinte
estabeleceu a necessidade de lei para regulamentar a questão da
acessibilidade nos edifícios de uso público, tanto no que se refere à
construção (art. 227, § 2º) como a adaptação (art. 244).
Tomado conta da necessidade de adaptação laboratorial, onde pesquisas
realizadas foram aferidas medições na altura das bancadas logo as quais que
medem 80 cm, que é quase sua altura máxima de acordo com a NBR 9050, o que
causa certo desconforto ao portador de mobilidade reduzida. Outro ponto é o balcão
com prateleiras fechadas logo abaixo da bancada que impede que o cadeirante fique
próximo dos equipamentos laboratoriais. Baseado nas informações colhidas através
de pesquisas e medições, neste projeto há necessidade de uma adaptação que visa
modificar a bancada diminuindo a sua altura para 75cm para melhor comodidade e a
criação de um vão para que a cadeira possa adentrar possibilitando que o
acadêmico fique com maior independência e realizar a suas experiências com mais
segurança e conforto. Em conformidade com a NBR 9050 (NORMA BRASILEIRA
ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos, 2015, pg. 19).
3.1 Aplicação das dimensões referenciais para alcance lateral de pessoa em
cadeira de rodas
A Figura 2 apresenta as aplicações das relações entre altura e profundidade
para alcance manual lateral para pessoas em cadeiras de rodas com deslocamento
do tronco.
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Figura 2 – Alcance manual lateral e frontal com deslocamento do tronco

E essas medidas seriam para pessoas que não tem dificuldades com o
descolamento do ombro, do alcance manual, para alcançar o alimento que precisa,
sem a ajuda do próximo, de acordo com a ABNT NBR 9050:2015.
(http://www.ufpb.br)
3.2 Superfície de trabalho
A superfície de trabalho acessível é um plano horizontal ou inclinado para
desenvolvimento de tarefas manuais ou leitura.
A figura 3-a) apresenta, na vista horizontal, as áreas de alcance em superfícies de
trabalho, conforme o seguinte:
a) a1 × a2 = 1,50 m × 0,50 m = alcance máximo para atividades eventuais;
b) b1 × b2 = 1,00 m × 0,40 m = alcance para atividades sem necessidade de
precisão;
c) c1 × c2 = 0,35 m × 0,25 m = alcance para atividades por tempo prolongado.
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As áreas de alcance em superfícies de trabalho, em vista lateral, devem atender à
figura 3-b) e ao seguinte:
a) altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior;
b) altura entre 0,75 m a 0,85 m entre o piso e a sua superfície superior;
c) profundidade inferior livre mínima de 0,50 m para garantir a aproximação da
pessoa em cadeira de rodas.
A superfície de trabalho deve possibilitar o apoio dos cotovelos, no plano frontal com
um ângulo entre 15° e 20° de abertura do braço em relação ao tronco, e no plano
lateral com 25° em relação ao tronco, conforme a Figura 3-c).
Figura 3 - Superfície de Trabalho
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4. CONCLUSÃO
Visando todos os conceitos abordados na NBR 9050/15, pode-se concluir
que a estrutura da instituição FATEBTB não está totalmente adequada para receber
portadores de necessidade física. Com a elaboração do projeto voltado para as
bancadas laboratoriais, permitirá alunos portadores de alguma necessidade
locomotiva ter melhor acesso a matérias para a execução de aulas práticas.
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ADEQUAÇÃO NAS RAMPAS DE ACESSO FATEB
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RESUMO
O trabalho apresentado trata-se do estudo relacionado a portadores de
necessidades especiais em rampas de acesso dos andares inferiores e superiores
da Faculdade de Telêmaco Borba FATEB. Seu principal foco é implantar e
desenvolver um projeto visando atender e corrigir os corrimões conforme a
normatização NBR-9050.
Palavras-chave: Portadores de necessidade especiais, NBR-9050

ABSTRACT
The present work deals with the study related to people with special needs in access
ramps of the upper and lower floors of the faculty of Telêmaco Borba FATEB. Its
main focus is to implement and develop a project to meet and correct the railings
according to NBR-9050 with standardization.
Key-words: People with special needs, NBR-9050

1. INTRODUÇÃO
O projeto foi baseado na Norma ISO 26000, de diretrizes de
Responsabilidade Sociais, analisando a norma foi encontrado a possiblidade de
utilização da ISO 9050, acessibilidade de edificações, no qual nosso projeto foi
realizado. E necessário a adequação dos corrimões da instituição FATEB, de
acordo com a Norma ISO 9050 a qual exige que o corrimão duplo deverá ter um a
0,92m de altura e outro a 0,72m de altura, e ser espaçado em 1,20m um do outro.
Também é necessário que os corrimões sejam contínuos sem interrupções entre os
patamares.
Caso tenha a ausência de paredes laterais, as rampas ou escada devem ser
incorporadas com elemento de segurança como guia de balizamento ou guardacorpos, seguindo de acordo com a norma. Sendo assim os guarda corpos devem
obedecer a norma ABNT NBR 9077 e 14718.
2. METODOLOGIA
Procedimento de pesquisa trata-se da revisão bibliográfica e exploratória,
realiza-se uma revisão no material com objetivo de organizar, compreender
executar e descrever o projeto.
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3. DESENVOLVIMENTO
Visando as necessidades relacionadas a cadeirantes, as rampas de acesso
aos andares inferiores e superiores da Faculdade de Telêmaco Borba FATEB, foi
identificado a necessidade de instalar os corrimãos conforme normatização com
dois apoios um com altura de 90 centímetros e outro com 70 centímetros da altura
total a partir do piso, conforme figura 1

Figura 1

Serão adequadas aos padrões todos as entradas de corrimãos, conforme
figura 2.

Figura 2

Considerou-se a necessidade de implementar corrimão intermediário com os
mesmos padrões, com distância de 1 metro e 20 centímetros, visando facilitar o
acesso de cadeirantes, gerando maior independência aos usuários. Utilizando os
dois corrimãos pode ser mais fácil impulsionar a cadeira exercendo mesmo força,
do que impulsar a cadeira pelas rodas.

4. CONCLUSÃO
Quando se fala ou pensa em acessibilidade, normalmente o foco está
voltado para os deficientes físicos e sua respectiva necessidade como rampas de
acesso e elevadores. Esse projeto traz um leque de novas possibilidades, pois
sabemos que as adequações vão além disso e devem ser feitas não apenas em
escolas e faculdade, mas sim em todos os ambientes internos e externos também.
O projeto de adequação de corrimões será desenvolvido para auxílio ao
transito nas rampas de acesso, ajudando, desta forma no deslocamento de
portadores de deficiência física ou motoras.
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OTIMIZAÇÃO DA TURBULÊNCIA DAS CARGAS DURANTE A
ADMISSÃO E COMPRESSÃO DE UM MOTOR AP 1600cc
MOVIDO A ETANOL
Allison Ricardo Nievola1, Gleycon Lima dos Santos2, Mateus Tavares de
Queiroz3, Matheus Adriano Godoy Ramos4 e Eliane Engel Gogola5
Área de Concentração: Engenharias e Segurança
Grupo de Trabalho: Estudo de Motores à Combustão Interna

RESUMO
O objetivo do projeto é simular um mecanismo de geração de turbulência,
analisando os diferentes fluxos e trajetórias das linhas de corrente, e observar
a turbulência nestas linhas, através de modificações elaboradas no pistão com
o propósito de diminuir o consumo de combustível, e consequentemente
aumentar a eficiência de um motor à combustão. Aumentar a turbulência
melhora a taxa de queima do combustível no interior do cilindro, com isso
diminui a emissão de poluentes no final do processo. Nesse caso, a utilização
de um combustível como o etanol é uma opção ainda mais sustentável levando
em conta a importância das fontes renováveis. A modelagem CFD
(Computational fluid dynamics) foi ajustada e simplificada para obter
parâmetros menos complexos. Com os dados obtidos foi possível analisar e
reconhecer as mudanças encontradas para estabelecer uma análise completa
do projeto como um todo. Essa análise ajudará em futuros estudos
relacionados.
Palavras-chave: turbulência, pistão, linhas de corrente.

ABSTRACT
The aim of the project is to simulate a turbulence generating mechanism,
analyzing the different flows and trajectories of the current lines, and observe
the turbulence in these lines, through modifications made in the piston with the
purpose of reducing the fuel consumption, and consequently increase the
efficiency of a combustion engine. Increasing the turbulence improves the rate
of burning of the fuel inside the cylinder, thereby decreasing the emission of
pollutants at the end of the process. In this case, the use of a fuel such as
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ethanol is an even more sustainable option, taking into account the importance
of renewable sources. The CFD (Computational fluid dynamics) modeling was
adjusted and simplified to obtain less complex parameters. With the obtained
data it was possible to analyze and recognize the changes found to establish an
elaborate conclusion of the project as a whole. The conclusion will help in future
related studies.
Key-words: turbulance, piston, current lines.

1. INTRODUÇÃO
Devido ao baixo valor calorífico do etanol (5.600 kcal / litro) quando
comparado com a gasolina (8.340 kcal / litro), quando aplicado em um motor de
ciclo Otto de ignição por centelha, deveria apresentar um consumo de 49% a
mais de combustível. Mas este percentual foi reduzido em função do aumento
da taxa de compressão, chegando a 20%, pois o rendimento termodinâmico de
um motor que funciona com etanol, é superior ao do motor movido a gasolina.
(SOUZA, 2004)
A escolha por trabalhar com um motor movido a etanol, é que este é um
combustível renovável e possui melhor qualidade que seus similares, por ser
mais puro e mais limpo, além de proporcionar pouquíssimos resíduos de
combustão, pequenas contaminações do óleo lubrificante e apresentar baixos
níveis de emissão de poluentes.
De acordo com Teixeira et. al (2008, p. 246)
“O álcool tem uma tolerância à combustão com excesso de ar que
possibilita uma queima mais completa, com menor emissão de CO. A menor
complexidade molecular do álcool possibilita uma combustão com pequena
formação de partículas de carbono, o que resulta em emissão desprezível de
material particulado. Por outro lado, observa-se um aumento nas emissões de
aldeídos (R-CHO) na composição dos combustíveis não queimados.”
O projeto do cabeçote que é onde se instala a maior parte da câmara de
combustão tem vital importância no processo de formação da mistura ar
combustível, onde a geometria e as dimensões de seus componentes são
responsáveis por proporcionar as condições ideais de trabalho. Assim como o
duto de admissão também é responsável por garantir os níveis de turbulência
desejados.
Durante o tempo de admissão ocorrem dois fenômenos no interior do
cilindro, o primeiro é o fluxo rotacional horizontal (FRH), e o segundo é o fluxo
rotacional vertical (FRV).
O FRH permite uma rotação da carga no interior do cilindro em torno de
seu eixo, produzido pelo posicionamento do duto de admissão para um lado do
eixo do cilindro. Já o FRV permite a rotação da carga no interior do cilindro em
torno de um eixo horizontal em forma de loop, os dois são fenômenos
intencionais e são definidos durante o projeto para que ocorra a atomização da
mistura ar/combustível, mas este ultimo é mais eficiente, quando utilizado
pistões com câmara tipo banheira, que será o modelo a ser utilizado para a
simulação.
Segundo Souza (2004), características como torque, potência e
consumo de combustível, são profundamente afetadas pela taxa de
compressão e forma da câmara de combustão, e alguns mecanismos de
geração de turbulência são comumente utilizados para garantir uma completa
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atomização na etapa final do processo de formação da mistura.
Todo processo de combustão libera água, dióxido de carbono, monóxido
de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, etc, e a principal causa que
eleva as taxas destas emissões, é a falta de oxigênio, proveniente de uma
geometria deficiente da câmara de combustão.
2. METODOLOGIA
A primeira consideração a ser feita para a modelagem é o número de
espécies e quais espécies farão parte do modelo. Um motor à combustão
trabalha com uma mistura de ar e combustível, que no caso deste trabalho é o
etanol, mas como o objetivo desta simulação é analisar somente as linhas de
corrente, o fluido utilizado será a água, por se tratar de um líquido de baixa
compressibilidade.
O modelo descrito no presente trabalho propôs simular o escoamento
dentro de uma câmara de combustão com diferentes geometrias de topo do
pistão, e observar se esta mudança pode ser considerada um mecanismo de
geração de turbulência.
Para facilitar a simulação e obter melhores dados sobre o escoamento,
foram feitas algumas considerações: Liquido incompressível, volume constante,
regime permanente, propriedades constantes, velocidade uniforme, não há
forças de campo e o processo é adiabático.
3. DESENVOLVIMENTO
Para a modelagem do problema foi utilizado uma ferramenta 3-D de
fluidodinâmica computacional (CFD). As geometrias foram criadas, a partir do
software Solidworks considerando as mesmas dimensões de 49,80mm de
altura e 83,00mm de diâmetro para ambos os projetos mudando somente a
geometria de topo do pistão como mostrado na figura...
Figura 1 – Geometria dos pistões

Fonte 1: Autor 2017.

Como o objetivo é analisar somente a trajetória das linhas de corrente,
um modelo mais simplificado de um conjunto de cilindro-pistão foi criado no
software Solidworks, sendo que não foram consideradas as geometrias das
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válvulas de admissão e exaustão, pois estas não interferem na análise deste
estudo.
Com a ajuda da extensão Flow Simulation do software Solidworks foi
gerada uma malha e um domínio computacional para estabelecer as variáveis
do projeto como descrito na tabela a seguir.
Tabela 1 – Características do modelo
Velocidade do escoamento
Pressão de trabalho
Taxa de volume
Área de admissão
Área de exaustão
Temperatura ambiente

3m/s
1atm (101325Pa)
0,0004m3
0,00085m2
0,00070m2
293,15K

Fonte: Autor 2017

Com todas as variáveis e as condições de contorno e de inicio definidas
o problema será solucionado resolvendo a equação de interesse, que será o
volume divido pela área de admissão.
(
Á

ã (

)
)

Resolvendo a análise dimensional desta equação, resultará em uma
unidade em metros (m), que nada mais é do que o comprimento da linha de
corrente que deseja-se observar. Além disso, por meio do software Solidworks
foram calculadas outras propriedades relacionadas ao percurso do fluido em
questão, as quais são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Resultados da simulação

Propriedade
analisadas

Vórtice de exaustão
Pressão na superfície
do pistão
Velocidade máxima de
escoamento
Fonte: Autor 2017.

Pistão plano
12,43 (1/s)

Pistão côncavo
15,54 (1/s)

119792,86 (Pa)

121623,21 (Pa)

5,835 (m/s)

6,028 (m/s)
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Observando os dados obtidos na Tabela 2, nota-se que o vórtice de
exaustão do pistão côncavo é superior, assim como a pressão na superfície e a
velocidade máxima de escoamento.
4. CONCLUSÂO
O pistão côncavo se mostra mais eficiente que o plano na questão de
geração de turbulência, comparando as figuras da Tabela 2 é possível
visualizar uma turbulência maior nas linhas de corrente do pistão côncavo, isso
se dá pelo aumento do vórtice de exaustão. O aumento da pressão de
superfície do pistão côncavo ocasiona uma melhor atomização do combustível,
que é desejada, pois aumenta a taxa de queima, e um aumento na velocidade
máxima de escoamento mostra que com essa geometria de pistão o motor
realiza menos trabalho para expelir os gases da combustão.
As diferenças nos resultados para todas as propriedades foram bem
pequenas, mas como todo processo de melhoria e de engenharia, pequenas
mudanças resultam em um grande resultado no final. Este tipo de simulação
pode ser utilizado em projetos futuros, já que mostrou bons resultados. Talvez
a geometria côncava utilizada não seja mais apropriada, mas este estudo foi
capaz de mostrar a sua influência sob a turbulência das cargas em uma
câmara de combustão.
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ISOLAMENTO TÉRMICO
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado como forma de descrever um projeto, cujo
objetivo é o isolamento térmico utilizando material reciclável, mais precisamente
caixas Tetra Pak (também conhecidas como caixas longa vida). O projeto consiste
em desenvolver uma manta térmica confeccionada a partir de caixas de leite. Tais
mantas são aplicáveis em paredes e telhados, isolando o ambiente do frio, do calor,
da chuva e de umidade em excesso. Além disso, o reaproveitamento dessas
embalagens é uma ótima forma de reutilizá-las, uma vez que possuem um tempo de
decomposição muito alto.
Após a pesquisa bibliográfica inicial, um teste prático foi realizado, o qual consiste
em expor os dois protótipos ao sol, com a intenção de aumentar a temperatura dos
dois, e comparar as temperaturas internas registradas após 30 minutos de exposição
ao sol e, depois, 1 hora de exposição.
Com os resultados obtidos, foi possível comprovar a teoria previamente pesquisada,
que apresentou variação de temperatura entre 6ºC e 8ºC
Palavras-chave: Tetra Pak; isolamento térmico; reciclável; reaproveitamento.

ABSTRACT
The present work is presented as a way of describing a project, whose objective is
the thermal insulation using recyclable material, more precisely Tetra Pak boxes. The
project consists of developing a thermal blanket made from milk cartons. Such
blankets are applicable on walls and roofs, isolating the environment from the cold,
the heat, the rain and excessive moisture. In addition, the reuse of these packages is
a great way to reuse them, since they have a very high decomposition time.
After the initial bibliographic research, a practical test was performed, which consists
in exposing the two prototypes to the sun, with the intention of increasing the
temperature of the two, and comparing internal temperatures recorded after 30
minutes of exposure to the sun, and then, 1 hour exposure.
With the results obtained, it was possible to prove the previously researched theory,
which presented temperature variation between 6ºC and 8ºC
Key-words: Tetra Pak; thermal insulation; recyclable; reuse.
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1. INTRODUÇÃO
O projeto consiste em desenvolver uma manta térmica confeccionada a partir
de caixas de leite. Tais mantas são aplicáveis em paredes e telhados, isolando o
ambiente do frio, do calor, da chuva e de umidade em excesso.
O reaproveitamento dessas embalagens é uma forma barata e rápida de
resolver os problemas de isolamento das casas, e é um meio de reutilizar as caixas
que possuem um tempo de decomposição muito alto devida aos materiais utilizados
para confeccionar as mesmas.
2. METODOLOGIA
A metodologia do presente trabalho consiste em duas partes, sendo uma
delas teórica, e a outra experimental. A parte teórica resume-se, basicamente, em
pesquisas acerca de materiais viáveis para consolidar o projeto, tais como um
material para juntar as caixas numa única placa, um material não-inflamável para
revestir as placas, diminuindo o risco de um incêndio acidental no local onde as
placas para isolamento forem aplicadas.
A parte experimental, porém, será realizada de forma que o resultado
contemple os itens pesquisados e citados acima, de maneira que o projeto seja
satisfatório, viável e sustentável. Para consolidar o projeto, espera-se que seja
possível a construção de um contêiner em dimensões maiores do que uma
maquete, para que dessa forma possam ser realizadas medições de temperatura e
umidade do ar, realizando uma análise da efetividade das mantas e também
comparando com tabelas meteorológicas, comprovando o funcionamento das
mesmas.
3. DESENVOLVIMENTO
A manta a ser confeccionada a partir de caixas de leite terá aplicações em
paredes e telhados, pois pode ser fixada com diversos tipos de materiais diferentes,
desde que fiquem firmes e sem arestas que propiciem entrada de ar, de água, ou
qualquer outra impureza que prejudique o material. Porém, a aplicação do
revestimento não fica retida somente às casas, podendo ser utilizada em
contêineres, galpões, oficinas, etc. A parte da manta que contém o alumínio ficará
voltada para fora, de forma que, quando a umidade e/ou frio chegarem até a caixa,
fiquem retidos na camada de alumínio e não adentrem o ambiente, proporcionando
um ótimo isolamento térmico. Para serem fixadas de tal forma, é necessário a
utilização de grampos para madeira, pregos, ou outro material que cumpra o
mesmo papel.
Após a fixação das mantas, é importante realizar uma verificação nas placas
para que possa ser garantida a efetividade, conferindo se todas estão corretamente
presas umas às outras, se estão na posição correta, entre outros cuidados.
O reaproveitamento dessas embalagens torna-se uma forma barata e rápida
de resolver o problema de isolamento, uma vez que, atualmente, a grande maioria
dos cidadãos fazem o consumo de embalagens longa vida, sejam elas de leite, de
suco, achocolatados ou outros produtos. Por esse motivo, a coleta das embalagens
para reaproveitamento se dá de maneira muito mais prática, pois a maioria das
pessoas após consumir o produto jogam as embalagens fora, inteiras e em bom
estado para reutilização.
A reciclagem das embalagens longa vida por meio industrial é um processo
muito caro devido a necessidade de separação das folhas que compõem a caixa, e
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o tempo de decomposição da embalagem na natureza é altíssimo. Portanto, o
projeto torna-se viável e ecologicamente correto, visto que não polui o meio
ambiente e, pelo contrário, retira de circulação um material que poderia poluir,
transformando-o em benefícios para os cidadãos.
4. CONCLUSÃO
Tendo em vista que muitas das casas construídas de madeira por pessoas
menos favorecidas possuem deficiências estruturais, infiltrações e problemas com
temperatura, o seguinte questionamento foi proposto antes do início do projeto:
“Como reduzir tais problemas, oferecendo maior conforto às famílias, tendo gastos
mínimos e de uma forma ecologicamente viável? ”.
Após a análise dos materiais a serem utilizados, foram construídas duas
caixas de madeira, simbolizando uma residência construída também com madeira.
Uma das caixas foi revestida internamente com as mantas térmicas isolantes, e a
outra foi deixada em estado natural, da forma como foi confeccionada. Uma vez que
as mantas feitas com Tetra Pak protegem contra temperatura, as “residências”
foram colocadas em exposição ao Sol, e após isso foram realizadas medições na
temperatura interna em situações diferenciadas, e em diferentes momentos do dia.
Ao fim das medições, foi constatado uma diferença de aproximadamente 6ºC entre
a caixa revestida para a caixa em estado natural. Teoricamente, as mesmas
propriedades e resultados seriam obtidos em uma residência construída com
madeira e revestida com as mantas.
O projeto apresentou um resultado satisfatório, porém com uma certa
diferença para com os resultados encontrados em pesquisas realizadas
anteriormente. Quando comparadas com um trabalho “profissional”, as mantas do
projeto tiveram um desempenho menor, tendo em vista que, nas pesquisas
realizadas, foi constatada uma diferença de oito a dez graus Celsius entre a
residência revestida e a não-revestida, enquanto as mantas do projeto
proporcionaram apenas seis graus Celsius de diferença. Porém, essa diferença de
temperatura já é muito significativa, contribuindo grandemente na amenização dos
problemas anteriormente citados.
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MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA DE QUATRO TEMPOS:
MELHORIA NO ARREFECIMENTO A AR
Cleberson Luiz Contin1; Deivid Pedlowski2; Erik Dias de Moraes3; Leandro Talevi
Machado4; Paulo Roberto Campos Alcover Junior5
Área de Concentração: Engenharia Mecânica
Grupo de Trabalho: Acessibilidade e Sustentabilidade
RESUMO
O presente artigo visa demonstrar a ampliação do conhecimento sobre o
desempenho das aletas de refrigeração em um motor de combustão interna de
quatro tempos. Neste trabalho, as aletas da parte traseira do cabeçote e do cilindro
de um motor de combustão interna são submetidas ao melhor direcionamento do
fluxo de ar por meio da instalação de defletores devidamente posicionadas. São
realizadas medições de temperatura feitas em uma aleta real do tipo perfil retangular
exposta a determinadas condições devidamente monitoradas, onde os resultados
são obtidos de modo experimental e também por meio da análise numéricocomputacional. A comparação dos resultados obtidos de modo experimental e
numericamente possibilitou estimar o desempenho dos defletores sobre as aletas.
Palavras-chave: defletores; motor; refrigeração.

ABSTRACT
The present article aims to demonstrate the expansion of knowledge about the
performance of the cooling fins in a four-stroke internal combustion engine. In this
work, the fins on the rear of the head and the cylinder of an internal combustion
engine are subjected to the best directing of the airflow by means of the installation of
deflectors properly positioned. Temperature measurements are performed on an
actual rectangular-profile flap exposed to certain duly monitored conditions, where
the results are obtained experimentally and by numerical-computational analysis. The
comparison of the results obtained experimentally and numerically allowed to
estimate the performance of the baffles on the fins.
Key words: deflectors; motor; cooling.
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1. INTRODUÇÃO
Aletas são superfícies estendidas a partir de uma superfície de um objeto, de
modo a aumentar sua taxa de transferência de calor para o ambiente (ou vice-versa)
por meio do aumento da convecção. Existem inúmeras aplicações para elas na
engenharia, como: transformadores, motores elétricos e de combustão interna,
compressores, trocadores de calor, etc. Em motores de combustão interna com
sistema de ventilação natural, é o deslocamento do veículo que provoca a circulação
de ar em volta dos cilindros. A eficácia da refrigeração depende, portanto, da
velocidade de deslocamento do veículo. De um modo geral, a refrigeração a ar faz
com que o motor trabalhe a temperaturas muito variáveis e a ajustagem dos pistões,
segmentos e válvulas exigem folgas de dilatação suficientes para um bom
funcionamento. Na maioria destes motores, as aletas da parte traseira do cabeçote e
do cilindro possuem menor poder de refrigeração devido à pouca exposição, o que
pode diminuir a vida útil do motor. Pode-se aumentar a taxa de transferência de calor
de um corpo através do aumento do coeficiente convectivo, com o uso de sistemas
que aumentem a velocidade e/ou direcionem o fluido que escoa na sua superfície.
Com base nisso, para aumentar o desempenho na região traseira do motor, as
aletas podem ser submetidas ao melhor direcionamento do fluxo de ar por meio da
instalação de defletores devidamente posicionados.
O processo de transferência de calor por convecção pode acontecer por
convecção livre ou convecção forçada. Segundo Frank Incropera (2008, p. 355)
“convecção livre é denominada a situação em que não existe velocidade forçada,
embora a convecção corrente exista no interior do fluido e são originadas quando
uma força de corpo atua sobre um fluido no qual existem gradientes de massa
específica”. A eficiência da transferência de calor por convecção é dada pela
diferença de temperaturas da base e do fluido. Assim, a taxa máxima de dissipação
de energia é aquela que existiria caso toda a superfície da aleta estivesse na
temperatura da base. Entretanto, uma vez que toda aleta é caracterizada por possuir
uma resistência térmica condutiva finita, há necessariamente um gradiente de
temperatura ao longo da aleta e a condição proposta é apenas uma idealização.
A resolução do problema de transferência de calor em aletas convectivas
corresponde a um problema acoplado de transferência de calor em sólido, a aleta
propriamente dita, e transferência de calor em fluido, o meio refrigerante da aleta.
Devido a este acoplamento, o estudo da aleta convectiva deve ser feito com o uso
da equação de energia na região sólida e o uso das equações da continuidade, da
quantidade de movimento e da energia na região de escoamento de fluido, com os
fenômenos de interface sólido-fluido sendo especificados como condições de
contorno. A solução do problema acoplado é dificultada pelas não linearidades
existentes nas equações diferenciais, de tal modo que as soluções possíveis são
apenas para algumas geometrias simples, que podem ser obtidas pela resolução
numérica simultânea das equações de continuidade, movimento e energia. Para
contornar tal dificuldade, faz-se o desacoplamento da equação de continuidade de
movimento da equação da energia através do uso do coeficiente de transferência de
calor por convecção, que foi introduzido por Newton pela lei de resfriamento. Logo, a
taxa de transferência de calor a partir de uma superfície a uma temperatura Ts para
o meio envolvente a T é dada pela lei de Newton de resfriamento como:
= .

(

)

Onde, As é a área de transferência de calor e h é o coeficiente de transferência de
calor por convecção. Quando Ts e T (temperatura no seio do fluido).
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2. METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho baseia-se em duas etapas. A primeira etapa
consiste na análise computacional em CAD (computer aided design) de um motor de
combustão interna de quatro tempos. Esta análise é feita com o auxílio do software
SolidWorks Flow Simulation que oferece acesso a recursos de análise dinâmica de
fluidos computacional avançados (CFD, computational fluid dynamics). Através
destes recursos é realizada a análise do comportamento térmico do motor, com e
sem a instalação dos defletores, esta metodologia de trabalho permite com facilidade
a manipulação de variáveis, como temperatura e velocidade do fluido, para assim
obter uma melhor avaliação do desempenho dos defletores sobre a troca térmica
das aletas localizadas na região traseira do motor. Na segunda etapa é realizada as
primeiras análises experimentais com o motor original, ou seja, sem a instalação dos
defletores. A análise é feita com auxílio de um termovisor para o mapeamento
térmico da região das aletas traseiras do motor em condições de rotação, torque e
fluxo de ar contínuos. Após a instalação dos defletores, são realizadas novas
análises das imagens térmicas para avaliar o quanto os mesmos influenciam na
variação de temperatura na região das aletas.
3. DESENVOLVIMENTO
Com a utilização do software SolidWorks, realizou-se as simulações no motor.
A Figura 01 mostra o desenho CAD em 3D do motor sem e com os defletores,
respectivamente, bem como, o escoamento do fluido ao redor do objeto de estudo.
Figura 01: Desenho 3D, motor sem e com defletor

Fonte: Os autores

A Figura 02, destaca a simulação realizada com o motor a uma temperatura
inicial de 99,43°C e velocidade do fluido 80 Km/h sem a instalação dos defletores,
bem como o resultado da simulação com a instalação dos defletores, obtendo uma
temperatura de 97,71°C com a mesma velocidade do fluido.
Figura 02: Comparativo das simulações sem e com defletor

Fonte: Os autores
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Na análise experimental, com o auxílio de uma câmera termográfica, realizouse testes comparativos em um motor de uma motocicleta real a uma velocidade
constante de 80 Km/h para analisar o quanto é eficiente a troca térmica gerada pelas
defletoras instaladas no motor sobre as aletas convectivas. Inicialmente é realizado
o teste no motor sem a instalação das chapas defletoras, os resultados obtidos neste
primeiro teste podem ser observados na Figura 03 e Figura 04.
Figura 03: Termograma - lado esquerdo do motor sem defletoras

Fonte: Os autores
Figura 04: Termograma - lado direito do motor sem defletoras

Fonte: Os autores

Na sequência do experimento, com as defletoras instaladas no motor,
realizou-se a coleta de novos termogramas, onde os resultados obtidos podem ser
observados na Figura 05 e Figura 06.
Figura 05: Termograma - lado esquerdo do motor com defletoras

Fonte: Os autores
Figura 06: Termograma - lado direito do motor com defletoras

Fonte: Os autores
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5. CONCLUSÃO
De modo geral, o método de arrefecimento a ar de motores de combustão
interna apresenta algumas desvantagens, tais como, a baixa capacidade de
transferir calor entre o sistema e sua vizinhança e a não uniformidade da
temperatura sobre o motor, ocorrendo a formação de “pontos quentes”. Levando isto
em consideração, o objetivo deste trabalho foi alcançado, pois, a proposta inicial é
aumentar o coeficiente de transferência de calor por convecção com o uso de
defletores que direcionam o fluido para as aletas traseiras do motor. Inicialmente
com a utilização do método de simulação fluidodinâmica computacional, é possível
observar que com a instalação dos defletores obteve-se a diminuição da temperatura
na região traseira do motor (-1,72°C). A partir da análise experimental, com o auxílio
do termovisor, obteve-se a diminuição de temperatura de até 3,3°C. Apesar das
diferenças de temperaturas entre a simulação computacional e as medições
experimentais (possivelmente geradas pela falta de conhecimento aprofundado na
simulação computacional), os dados obtidos através deste trabalho possibilitou a
medição dos parâmetros de desempenho da aleta. Logo pode-se constatar que os
defletores desempenham função importante para a troca térmica das aletas traseiras
do motor, o que pode ajudar no dimensionamento mais preciso de motores, pois, de
um modo geral, a refrigeração a ar faz com que o motor funcione a temperaturas
muito variáveis e a ajustagem dos pistões, segmentos e válvulas exigem folgas de
dilatação suficientes para o melhor funcionamento.
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ACESSIBILIDADE: COMUNICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo abordar o desenvolvimento de um aplicativo
unindo a acessibilidade e a comunicação na prestação de serviços. Sabe-se que
acessibilidade é o mesmo que “acessível”, ou seja, toda área pública e privada deve
se adaptar de acordo com a necessidade das pessoas portadoras de deficiências ou
dificuldades, de modo a tornar a vida delas mais fácil. Na comunicação, é importante
ressaltar que não se trata apenas de rádio e televisão, se refere a escolher
cuidadosamente o meio de comunicação para não restringir a mensagem a ser
passada a ninguém. Pensando nisso, será elaborado um aplicativo que introduza
todo o comércio da cidade de Telêmaco Borba que irá beneficiar não apenas as
pessoas portadoras de necessidades especiais, mas toda a população em geral,
visando todas as dificuldades ou limitações dessas pessoas.
Palavras-chave: aplicativo; acessibilidade; comunicação.

ABSTRACT
The present work has as objective to approach the development of an app joining the
accessibility and the communication in the provision of services. It is known that
accessibility is the same as "accessible", that is, every public and private area must
adapt according to the need of people with disabilities or difficulties, in order to make
life easier for them. In the communication, it is important to emphasize that it is not
just about radio and television, it refers to carefully choosing the medium of
communication so as not to restrict the message to be passed on to anyone. With
this in mind, an app will be made to introduce all the commerce in the city of
Telêmaco Borba, which will benefit not only the people with special needs, but the
entire population in general, aiming at all the difficulties or limitations of these people.
Key-words: app; accessibility; comunication.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo a ABNT NBR 9050, “acessibilidade é a possibilidade e condição de
alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia, de
edificações, espaços mobiliários, vias públicas, equipamentos urbanos e transporte
coletivo”.
A NBR15599 trata sobre a comunicação na prestação de serviços, ou seja,
aborda sobre a comunicação em geral, não apenas rádio, televisão, mas que visa
abordar outros recursos além dos mais comuns cujo objetivo é ajudar as pessoas
que possuem alguma deficiência ou dificuldade.
Para a eficaz emissão, captação e troca de mensagens na prestação de
serviços, convém observar cuidadosamente o público-alvo, ter sensibilidade na
escolha dos recursos de comunicação adequados e aplicar o princípio da
redundância, não restringindo jamais a emissão da mensagem a um único tipo de
comunicação. A combinação dos diferentes tipos de comunicação – tátil, visual e
sonora - possibilita atender a vasta gama de capacidades da população e contornar
as barreiras a comunicação identificadas na prestação de serviços. (ABNT NBR
15599:2008 – Anexo A)
“A comunicação permeia a prestação de serviços: sem comunicação não há
prestação de serviços. Assim como ocorre na comunicação, também a prestação de
serviços envolve pelo menos um prestador ou emissor e outros, usuário ou
receptor.” (ABNT NBR 15599:2008)

2. METODOLOGIA
Este trabalho é uma revisão bibliográfica do tipo exploratória e experimental,
visto que envolve o estudo do desenvolvimento de um aplicativo que vise a melhoria
da vida das pessoas portadoras de necessidades especiais.

3. DESENVOLVIMENTO
Acessibilidade significa “acessível”, ou seja, tornar mais fácil a vida das
pessoas portadoras de deficiência ou dificuldades.
Ela é dividida em alguns segmentos regidos por leis, tais como, a
acessibilidade arquitetônica, a instrumental e a metodológica que visam, de acordo
com a Unoesc, a eliminação de barreiras no ambiente físico, seja ele público ou
privado, a superação na utilização de utensílios de estudo ou trabalho e também, a
exclusão de barreiras nos métodos de ensino e trabalho, entre outros; a
comunicacional e a programática que, segundo o CRPG6 é a inexistência de
barreiras na comunicação interpessoal (face-a-face, língua gestual, linguagem
corporal...), na escrita (jornal, carta, revista, livros, incluindo linguagem em braile...),
na virtual (acessibilidade digital) e, também, a inexistência de barreiras invisíveis em
políticas públicas e normas ou regulamentos.
O CRPG descreve também a acessibilidade atitudinal como “inexistência de
preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. (Enquanto resultado de
programas e práticas de sensibilização e de consciencialização das pessoas em
6
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geral e da convivência na diversidade humana.)”
A NBR 15599:2008 sobre comunicação na prestação de serviços traz pontos
importantes para a difusão da acessibilidade. O serviço ao público conta com
campanhas institucionais; com atendimento direto ao público, bem como atendentes
que precisam ter o domínio das necessidades das pessoas com deficiências;
atendimento ao público por equipamentos seja via telefone, equipamento de
autoatendimento ou internet; centrais de atendimento de emergência, atendimento
ao consumidor e serviços jurídicos também são abordados nesse ponto.
A educação precisa ser acessível par todos os deficientes especiais, com
várias melhorias nas questões de iluminação e sonorização, ou seja, esses pontos
seriam os principais para um bom começo, eventualmente podem ser colocadas
impressoras em braile e mapa tátil para deficientes visuais. Já os espaços para
lazer e cultura, precisam também, se adaptar com pisos táteis e mapas táteis, luzes
e pequenos toques sonoros para que os deficientes possam se localizar e
aproveitar mais suas horas de lazer.
Na área da saúde, os estabelecimentos devem prover ambientes de uso
público, construídos e sinalizados com pisos e mapas táteis, rampas e um
profissional habilitado para ajudar as pessoas com deficiências na sua locomoção,
bem como em suas dúvidas.
Em se tratando de comércio, a NBR deixa claro que os locais devem possuir
ambientes internos diversos, permitindo a facilidade de locomoção e, também,
mapa tátil. É importante ressaltar que quando se tem ofertas, estas devem ser
disponibilizadas em meio visual e sonoro; com relação à validade de produtos e
equipamento para leitura de código de barras, eles também precisam estar em meio
visual e tátil. Os centros comerciais devem disponibilizar pessoas habilitadas e
treinadas para acompanhar pessoas cegas e surdo-cegas, para informar preços e
características de produtos, assim como alcançar produtos que estejam fora do
alcance das mãos. Os serviços de telecompras devem possibilitar o atendimento de
chamadas feitas por TS, videophone ou CAS e ser compatíveis com sistemas de
leitura e ampliação de tele.
Os espaços para eventos devem ser de ampla localização para os
deficientes, tendo condições para acesso seguro, com sinalizações especiais para
eles. Os transportes de passageiros devem oferecer, também, condições de
atendimentos preferenciais, com sons ou pessoas que informem para as pessoas
com deficiência os transportes corretos, os terminais devem possuir mapas táteis,
espaços e sinalização para atender aos requisitos de acessibilidade.
A comunicação entre pessoas portadoras de necessidades especiais com a
população em geral é falha. Muitas pessoas não sabem como se comunicar ou até
mesmo como inserir essas pessoas portadoras de necessidades especiais em seu
meio. De acordo com o Desenho Universal, todos os objetos e/ou produtos devem
ser utilizados por toda a população, sem barreiras ou restrições temporárias ou
permanentes. Visando tudo isso, a criação de um aplicativo com os dados dos
comércios da cidade de Telêmaco Borba, pode ser uma solução para quebrar essas
barreiras existentes. O aplicativo visa facilitar a vida da população em geral e
principalmente dos usuários que possuírem necessidades especiais, ajudando-os
com endereço, telefone e a acessibilidade dentro do próprio estabelecimento.
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4. CONCLUSÃO
Com este trabalho é possível concluir que o desenvolvimento de um
aplicativo que envolve o comércio da cidade locar é viável, uma vez que, ele será
uma ferramenta de ajuda, e terá acesso disponível a toda a população.
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UTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS LONGA VIDA PARA ISOLAMENTO
TÉRMICO
Paulo Henrique da Silva1, Fabio Alves Pupo2, Mariana Mendes Pesch3 e Walace
Sass4 Eliane Angel Gogola5
Área de Concentração: Engenharias e Segurança
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade.
RESUMO
As embalagens longa vida são utilizadas para manter a durabilidade e a qualidade
dos alimentos. Essas embalagens são descartadas, na maioria das vezes, de forma
inadequada, sendo destinadas a aterros sanitários, levando aproximadamente um
século para se decompuser, assim prejudicando o meio ambiente. A utilização
dessas embalagens como isolante térmico é uma das alternativas para a reciclagem
das mesmas, podendo ser feita de maneira fácil, pratica e de baixo custo. Com o
objetivo de comprovar a eficiência das embalagens como isolantes térmicos, foram
realizados experimentos em laboratório, utilizando dois protótipos de madeira pinus
simulando o modelo de uma casa. Durante o levantamento dos dados de
temperatura, observou-se que diferença de temperatura entre as casas, foi de 7ºC.
Tal redução de temperatura pode proporcionar melhor qualidade para a habitação
em locais com recursos de renda escassos, demonstrando assim a eficácia da
aplicação da manta térmica.
Palavras-chave: Embalagens; isolante térmico.
ABSTRACT
Long life packaging is used to maintain the durability and quality of food. These
packages are often discarded in an inadequate way, being destined to landfills, taking
about a century to decompose, thus damaging the environment. The use of these
packages as thermal insulation is one of the alternatives for the recycling of the
same, can be done in an easy, practical and low cost. In order to prove the efficiency
of the packages as thermal insulation, experiments were carried out in the laboratory,
using two prototypes of pine wood simulating the model of a house. During the
survey of the temperature data, it was observed that the temperature difference
between the houses was 7ºC. Such a reduction in temperature can provide better

1 Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB - e-mail:
<ph.silva86@hotmail.com>.
2 Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB
<fabioap82@gmail.com>.
3Acadêmico do curso Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB – e-mail: <maripesch@hotmail.com>.
4 Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB – e-mail:
<wlc.sass@gmail.com>.
5 Mestre em Engenharia e Ciência dos Materiais, Graduada em Engenharia de Materiais e professora na
Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB – e-mail: <elianeangel@yahoo.com.br>.

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

quality for housing in places with scarce income resources, thus demonstrating the
effectiveness of the application of the thermal blanket
Key-words: packaging, thermal insulation.
1. INTRODUÇÃO
As embalagens longa vida são utilizadas para manter a duração e a qualidade
dos alimentos. Na maioria das vezes essas embalagens são descartadas de forma
inadequada.
A reciclagem das embalagens apesar de ser viável, não é tão simples, pois as
embalagens possuem em sua composição, papel cartão, alumínio e filme de
polietileno que depois de serem compactados, é difícil de separar.
Uma das alternativas para reutiliza-las é como isolante térmico, que pode ser
usada em telhados, em barracos de madeira, etc.
Tendo em vista a grande quantidade de embalagens utilizadas e que ela é
muito difícil de degradar, uma questão é levantada: como ter um melhor
aproveitamento das embalagens Tetra Pak no processo de reciclagem?
Para diminuir a quantidade de embalagens destinadas a aterros sanitários e
diminuir o impacto ambiental que isso proporciona, serão utilizadas as embalagens
Tetra Pak para produzir mantas térmicas nas residências, na tentativa de utilizar
recursos mais baratos, aliados a reutilização de materiais recicláveis.
Para atingir este objetivo, outros foram propostos:
 Descrever como é feito o processo para utilizar as embalagens no processo
para isolamento térmico.
 Analisar a eficiência das embalagens como isolantes térmicas.
2. METODOLOGIA
Para a estrutura deste artigo, utilizou – se, em relação aos procedimentos
técnicos, uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil “a pesquisa bibliográfica é
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44).
Com base na problemática abordada foi utilizada uma pesquisa qualitativa.
Em relação aos objetivos o artigo caracteriza-se com uma pesquisa experimental. A
pesquisa qualitativa tem o ambiente de trabalho como fonte direta de dados.
Para a realização desse projeto e comprovação de que as embalagens longa
vida são isolantes térmicas, foi feito um experimento em laboratório.
3. DESENVOLVIMENTO
Anualmente o mercado de fabricação de embalagens longa vida produzem
bilhões de unidades para armazenamento dos mais variados tipos de produtos
alimentícios tais como: leite, polpa de tomate, creme de leite, sucos, água de coco,
chá, etc.
Isso gera um grande volume de resíduos sólidos, que são descartados pelos
consumidores na maioria das vezes de forma inadequada, direcionando essas
embalagens utilizadas para aterros sanitários, onde pode levar até 180 anos para se
decompuser. Isso ocorre pela simples falta de conhecimento do potencial de
reciclagem, como pela falta de hábito de separação correta dos resíduos sólidos
domésticos por parte da população brasileira.
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Segundo o CEMPRE, estima-se que apenas 21% do volume de embalagens
produzidas pela principal fabricante de embalagens longa vida no planeta, a
empresa Tetra Pak, é direcionada a reciclagem.
Atualmente no Brasil existem apenas 35 usinas de reciclagem para esse tipo
de embalagem, ou seja, das 281 mil toneladas de embalagens produzidas pela Tetra
Pak no ano de 2015 apenas 59 mil toneladas foram recicladas.
A embalagem tetra pak é composta por duas camadas de polietileno, que
corresponde a 20% da embalagem, e separam o líquido do alumínio; uma camada
de alumínio, que seria 5%, e impede a passagem de oxigênio e luz, bem como de
bactérias e vírus; uma camada de papelão, que corresponde a 75% da embalagem,
onde se faz a impressão e uma camada externa de polietileno, que protege o
papelão.
Segundo Selegatto e de Paula, esse material tem uma excelente propriedade
que é o isolamento térmico, pois a camada de alumínio reflete a radiação
infravermelha solar enquanto a camada de papelão possui alta resistência à
passagem de calor.
Uma das alternativas para reutiliza- las é como isolante térmico, que pode ser
usada em telhados, em barracos de madeira, etc. Elas possuem capacidade de
refletir ate 95% da irradiação do sol e reduzir a temperatura do ambiente em ate 7
graus.
Para a comprovação de que as embalagens longa vida desempenham um
bom isolamento térmico, foram realizados experimentos em laboratório da faculdade
FATEB, utilizando dois protótipos de casa, feitos de madeira, com cobertura de
telhas de fibrocimento do tipo “Eternit” e um deles revestido com a manta térmica
aplicada abaixo das telhas e nas paredes do protótipo, no outro não ouve nenhum
tipo de isolamento.
Para o experimento laboratorial foram construídos dois protótipos de madeira
pinus simulando o modelo de casa com medidas 200 mm x 300 mm x 300 mm,
fixados sobre uma estrutura de madeira com uma haste para fixação da lampa
alógena de 500 w que funcionou como fonte de aquecimento, simulando a energia
gerada pelo aquecimento solar.
Uma casa foi totalmente revestida com a manta térmica de embalagens longa
vida com a camada de alumínio voltada para a telha e em contato com as paredes
no interior da casa, fazendo com que a parte contendo o papel ficasse voltada para o
interior do protótipo. No outro protótipo não conteve nenhum tipo de isolamento
apenas a madeira e a telha foi utilizada.
Para verificação de temperaturas foram utilizados quatro termômetros de
mercúrio na seguinte disposição em cada um dos protótipos foi inserido um
termômetro para verificação da temperatura em seu interior, um termômetro na parte
externa e mais um termômetro sobre o telhado próximo a forte de calor, para
verificação da temperatura ambiente do experimento, a fim de se obter dados da
faixa de variação de temperatura em todos os ambientes do experimento.
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Figura - 1

Fonte: próprio autor

Modelo dos protótipos de madeira com sistema de aquecimento artificial no
laboratório de física da FATEB. Os círculos em vermelho identificam os pontos de
coleta de temperatura. A casa da esquerda é isolada termicamente.
Para posicionamento dos termômetros utilizamos três posições um
termômetro no interior de cada casa, um externo, um no telhado.
A fonte de aquecimento (lâmpada alógena) foi posicionada a uma altura de
30cm acima dos telhados e centralizada a fim de se obter um aquecimento uniforme
nas maquetes a lâmpada levou 5 minutos para estabilizar sua temperatura partindo
de t0= temperatura ambiente 21,5ºC, alcançando 60ºC durante a realização das
medições. Para se obtiver uma área controlada de temperatura evitando a
dissipação de calor com o meio, foi feito ao redor do experimento uma proteção com
papel alumínio que serviu como isolante térmico.
O tempo total do experimento durou 105 minutos, foram realizadas 11
medições de temperatura, verificando todos os termômetros do experimento.
Durante o experimento foi observado que a temperatura estabilizou em 28
graus dentro da casa com o isolamento, em 35 graus na casa sem o isolamento e
em 29,5 graus.
No gráfico um em anexo, podemos perceber a diferença da temperatura entre
as duas casas, que manteve em média uma diferença de 7 graus.
Gráfico - 1

Fonte: próprio autor
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Para apresentação dos resultados obtidos com a manta térmica de
embalagens longa vida montadas com o lado de alumínio voltadas para a telha e
em contato com as paredes no interior da casa, os valores da medição de
temperatura são apresentados na tabela 1 e no gráfico um em anexo, em forma de
comparação de valores com isolamento, sem isolamento e temperatura externa.
4. CONCLUSÃO
Durante o levantamento dos dados de temperatura, observou-se que a
temperatura interna na casa com isolamento térmico estabilizou-se em média a
28ºC, bem inferior a casa sem o isolamento térmico que se manteve em média a
35ºC, diferença muito significativa de 7ºC. Tal redução de temperatura pode
proporcionar melhor qualidade para a habitação em locais com recursos de renda
escassos, demonstrando assim a eficácia da aplicação da manta térmica. Esse
estudo aliado a fim de caráter ambiental se torna uma alternativa viável ao mercado
de produção de mantas térmicas, devido a seu material ser 100% reciclado.
Para estudos futuros recomenda-se a pesquisa e aprimoramento das técnicas
analisadas, além da expansão para outras aplicações, expondo o material a
condições reais de utilização e realização de experimentos no inverno onde as
temperaturas são mais baixas. Além de explorar também as propriedades acústicas
do produto, para se obtiver um amplo conhecimento e proporcionar uma grande leva
de produtos e materiais para construção de moradias mais dignas para população
carente.
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RESUMO
Com o intuito de contribuir sustentavelmente com o cenário mundial, que luta para
corrigir os erros ambientais cometidos pelo homem nos últimos anos, construímos
um reator químico para a produção de biodiesel utilizando materiais descartados
que de alguma maneira poderiam ser um problema, considerando um descarte
incorreto na natureza, e ainda contribuir com um combustível ecologicamente
correto. A partir do biodiesel obtido, foi realizado análises laboratoriais para uma
caracterização do óleo. O motor escolhido para testes tem o intuito de analisar a
potência associada ao mesmo alterando o combustível utilizado originalmente.
Neste projeto, o óleo de cozinha é a matéria-prima para a produção do
biocombustível. Utilizando a estação de refino, é possível retirar as impurezas do
mesmo. O processo de tratamento é conhecido como transesterificação, onde
através dele foram gerados dois produtos: o éster, que é o próprio biodiesel e um
subproduto que é a glicerina por consequência do processo. Com o combustível
finalizado, foram realizadas análises laboratoriais, para caracterizar o óleo biodiesel,
o qual será testado futuramente em um motor para analisar a eficiência em relação
ao óleo diesel.
Palavras-chave: Biodiesel; Transesterificação; Reator Químico.

ABSTRACT
In order to contribute sustainably to the world scenario, which struggles to correct the
environmental mistakes made by man in recent years, a chemical reactor for the
production of biodiesel was constructed using discarded materials that could
somehow be a problem considering a disposal and contribute to an environmentally
friendly fuel. From the biodiesel obtained, laboratory analyzes were performed for an
oil characterization. The engine chosen for testing is intended to analyze the power
associated with it by changing the fuel originally used. In this project, cooking oil is
the raw material for the production of biofuel. By using the refining station, it is
possible to remove the impurities from it. The process of treatment is known as
transesterification, where through it were generated two products: the ester, which is
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biodiesel itself and a by-product that is glycerin as a consequence of the process.
With the fuel finished, laboratory analyzes were performed to characterize the
biodiesel oil, which will be tested in the future in an engine to analyze the efficiency in
relation to the diesel oil.
Key-words: Biodiesel; Transesterification; Chemical Reactor.

1. INTRODUÇÃO
Os motores são um dos que mais poluem no mundo, portanto muitos estudos
são voltados para a eficiência do mesmo para reduzir este impacto ambiental. Na
câmara de combustão como nome já diz ocorre a combustão do combustível que se
não for efetiva libera poluentes para atmosfera, com isso os biocombustíveis são
alternativas de substituição dos atuais combustíveis fosseis utilizados nos
automóveis para reduzir o máximo de gases poluentes liberados na atmosfera.
“Com o aumento das emissões atmosféricas nas últimas décadas, são
notáveis os impactos causados pela poluição atmosférica nas comunidades e no
meio ambiente, que são afetados negativamente de modo constante pelos níveis
elevados de poluição do ar, visto que a qualidade do ar é diretamente influenciada
pela distribuição de emissões veiculares e industriais, bem como a intensidade das
mesmas revela-se de crucial importância para estudo destas emissões” (CETESB,
2011).
Para produzir biodiesel, o óleo retirado das plantas é misturado com álcool
(ou metanol) e depois estimulado por um catalisador. O catalisador é um produto
usado para provocar uma reação química entre o óleo e o álcool. Depois o óleo é
separado da glicerina (usada na fabricação de sabonetes) e filtrado (BIODIESELBR,
2006).
O biodiesel é um biocombustível que pode ser produzido através do refino do
óleo de cozinha já utilizado, acarretando a um melhor descarte do mesmo, para
produzi-lo é necessário seguir alguns procedimentos que uma estação de refino
construída especificamente para o biodiesel obedece.
O presente trabalho tem o intuito de contribuir para o meio ambiente e para o
avanço do desenvolvimento do biodiesel como combustível para se utilizar em
motores que operam através do ciclo diesel com um rendimento semelhante aos
atuais.
2. METODOLOGIA
Para obtenção do biodiesel, foi utilizado um reator químico, composto de
materiais recicláveis, o qual foi construído pela equipe, visando uma prática
sustentável, e de baixo custo. A matéria-prima utilizada é o óleo de gordura residual
de frituras.
O óleo utilizado para produzir o biodiesel foi adquirido por meio de doações
de um restaurante da região.
Com o intuito de realizar cada etapa do processo para a obtenção do
biodiesel, como a transesterificação, lavagem, e tratamento do óleo, o reator
apresenta 2 estágios, onde a manipulação acontece pela abertura e fechamento de
válvulas. Os estágios presentes no reator são suficientes para atender a
necessidades do processo.
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Figura 1 - Reator Químico

Fonte: Autor.

Para a caracterização do óleo foram realizadas análises laboratoriais, como
viscosidade, densidade relativa, índice de acidez e pH.
3. DESENVOLVIMENTO
É possível produzir o biodiesel em um reator químico de baixo custo, onde a
matéria-prima seria os óleos e gorduras residuais provenientes de processamento
doméstico. Nele, o álcool e o catalisador serão misturados em um tanque com um
agitador. Então, depois disso, a mistura será transferida para um reator fechado, o
qual é aquecido a 60 ºC. Há um temporizador, que irá desarmar o reator, quando
este alcançar a temperatura desejada. Nesta etapa, se acrescenta o óleo vegetal
(MACEDO e NOGUEIRA, 2004). Quando a reação chega ao final, a carga que sai
do reator contém todos os produtos da mesma e o excesso de reagentes. Então, é
necessário retirar os ésteres da massa resultante, de forma que a pureza do produto
final seja garantida. Com isso, iria ser obtido o teor máximo de glicerina aceito. No
Brasil, há especificações contidas nas normas técnicas estabelecidas para o
biodiesel como combustível para uso em motor diesel (Portaria ANP Nº 255, 2005,
RANP 7-2008). Ainda, para um reaproveitamento do álcool em excesso, este precisa
ser separado.
A massa que sai do reator possui duas fases, as quais podem ser separadas
por decantação e/ou centrifugação. Há a fase a mais densa, sendo esta composta
de glicerina, impregnada com excessos de álcool, água e impurezas inerentes à
matéria-prima. Já a fase leve é uma mistura de ésteres solúvel no excesso de álcool,
com a presença de impurezas.
A glicerina, que se apresenta no fundo, deve ser purificada, assim o valor de
mercado seria maior, logo tornando mais competitivo o custo de venda do biodiesel.
A purificação é realizada por evaporação, de forma que os constituintes voláteis
sejam eliminados. Posteriormente, os mesmos serão condensados e as impurezas
serão retiradas por destilação à vácuo.
Na fase leve, o éster deve ser purificado, mas para isso, é necessário a
recuperação do álcool, onde ocorre um processo similar ao da recuperação da
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glicerina, ou seja, é realizada uma evaporação seguida de condensação, em
condensador. O álcool recuperado das duas fases possui uma quantidade
significativa de água em sua composição. No caso do metanol, para a retirada desta
será necessário passar pelo processo de destilação, e no caso do etanol,
desidratação. Neste último, há uma dificuldade maior para a retirada da água, devido
a formação de uma mistura azeotrópica (PARENTE, 2003).
O biodiesel, que é o produto final, não pode ficar com a presença de glicerol,
triglicerídeos e álcool, pois se tiver a presença destes contaminantes pode ser
prejudicial para os motores e para o meio ambiente. Isso caracterizaria uma purificação
insuficiente ou então uma transesterificação incompleta. Portanto, seria necessário
passar por novamente por um processo de lavagem, centrifugação e posterior
desumidificação, de forma que possa ser alcançado o produto final puro, pronto para o
uso e com uma grande redução nos danos ambientais. Abaixo há o fluxograma do
processo de produção do biodiesel por meio do processo de transesterificação
(PARENTE, 2003).
Figura 2 - Fluxograma do processo de produção do biodiesel por meio do processo
de transesterificação

Fonte: Parente (2003).

A partir do combustível obtido, foram realizadas análises laboratoriais com o
intuito de caracterizar o óleo. Foi possível encontrar os seguintes valores.
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Tabela 1 - Resultado das análises laboratoriais
Densidade

0,9321 g/cm3

Índice de acidez

0,00096068

Viscosidade

6,23 cSt

pH

9,68

Fonte: Autor (2017).

4. CONCLUSÃO
O biodiesel pode substituir diversos combustíveis fósseis, os quais causam
danos ao meio ambiente. O óleo de cozinha pode ser reaproveitado, sendo este
utilizado na obtenção do óleo biodiesel, que consequentemente acaba sendo mais
um ponto positivo, pois se este descartado de forma incorreta, também poderiam ser
outra fonte de dano ao meio ambiente.
O reator químico construído com materiais recicláveis, apresenta um baixo
custo em seu desenvolvimento e é ecologicamente correto. O biodiesel obtido do
reator químico apresenta características positivas, analisadas em laboratório,
atendendo as especificações para um combustível.
O trabalho demonstrou as vantagens em relação a sustentabilidade, com o
desenvolvimento de um combustível ecologicamente correto, que quando
comparado ao óleo diesel, apresenta uma baixa poluição ao meio ambiente.
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RESUMO
A indústria láctea gera diariamente efluente, nessa vertente, a fim de reduzir os
efeitos ambientais provocados por estes resíduos, utiliza-se o processo de filtração
por membranas do tipo ultrafiltração, para a obtenção do concentrado proteico. No
entanto, forma-se outro resíduo o permeado de soro de leite. Diante do exposto,
têm-se um interesse por obter aplicações destes subprodutos na geração de novos
produtos com valor agregado, devido a sua composição nutricional. A levedura
Kluyveromyces marxianus apresenta capacidade em converter de forma direta a
lactose presente no permeado de para formar etanol e posterior formação do ácido
acético pela bactéria acética Acetobacter aceti. A partir disso, o objetivo deste
trabalho foi avaliar o uso do permeado de soro de leite e o extrato de levedura de
destilaria na produção de fermentado acético. Realizaram-se ensaios alcoólicos para
serem utilizados na fermentação acética. O ensaio com maior teor alcoólico foi
conduzido a 45°C, pH 5,5, 6 g.L-1 de extrato de levedura de destilaria e 100 g.L -1 de
permeado, obtendo 25,26 g.L-1 de etanol (45 h) e 2,26 g.100mL-1 de ácido acético
em 12 dias. O fermentado acético obtido pelo processo não pode ser considerado
vinagre de acordo com a legislação brasileira, pois não atingiu o previsto de 4% de
ácido acético. Com o presente estudo, pode-se concluir que é possível empregar o
permeado de soro de leite na obtenção de fermentado acético, sendo necessário o
desenvolvimento de novos ensaios no intuito de aumentar a formação de etanol e
consequentemente de ácido acético.
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ABSTRACT
The dairy industry generates daily effluent, in this way, in order to reduce the
environmental effects caused by these residues, the membrane filtration process of
ultrafiltration type is used to obtain the protein concentrate. However, another residue
forms, the whey permeate. Thus, there is an interest in obtaining applications of
these byproducts in the generation of new products with added value, due to their
nutritional composition. The yeast Kluyveromyces marxianus has the ability to directly
convert the lactose present in the permeate to form ethanol and subsequent
formation of acetic acid by acetobacter acetic acid bacteria. From this, the objective
of this work was to evaluate the use of whey permeate and distillery yeast extract in
the production of acetic fermentation. Alcoholic tests were performed for use in acetic
fermentation. The test with higher alcohol content was conducted at 45 ° C, pH 5.5, 6
gL-1 of distillery yeast extract and 100 gL-1 of permeate, obtaining 25.26 gL-1 of
ethanol (45 h) and 2.26 g. 100mL-1 acetic acid in 12 days. The acetic fermentation
obtained by the process can not be considered vinegar according to the Brazilian
legislation, since it did not reach the required content of 4% of acetic acid. With the
present study, it can be concluded that it is possible to use the whey permeate in the
production of acetic fermentation, however it is necessary the development of new
tests in order to increase the formation of ethanol and consequently of acetic acid.
Key-words: ethanol; acetic acid; permeate.

1. INTRODUÇÃO
Diariamente as indústrias lácteas no desenvolvimento das etapas de
produção geram resíduos na forma de efluentes líquidos, sólidos, e também
emissões atmosféricas, os quais não havendo tratamento e controle adequado
podem provocar impactos ambientais.
Como é o caso das produtoras de queijo, que dependendo do processo de
fabricação do queijo aproximadamente 90% do volume de leite que entra no
processo, é liberado na forma de soro de leite (HADIYANTO et al., 2014; YADAV et
al., 2015), efluente líquido com elevado potencial nutricional pois é rico em
proteínas, lactose e lipídeos (HADIYANTO et al., 2014; GABARDO et al., 2015).
No intuito de minimizar os efeitos provocados por ele, utilizam-se o soro de
leite na obtenção de concentrado proteico de soro, o qual é obtido por filtração em
membrana do tipo ultrafiltração (ZACARCHENCO et al., 2012). Contudo, nesse
processo há formação de outro efluente líquido, denominado de permeado de soro
de leite ou de queijo. Este permeado tem composição nutricional, semelhantes às
presentes no soro de leite, sendo a lactose o composto predominante (70-90%),
seguido por minerais (até 10%) e outros sólidos solúveis em quantidades inferiores
(ZACARCHENCO et al., 2012; HUGO et al., 2016). Conferindo-lhe alto potencial
poluidor devido sua elevada matéria orgânica (YADAV et al., 2014; FERREIRA et al.,
2015; HUGO et al., 2016).
Nesse sentido, diversos estudos têm sido desenvolvidos a fim de obter o
reaproveitamento do permeado na geração de novos produtos com valor agregado
(PRAZERES et al., 2012; ZACARCHENCO et al., 2012). Tendo aplicações
biotecnológicas para a produção etanol, butanol, lipídios (EVANGELISTA, 2000;
ZACARCHENCO et al., 2012; HADIYANTO et al., 2014; HU & DICKSON, 2015;
WOYENGO et al., 2015), biomassa microbiana probiótica (ASSUNÇÃO, 2014;
NADAI, 2015; TRIGUEIROS et al., 2016), galacto-oligossacarídeos (PADILLA et al.,
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2015), biopolímeros, hidrogênio, metano, proteína unicelular (YADAV et al., 2014;
YADAV et al., 2015), entre outros.
Nessa perspectiva, do ponto de vista da biotecnologia verificam-se inúmeras
as possibilidades de uso do permeado em processos biotecnológicos utilizando
metabolismos fermentativos. A partir disso, uma alternativa seria transformar o
permeado em vinagre ou fermentado acético.
Por definição da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO, 2016), vinagre é o produto oriundo de duas fermentações
sequentes. A primeira trata-se de um processo alcoólico utilizando leveduras, que
convertem uma fonte de carboidrato fermentescível em etanol, seguida de uma
etapa acética empregando bactérias acéticas, oxidando o etanol em ácido acético
(PALMA et al., 2001; AMORIM & LEÃO, 2005; SAKURAI et al., 2013).
A fermentação alcoólica é um processo anaeróbio para produção de energia,
com degradação de carboidratos, formação de etanol e dióxido de carbono, por meio
da ação de leveduras (BORZANI et al., 2001; HASHIZUME, 2001). Assim, para uma
eficiente fermentação etanólica as condições de processo devem estar adequadas
para a levedura escolhida, tais como, pH, concentração de substrato e temperatura
(HASHIZUME, 2001; GAVA, 2002; HADIYANTO et al., 2014).
A levedura Kluyveromyces marxianus apresenta capacidade em metabolizar
de forma direta a lactose presente nos resíduos lácteos, o que tem motivado
inúmeras pesquisas para as mais diversificadas aplicações (GABARDO et al., 2014;
HADIYANTO et al., 2014). Já que está levedura se desenvolve em temperaturas
mais elevadas que as outras, na faixa de 30 a 45ºC (HADIYANTO et al., 2014;
YADAV et al., 2014). É facultativa em termos de necessidade do componente
oxigênio (FERREIRA et al., 2015; FASOLI et al., 2016), o pH mais empregado
encontra-se na faixa de 4,5 a 6,5 (FERREIRA et al., 2015).
Enquanto que a fermentação acética é desenvolvida por um conjunto de
bactérias do gênero Acetobacter. As quais são responsáveis por oxidar o etanol pelo
consumo de oxigênio, com liberação de energia e conversão para ácido acético
(MORETTO et al., 1988; KRUSONG & TANTRATIAN, 2014; GUIDICI et al., 2015;
MOUNIR et al., 2015).
A principal espécie de bacteria acética empregada é a Acetobacter aceti, a
qual é uma bactéria gram negativa, elipsoidais, bastonetes e cocos, formando
correntes e filamentos (GAVA, 2002; SAMUEL et al., 2016). São tolerantes às
condições ácidas, e a maioria das linhagens dessa espécie é capaz de crescer em
pH inferior a 5 (BARUFFALDI & OLIVEIRA, 1998; SAMUEL et al., 2016).
Nesse sentido, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) o fermentado acético é o produto obtido da fermentação
acética realizada com fermentado alcoólico e deve apresentar uma acidez volátil
mínima de 40 g de ácido acético por litro, correspondente a 4% (BRASIL, 1977;
BRASIL, 1999; BRASIL, 2012).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi verificar o uso do permeado
de soro de leite e o extrato de levedura de destilaria empregando a levedura
Kluyveromyces marxianus e a bactéria Acetobacter aceti na produção de fermentado
acético.
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2. METODOLOGIA
2.1 Fermentação Alcoólica
2.1.1 Substrato fermentativo
A fonte de carbono utilizada nessa pesquisa foi o permeado de soro de leite
doado pela indústria Sooro LTDA, da cidade de Marechal Candido Rondon-PR. A
caracterização do permeado encontra-se na Tabela 1.
Tabela 1 - Caracterização do soro de leite desproteinizado
Componentes
Concentração em 100 g
Lactose
89,59 g
Proteína
3,27 g
Carboidratos
0,91 g
Sódio
0,609 mg
Fonte: Sooro LTDA.

2.1.2 Microrganismo produtor de etanol
Empregou-se a levedura termotolerante Kluyveromyces marxianus, CCT
4086, Referência ATCC 46537, adquirida na forma liofilizada da Coleção de Culturas
Tropical - Fundação André Tosello.
Para ativação da levedura utilizou-se o meio YMA (yeast malt extract agar),
constituído por extrato de levedura (3 g.L-1), peptona (5 g.L-1) e dextrose (10 g.L-1)
conforme orientações do fabricante. Esterilizou-se em autoclave a 121°C por 15
minutos. O meio de cultivo foi incubada em incubadora por agitador orbital, marca
New Lab, modelo NL 161-04 a 100 rpm, a 30°C por 24h. Em seguida, fora
preservados e armazenadas em meio YMA acrescidos com ágar (20 g.L-1) em
geladeira à 4°C.
2.1.3 Cultivos de Kluyveromyces marxianus
Afim de uma melhor adaptação da levedura no meio preparou-se um pré inóculo com a mesma composição da etapa de ativação celular (meio YMA), etapa
que se estendeu por 24 h. Esterilizou-se o meio do pré-inóculo em autoclave a
121°C por 15 minutos, e então se transferiram duas alçadas da cepa, que em
seguida foi incubada a 100 rpm e temperatura de 30° C, por 24 horas.
O inóculo foi preparado com uma alíquota do pré-inoculo correspondente a
10% de seu volume final, e então adicionou-se uma solução de sais: ureia (6 g.L-1),
sulfato de magnésio (1,5 g.L-1), fosfato monobásico de potássio (1,5 g.L-1) e extrato
de levedura (6 g.L-1). Após a esterilização e adição dos sais, o inóculo foi incubado a
100 rpm, a 30° C, por aproximadamente 18 h.
Os cultivos foram conduzidos em reatores de vidro com volume útil de 3 L
(Figura 1), contendo 1800 mL da solução de permeado e suplementação de sais
idênticos ao do inóculo, coma substituição do extrato de levedura por extrato de
levedura de destilaria, acrescidos de 200 mL do inóculo. As condições da
fermentação alcoólica foram definidas baseadas em estudos realizados por
Assunção (2014), Nadai (2015), Trigueiros et al., (2016) e Maestre (2017), e
encontram-se na Tabela 2.
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Figura 1 - Ilustração do reator empregado nos cultivos alcoólicos

Tabela 2 – Condições experimentais para as fermentações alcoólicas
Ensaio
Temperatura
pH
Permeado
Extrato de levedura de destilaria
(ºC)
(g.L-1),
(g.L-1)
1
45
5,5
200
6
2
45
5,5
200
12
3
45
5,5
200
24
Os ensaios alcoólicos tiveram duração de 27 h, sendo incubados a 100 rpm.
Nas amostragens durante o período fermentativo, coletaram-se 15 mL de amostra
nas 15 h iniciais em intervalos de 2,5 h, e a partir desse período as coletas foram a
cada 4 h até o término do processo. Em todos os pontos de amostragem, algumas
amostras foram centrifugadas antes de serem armazenadas no freezer em
eppendorffs. Em cada amostra coletada, realizaram-se leituras por
espectrofotometria UV-VIS, leitura de pH e consumo do substrato. A quantificação
do etanol foi realizada após a última coleta de amostra (27 h).
O substrato restante da fermentação alcoólica foram armazenados em
garrafas PET e pasteurizados a 65°C durante 30 minutos em estufa de secagem e
esterilização marca Nova Instruments, modelo NI 1514. Após pasteurização, os
recipientes com os fermentados foram mantidos em freezer a -10°C.
2.2 Fermentação Acética
2.2.1 Microrganismo produtor de ácido acético
Utilizou-se nesta etapa a bactéria acética Acetobacter aceti CCT 2565,
Referência ATCC 15973, oriunda da Coleção de Culturas Tropical – Fundação
André Tosello. Esta bactéria acética foi obtida na forma liofilizada, sendo necessário
realizar sua ativação.
A ativação do microrganismo foi feita em meio MA (Manitol Ágar), contendo
D-Manitol (25 g.L-1), extrato de levedura (5 g.L-1) e peptona bacteriológica (3 g.L-1),
conforme orientação do fornecedor.
Para preservação da cepa da bactéria, realizou-se repique contínuo em meio
MA acrescido de ágar-ágar (15 g.L-1) em tubos de ensaio inclinados durante 48
horas em estufa e posterior refrigeração a 4°C.
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2.2.2 Cultivos de Acetobacter aceti
Nesta etapa, empregou-se o fermentado alcoólico obtido na primeira etapa da
fermentação como substrato. Primeiramente filtrou-se a vácuo o fermentado
alcoólico, para remoção dos sólidos residuais, e após isso o substrato foi colocado
nos reatores acéticos.
A fermentação acética foi feita a partir dos ensaios alcoólicos, sendo, portanto
três ensaios acéticos. Baseando-se em estudos realizados por Bach (2012) e
Maestre (2017), os reatores foram fermentados pelo Método Lento sem adição de
Oxigênio, por um período de 12 dias à temperatura ambiente.
2.2.3 Fermentadores Acéticos
Os reatores utilizados na etapa acética foram de vidro com volume útil de 3 L
(Figura 2). O fermentador contém uma tampa com aberturas para saída de gás e
mangueira com seringa para retirada de amostra
Figura 2 - Fermentadores Acéticos

Fonte: o Próprio.

Após término da fermentação acética, o fermentado resultante foi
acondicionado em garrafas PET (2 L) e pasteurizado em estufa a 65°C por 30
minutos. Em seguida, a garrafa foi armazenada em freezer à temperatura de -10ºC.
2.2.4 Amostragem
Coletaram-se amostras a cada 4 dias, a fim de monitorar o pH e o teor de
ácido acético, conforme Bach (2012) e Maestre (2017).
2.3 Determinações Analíticas
2.3.1 Análise de pH
Esta análise foi feita com pHmêtro da marca Akso, modelo AK 103 com
eletrodo de vidro, adequadamente calibrado.
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2.3.2 Quantificação de açúcares redutores
A quantificação foi feita pelo método do ácido 3-5 dinitrosalicílico (DNS),
baseado em Miller (1959) com leituras em espectrofotômetro UV-VIS marca
Shimadzu modelo 1800 em comprimento de onda de 540 nm.
2.3.3 Quantificação de etanol por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
(CLAE)
A determinação do teor de etanol foi feita por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE) pelo equipamento Cromatógrafo Shimadzu® Proeminence com
coluna Aminex® HP-87 Biorad (300 mm x 7,8 mm), forno CTO-20A a temperatura de
64°C, bomba LC-20AT, controlador CBM-20ª e detector por índice de refração RID10ª. Elaborou-se uma curva padrão com soluções de etanol conhecidas, baseado
em Lazaro et al., (2012).
2.3.4 Quantificação de ácido acético
O ácido acético pode ser expresso a partir do teor de ácido acético
(g.100 mL -1 ). Desta forma, fez-se a titulação direta com solução de hidróxido de
sódio (NaOH) previamente padronizada, aplicando o indicador fenolftaleína 1%
conforme metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). Utilizou-se a
Equação (1) para o cálculo da acidez (g.100 mL -1 ).
(

(

)

(

)

(

)

(1)

)

Em que:
Acidez (g.100mL-1) é o teor de ácido acético (%aa) (m/v);
n é o número de hidrogênio ionizáveis do ácido acético;
f é o fator de correção (adimensional);
MNaOH é o molaridade de NaOH (mol.L-1);
VNaOH é o volume gasto de NaOH na titulação (mL).
2.3.5 Quantificação da concentração celular
Baseado em Muller (2006), Assunção (2014), Nadai (2015), Trigueiros et al.,
(2016) e Maestre (2017), determinou-se a concentração celular (g.L-1) através na
correlação entre métodos de massa seca e espectrometria na etapa alcoólica.
Para a determinação da massa seca, filtrou-se 20 mL do substrato final em
membrana de acetato de celulose com poros de 0,22 m, seca previamente em
estufa de secagem. A massa seca foi determinada por meio da massa da membrana
e volume de amostra filtrada, conforme Equação 2. Para quantificar a concentração
celular através de espectrometria, fez-se diluições com o mesmo substrato utilizado
na filtração, fazendo-se as leituras das mesmas em espectrofotômetro, conforme a
Tabela 2.
( )
( )
Em que:
X é a concentração celular (g.L-1);
M é a massa seca (g);

(2)
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V é a volume de amostra filtrada (L).
Tabela 2 - Diluição das amostras para leituras de absorbância
Volume do fermentado
Volume de água
Amostra
(L)
(L)
1
0,020
0
2
0,018
0,002
3
0,0 6
0,004
4
0,014
0,006
5
0,012
0,008
6
0,010
0,010
7
0,008
0,012
8
0,006
0,014
9
0,004
0,016
10
0,002
0,018
11
0
0,020
Através da Equação 2, as concentrações celulares para os volumes de
amostra especificados na Tabela 2 foram calculadas a partir da concentração
celular.
A espectrometria foi utilizada para a leitura da densidade óptica (DO), em
espectrofotômetro UV-VIS marca Shimadzu, modelo 1800 em comprimento de onda
de 600 nm, com cubeta de vidro de 10 mm, conforme Ludwig et al., (2001). A
absorbância foi expressa na forma logarítmica Ln(N/N0), onde N é o valor da
absorbância no tempo t e N0 é a absorbância no tempo zero. A partir disso, foi
possível obter uma correlação entre a concentração celular em função da
absorbância da amostra.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Fermentação alcoólica
Os resultados obtidos de biomassa celular e etanol empregando como fonte
de carbono o permeado de soro de leite para os ensaios (45ºC e 200 g.L -1 de
permeado), estão na Tabela 1.Os acompanhamentos da cinética dos ensaios são
apresentados pela Figura 3.
Tabela 1 - Produção de biomassa celular (g.L-1) e etanol (g.L-1)
fermentação
Ensaio Levedo de cana de açúcar
Biomassa celular
-1
(g.L )
(g.L-1)
1
6,00
14,12
2
12,00
3,41
3
24,00
2,48

em 27 h de
Etanol
(g.L-1)
25,26
18,26
22,18
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Figura 3 – Cinética de crescimento celular da Kluyveromyces marxianus ao longo do
tempo de fermentação de 27 h para os 3 ensaios, respectivamente

Consumo Substrato
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Ao analisarmos a Tabela 1, tem-se que o ensaio 1 apresentou maior
concentração de biomassa celular e etanol, obtendo 14,12 g.L-1 e 25,26 g.L-1,
respectivamente. Verificou-se que, quanto menor a concentração de levedo de cana
adicionado ao meio de cultivo, maior foi à produção celular (6 g.L-1 de extrato de
levedura de destilaria).
Em estudo de Flores et al., (2013) averiguaram a produção de bioetanol com
a levedura K. marxianus e substrato de indústrias de tequila. Os autores obtiveram
produção de etanol de 49,90 g.L-1 em 96 h, a 30ºC, pH 4,5, suplementado com 200
g.L-1 de substrato. O teor de etanol obtido por esta pesquisa foi superior ao
encontrado pelo Ensaio 1. No entanto, a temperatura empregada por Flores foi
inferior a este trabalho, a qual foi de 45ºC, temperatura esta que pode não ter
favorecido a produção de etanol, ou ter promovido perdas por evaporação devido à
temperatura ser um pouco mais elevada.
Gabardo et al., (2014) analisaram a geração de etanol com a K. marxianus
em permeado de soro de leite. Obtendo a maior produtividade de etanol de 1,15 g.L1 -1
h . A partir disso, verifica-se que é possível obter etanol de subproduto lácteo
empregando a K. marxianus, expandindo as possibilidades de uso dos resíduos
lácteo em processos biotecnológicos.
3.2 Fermentação acética
Em seguida, realizaram-se as fermentações acéticas com o substrato
alcoólicos obtidos na primeira etapa fermentativa, conforme Figura 4.
Figura 4 - Concentração de ácido acético (g.100mL-1) obtido pelo Método Lento para
as Fermentações Acéticas: Reator 1 (Ensaio 1 alcoólico com 25,26 g.L-1
de etanol), Reator 2 (Ensaio 2 alcoólico com 18,26 g.L-1 de etanol) e
Reator 3 (Ensaio 3 alcoólico com 22,18 g.L-1 de etanol)
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De acordo com a Figura 4, analisou-se que o fermentado com maior
concentração de ácido acético foi Reator 1 (28,26 g.L -1 de etanol) que em 12 dias
obteve-se 2,29 g.100mL-1 de ácido acético. O ensaio com maior produção de etanol
e consequentemente maior de ácido acético, corresponde ao teste realizado com
menor concentração de extrato de levedura de destilaria.
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Os valores de ácido acético obtidos não podem ser considerados como
vinagre. Uma vez que de acordo com a Legislação Brasileira o fermentado acético é
determinado como vinagre se atingir uma acidez volátil mínima de 4% (4,0 g de
ácido acético.100 mL-1 de fermentado) (BRASIL, 1977; BRASIL, 1999; BRASIL,
2012). Entretanto, verifica-se o potencial de aplicação do permeado de soro de leite
como fonte de carbono para fermentações alcoólicas, com posteriores oxidações em
ácido acético e/ou vinagre.
Em estudo desenvolvido por Parrondo et al., (2003), os quais avaliaram a
produção de ácido acético pelo Método Agitado (250 rpm), empregando na fase
alcoólica a levedura Kluyveromyces fragilis, em soro de queijo suplementado com
lactose e a Acetobacter pasteurianus, na etapa acética. Obtiveram 5,30% (5,30
g.100mL) de ácido acético em 96 h de fermentação. Os resultados obtidos por
Parrondo et al., (2003), foram superiores aos encontrados por esta pesquisa, sendo
então considerado como vinagre.
4. CONCLUSÃO
Com a presente pesquisa verifica-se que é possível produzir etanol com a
levedura K. marxianus em permeado de soro de leite e extrato de levedura de
destilaria. Avaliou-se que quanto menor a concentração dessa fonte de nitrogênio
maior foi à produção de biomassa celular e de etanol.
Considerando que houve pouca conversão de etanol em ácido acético na
etapa acética, resultados estes que não atingem o previsto pela legislação para
vinagre, que corresponde a 4% de ácido acético. Entretanto, os ensaios
apresentaram potencial para esta finalidade e com isso almejando uma aplicação
para este resíduo lácteo.
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RESUMO
A levedura Saccharomyces boulardii é conhecida por ser um microrganismo
probiótico, uma vez que oferece benefícios ao hospedeiro e tem sido utilizada no
tratamento ou prevenção de doenças do trato gastrointestinal. Além disso, em
condições anaeróbias pode ser utilizada na produção de etanol, e ser
posteriormente empregada na formação de ácido acético. Nesse sentido, a presente
pesquisa teve por objetivo avaliar a produção de fermentado acético empregando a
levedura Saccharomyces boulardii em meio sintético (glicose). Desenvolveram-se
fermentações etanólicas, a serem aplicadas como substrato para as fermentações
acéticas, utilizando a bactéria acética, Acetobacter aceti. O Ensaio conduzido a
37ºC, 100 rpm, pH 6,0 e 150 g.L-1 de glicose, apresentou a maior concentração de
etanol, obtendo 5,51 g.L-1 em 50 h. Este substrato alcoólico foi utilizado como fonte
de etanol em fermentação acética pelo Método Orleans Modificado com inserção de
oxigênio 20% (v/v), produzindo em 66 dias um teor de ácido acético correspondente
a 1,20 g.100mL-1. A partir dos resultados verificou-se que a levedura probiótica
Saccharomyces boulardii é capaz de ser empregada na produção de etanol, e este
substrato pode ser aplicado como substrato para a fermentação acética.
Palavras-chave: etanol; ácido acético; fermentação.

ABSTRACT
The yeast Saccharomyces boulardii is known to be a probiotic microorganism, since
it provides benefits to the host and has been used in the treatment or prevention of
diseases of the gastrointestinal tract. Furthermore, under anaerobic conditions it can
be used in the production of ethanol, and subsequently used in the formation of
acetic acid. In this sense, the present research had the objective of evaluating the
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production of acetic fermentation using the yeast Saccharomyces boulardii in
synthetic medium (glucose). Ethanolic fermentations were developed, to be applied
as substrate for the acetic fermentations, using the acetic bacterium Acetobacter
aceti. The test conducted at 37, 100 rpm, pH 6.0 and 150 g.l -1 of glucose, had the
highest concentration of ethanol to give 5.51 g.L -1 in 50 hr. This alcoholic substrate
was used as a source of ethanol in acetic fermentation by the Modified Orleans
Method, with 20% (v/v) oxygen insertion, producing in 66 days an acetic acid content
corresponding to 1.20 g.100 mL -1. From the results it was verified that the probiotic
yeast Saccharomyces boulardii is able to be used in the production of ethanol, and
this substrate can be applied as substrate for the acetic fermentation.
Key-words: ethanol; acetic acid; fermentation.

1. INTRODUÇÃO
O vinagre resulta de um processo fermentativo, sendo que os primeiros
relatos advém da cultura babilônica, aproximadamente 5000 A.C., ao produzirem
vinagre de tâmara, o qual era utilizado como medicamento, cosméticos, preparo de
bebidas, e ainda, condimento (THACKER, 1995; SACHS, 2001; COSTA et al.,
2006).
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
fermentado acético são os produtos gerados a partir “da fermentação acética
realizada com fermentado alcoólico, este devendo ser produzido a partir do mosto de
frutas, cereais, vegetais, mel, mistura de vegetais (BRASIL, 1977; BRASIL, 1999;
BRASIL, 2012; GUIDICI et al., 2015), ou mistura hidroalcoólica e apresentar uma
acidez volátil mínima de 40 g de ácido acético por litro, expressa em (4%)” (BRASIL,
1977; BRASIL, 1999; BRASIL, 2012).
A fermentação acética promove um conjunto complexo de fermentações
paralelas, sendo que estas podem consumir o ácido acético produzido, obtendo
como produtos finais água e gás carbônico. Este processo contribui para o sabor,
aroma e preservação do fermentado acético. Os produtos obtidos dependem
diretamente da matéria-prima empregada como substrato, tais como, ácidos voláteis
e não voláteis, glicose, formaldéido, metanol, glicerol, acetona e piridina
(AQUARONE et al., 1983; BARROS, 1990; SHREVE, 1997; PARRONDO et al.,
2003; SAKURAI et al., 2013).
As bactérias acéticas, amplamente, empregadas na produção de vinagre são
as do gênero Acetobacter (EVANGELISTA, 2000; GAVA, 2002; RIZZON, 2006;
GUIDICI et al., 2015; SAMUEL et al., 2016). Dentro deste gênero, a principal espécie
utilizada é a Acetobacter aceti, sendo esta uma bactéria gram negativa, que se
apresentam nas formas elipsoidais, bastonetes e cocos, formando correntes e
filamentos, e pode ser isolada em pares ou em cadeias (GAVA, 2002; RIZZON,
2006; SAMUEL et al., 2016).
Essas bactérias realizam oxidação incompleta de álcoois, a qual gera
acúmulo de ácidos orgânicos como produto final (SAMUEL et al., 2016). São
tolerantes às condições ácidas, e a maioria das linhagens dessa espécie é capaz de
crescer em pH menor que (5,0) (BARUFFALDI & OLIVEIRA, 1998; GAVA, 2002;
RIZZON, 2006; SAMUEL et al., 2016).
Para a fermentação acética ser eficiente e, enquadrar-se no padrão da
legislação, faz-se necessário que a etapa alcóolica, anteriormente realizada, seja
também empregada de modo eficaz. Uma das leveduras que podem ser aplicadas
na etapa alcóolica é a Saccharomyces boulardii. A levedura Saccharomyces
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boulardii é um microrganismo probiótico, ou seja, promove benefícios ao hospedeiro
quando ingerida, é amplamente utilizada no tratamento ou prevenção de doenças do
trato gastrointestinal, principalmente no tratamento da diarreia causada por
Clostridium dificile, sendo capaz de manter equilibrada a flora gastrointestinal
microbiana (CZERUCKA & RAMPAL, 2002; EDWARDS-INGRAM et al., 2007).
Nessa vertente, o objetivo desta pesquisa é avaliar a produção de fermentado
acético utilizando a bactéria acética Acetobacter aceti, sendo a etapa alcóolica
realizada empregando a levedura probiótica Saccharomyces boulardii em meio
sintético (glicose).
2. METODOLOGIA
2.1 Etapa Alcoólica
2.1.1 Substrato fermentativo
Empregou-se como substrato fermentativo a fonte de carbono glicose anidra
(PM. 180,16).
2.1.2 Microrganismo fermentativo
Utilizou-se a levedura produtora de etanol a Saccharomyces boulardii, obtida
na forma liofilizada oriunda do medicamento comercializado como Floratil, 200 mg,
da marca Merck®TM.
A levedura foi ativada em meio YEPD (yeast extract peptone dextrose),
composto por extrato de levedura (5 g.L-1), peptona de carne (10 g.L-1) e glicose (20
g.L-1), conforme Casal (2004) e orientações do fabricante. Após ativação a levedura
foi incubada em agitador orbital do tipo shaker, de marca New Lab, modelo NL 16104 a 100 rpm, a 30°C por 24h. Em seguida, armazenadas em meio ágar (20 g.L -1)
em geladeira à 4°C.
2.1.3 Manutenção da levedura
Após ativação celular, a levedura foi preservada pelo método de repique em
tubos inclinados, com composição idêntica ao meio de ativação acrescidos do
componente ágar (20 g.L-1) em temperatura de 4°C. Repiques periódicos foram
realizados em média a cada 45 dias.
2.1.4 Cultivos de Saccharomyces boulardii
Preparou-se o pré-inoculo com os mesmos nutrientes utilizados na etapa de
ativação celular o meio YEPD, por tempo suficiente até atingir 2x108 número de
células viáveis.mL-1. Esterilizado em autoclave a 121°C por 15 min. Transferiram-se
para o pré-inoculo autoclavado duas alçadas da cepa, que em seguida foi incubada
a 100 rpm e temperatura de 30° C, por 24 h.
O inóculo foi preparado com os seguintes sais: sulfato de amônio (5,60 g.L -1),
sulfato de magnésio (0,60 g.L-1), fosfato monobásico de potássio (0,18 g.L-1) e
glicose (75 g.L-1), adicionado de uma alíquota do pré-inoculo correspondente a 10%
de seu volume final, incubado a 100 rpm, a 30° C, por aproximadamente 12 h até
atingir 1,15X108 número de células viáveis.mL-1. Devidamente esterilizado em
autoclave a 121°C por 15 min.
Os cultivos de S. boulardii foram desenvolvidos em reatores (Figura 1) de
vidro cujo volume útil foi de 3 L, sendo elaborado com 1800 mL da solução de
glicose e suplementação de sais como sulfato de amônio (6,67 g.L-1), sulfato de
magnésio (0,72 g.L-1), fosfato monobásico de potássio (0,20 g.L-1), juntamente de
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200 mL do inóculo. As condições da fermentação alcoólica foram definidas
baseadas em estudos realizados por Assunção (2014), Nadai (2015), Trigueiros et
al., (2016) e Maestre (2017), e encontram-se na Tabela 1.
Figura 1 - Ilustração do reator empregado nos cultivos alcoólicos

Tabela 1 - Condições empregadas nos processos fermentativos alcoólicos
Ensaio Temperatura (ºC)
pH
Glicose (g.L-1),
1
37
6,0
150
2
37
6,0
75
Os ensaios alcoólicos foram mantidos incubados a 100 rpm, por 50 h. Em que
coletou-se 15 mL de amostra nas 15 h iniciais a cada 3 h, e a partir desse período as
coletas foram a cada 5 h até o fim do processo fermentativo. Algumas amostras
foram centrifugadas antes de serem armazenadas no freezer em eppendorffs. E, em
cada amostra realizaram-se leituras por espectrofotometria UV-VIS, pH e número de
células viáveis. A quantificação do etanol foi realizada após na última coleta de
amostra (50 h).
Após término da fermentação alcoólica os fermentados foram armazenados
em garrafas PET de 2 litros e pasteurizados a 65°C durante 30 minutos em estufa de
secagem e esterilização marca Nova Instruments, modelo NI 1514. Após
pasteurização o fermentado foi mantido sob-refrigeração a -10°C.
2.2 Etapa Acética
2.2.1 Microrganismo fermentativo
Empregou-se como microganismo produtor de ácido acético a bactéria
acética Acetobacter aceti CCT 2565, Referência ATCC 15973, oriunda da Coleção
de Culturas Tropical – Fundação André Tosello.
A bactéria acética foi obtida na forma liofilizada, sendo ativada em meio MA
(Manitol Ágar), formado por D-Manitol (25 g.L-1), extrato de levedura (5 g.L-1) e
peptona bacteriológica (3 g.L-1), conforme orientação do fornecedor.
2.2.2 Manutenção da Bactéria
A bactéria acética foi preservada por repique contínuo em meio MA acrescido
de ágar-ágar (15 g.L-1) em tubos de ensaio inclinados durante 48 h em estufa de
secagem e posterior refrigeração a 4°C.
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2.2.3 Cultivos de Acetobacter aceti
O fermentado alcoólico obtido na primeira etapa fermentativa foi utilizado
como substrato fermentativo para a etapa acética, o qual passou por uma etapa de
filtração para remoção dos sólidos residuais do fermentado alcoólico. O sistema de
filtração foi realizado com bomba a vácuo interligada em dois Kitassato conectados
em série com funil, com filtros qualitativos. Após a filtração o fermentado alcoólico foi
direcionado aos reatores acéticos.
Realizou-se dois ensaios acéticos com o Ensaio 1 e 2 da etapa alcoólica.
Esses reatores foram conduzidos pelo Método Orleans Modificado com inserção de
Oxigênio 20% (v/v) de oxigênio dissolvido, com duração de 66 dias, a temperatura
ambiente.
O processo de inserção de oxigênio dissolvido foi monitorado por medidor de
O2, enquanto que a adição foi realizada com compressor marca Maruri, modelo H9800 provido de duas saídas de ar, distribuída de forma uniforme para os dois
reatores acéticos, conectado a uma mangueira que vai até o fundo do reator, em
que na extremidade final desta mangueira (dentro do reator), foi acoplado um
dispersor de oxigênio de pedra porosa. Este processo foi baseado em estudos
realizados por Bach (2012) e Maestre (2017).
2.2.4 Fermentadores Acéticos
As fermentações acéticas foram desenvolvidas em recipientes elaborados
com material de policloreto de vinila (PVC), cujo diâmetro é de 200 mm de e 45,0 cm
de altura, com capacidade aproximada de 10 litros.
O fermentador é dividido em 3 partes: a parte superior é a tampa, a qual
apresenta aberturas para saída de gás, mangueiras para retirada de amostra com
seringas e mangueiras para inserção de oxigênio (Figura 2). Enquanto que, na parte
inferior há um amostrador, o qual é empregado na retirada de amostras durante o
processo e no final da fermentação. A parte intermediária encontra-se o mosto
fermentativo.
Figura 2 - Fermentadores Acéticos

Fonte: o Próprio.
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Ao final do processo fermentativo o fermentado acético foi envasado em
garrafa PET (2 L) e pasteurizado a 65°C por 30 minutos. Em seguida, a garrafa foi
armazenada em freezer à temperatura de -10ºC.
2.2.5 Amostragem
Coletaram-se amostras a cada 6 dias, a fim de monitorar o pH e o teor de
ácido acético, conforme Bach (2012) e Maestre (2017).
2.3 Determinações Analíticas
2.3.1 Quantificação do pH
O potencial hidrogeniônico (pH) foi monitorado com pHmêtro da marca Akso,
modelo AK 103 com eletrodo de vidro, adequadamente calibrado.
2.3.2 Quantificação do Oxigênio Dissolvido
Monitorou-se o oxigênio dissolvido pelo medidor de oxigênio dissolvido portátil
marca HANNA, modelo HI 9146, com sonda de 4 m.
2.3.3 Quantificação da concentração celular
Na etapa alcoólica determinou-se a concentração da concentração celular
(g.L ) através na correlação entre métodos de massa seca e espectrometria,
baseado em Muller (2006), Assunção (2014), Nadai (2015), Trigueiros et al., (2016)
e Maestre (2017).
A espectrometria confere à leitura da densidade óptica (DO), realizada em
espectrofotômetro UV-VIS marca Shimadzu, modelo 1800 em comprimento de onda
de 600 nm, com cubeta de vidro de 10mm, conforme Ludwig et al., (2001). Sendo
que a absorbância foi expressa na forma logarítmica Ln(N/N0).
Sendo que:
N é o valor da absorbância no tempo t;
N0 é a absorbância no tempo zero.
Determinou-se a massa seca através da filtração de 20 mL a 0 mL de amostra
do fermentado, conforme Tabela 2. As filtrações foram realizadas em membranas de
acetato de celulose com 25 mm de diâmetro e 0,22 m, seca previamente ate massa
constante a 90°C em estufa de secagem. Em seguida, quantificou-se a massa seca
foi determinada por meio da massa da membrana e volume de amostra filtrada,
conforme Equação (1).
-1

Eq. (1)
Em que:
X é a concentração celular (g.L-1);
M é a massa seca (g);
V é a volume de amostra filtrada (L).
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Tabela 2 - Diluição das amostras para leituras de absorbância
Volume do fermentado
Volume de água
Amostra
(mL)
(mL)
1
20
0
2
18
2
3
16
4
4
14
6
5
12
8
6
10
10
7
8
12
8
6
14
9
4
16
10
2
18
11
0
20
Com a concentração celular obtida pela Equação (1), as concentrações
celulares para os volumes de amostra especificados na Tabela 2, foram calculadas
pela Equação (2).
C1.V1 = C2.V2

Eq. (2)

Em que:
C1 é a concentração inicial (g.L-1);
C2 é a concentração final (g.L-1);
V1 é o volume inicial (L).
V2 é o volume inicial e final (L).
Com os dados obtidos é possível obter uma correlação entre a concentração
celular em função da absorbância da amostra.
2.3.4 Contagem de células viáveis em Câmera de Neubauer
O número de células viáveis foi determinado baseado na metodologia
proposta por Asbc (1988), conforme Equação (3).
(

)

(

)

(3)

O crescimento celular foi expresso pela curva por células viáveis construída
com o valor do número de células viáveis.mL-1 expresso em forma logarítmica
Ln(NCV/NCVo).
Em que:
NCVo é o número de células viáveis. mL-1 no tempo zero;
NCV é o número de células viáveis.mL-1 no tempo t.
2.3.5 Quantificação de etanol por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
(CLAE)
O etanol foi determinado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)
pelo equipamento Cromatógrafo Shimadzu® Proeminence com coluna Aminex® HP-
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87 Biorad (300 mm x 7,8 mm), forno CTO-20A a temperatura de 64°C, bomba LC20AT, controlador CBM-20ª e detector por índice de refração RID-10ª.
No intuito de quantificar a concentração de etanol das amostras, elaborou-se
uma curva padrão com soluções de etanol conhecidas, baseado em Lazaro et al.,
(2012).
2.3.6 Quantificação do teor de ácido acético
O ácido acético pode ser expresso por teor de ácido acético (g.100mL-1),
através da titulação direta com solução de hidróxido de sódio (NaOH) previamente
padronizado com indicador fenolftaleína 1%, conforme metodologia proposta pelo
Instituto Adolfo Lutz (2008). A Equação (4) apresenta o cálculo de acidez (g.100 mL 1
).
(

)

Eq. (4)

Em que:
Acidez (g.100mL-1) é o teor de ácido acético (%aa) (m/v);
n é o número de hidrogênio ionizáveis do ácido acético;
f é o fator de correção (adimensional);
MNaOH é o molaridade de NaOH (mol.L-1);
VNaOH é o volume gasto de NaOH na titulação (mL).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Etapa alcoólica
Durante a fermentação alcoólica avaliou-se o crescimento celular da levedura
probiótica Saccharomyces boulardii a partir das análises de contagem das células
viáveis e pH até o tempo total de 45 h, e concentração etanol (g.L-1) no ponto final,
conforme é apresentado pela Figura 3 e Tabela 3.

Nº de células viáveis por mL

Figura 3 - Cinética do crescimento celular da fermentação alcoólica da S. boulardii
em 50 h para o Ensaio 1 (150 g.L-1 de glicose) e Ensaio 2 (75 g.L-1 de
glicose)
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Tabela 3 - Concentração de etanol (g.L-1), número de células viáveis. mL-1 e pH em
50 h de fermentação alcoólica
Ensaio
Número de células viáveis. mL-1
pH
Etanol (g.L-1)
7
1
8,80.10
2,66
0,51
2
2,17.107
1,82
0,38
O maior crescimento celular para o Ensaio 1 foi em 45 h obtendo 1,2.107 de
células viáveis, enquanto que para o Ensaio 2 o pico de produção de células viáveis
foi em 30 h com 9,12.107 células. Ambos os ensaios houve produção de etanol e
redução do pH.
Muller (2006) empregou a glicose para produzir etanol com S. boulardii. A
maior obtenção de etanol foi de 3,49 g.L-1 em 5 h de fermentação, valor este
superior ao obtido pela presença pesquisa. A velocidade específica de crescimento
foi de 0,38 h-1, ensaio conduzido a 30ºC, por 12 h, em biorreator air lift, com aeração
1,5vvm, meio suplementado com 10,00 g.L-1 de glicose, 2 g.L-1 de peptona de carne,
2 g.L-1 de extrato de levedura, 0,36 g.L-1 de ureia, 0,12 g.L-1 de sulfato de amônio,
0,24 g.L-1 de sulfato de magnésio e 0,60 g.L-1 de fosfato monopotássico.
Muller et al., (2007) avaliaram o crescimento da S. boulardii em fermentador
tipo air lift. O meio foi suplementado com glicose (10 g.L-1) empregando vazões de ar
de 1,0 vvm. Ensaio conduzido a 30ºC, pH 3,0 atingiu 0,35 h-1 de velocidade
específica e produtividade em células de 0,26 g.L-1h-1.
Detectou-se que nos ensaios fermentativos alcoólicos ocorreu uma redução
considerável do potencial hidrogeniônico (pH), para Borzani et. al., (2008) o pH
provoca mudanças no meio de cultivo, uma vez que uma elevada acidez, causa a
inibição do crescimento celular da levedura.
3.2 Etapa acética
O fermentado alcoólico foi empregado como substrato para a fermentação
acética. Os resultados da fermentação acética são expressos em acidez volátil em
ácido acético (g.100 mL-1), conforme Figura 4.
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Figura 4 - Acompanhamento do teor de ácido acético (g.100 mL-1) para as
Fermentações Acéticas: Reator 1 (Ensaio 1 alcoólico com 0,51 g.L-1 de
etanol) e Reator 2 (Ensaio 2 alcoólico com 0,38 g.L-1 de etanol)
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Pela Figura 4, tem-se que ambos os reatores acéticos apresentaram
produção de ácido acético. A maior produção de ácido acético ocorreu no Reator 1,
que em 66 dias obteve 1,20 g.100mL-1 de ácido acético. Condição esta que
apresentou também a maior concentração de etanol ao final da primeira etapa
fermentativa.
A pouca produção de ácido acético para os dois reatores, podem ter ocorrido
devido à baixa formação de etanol na primeira etapa fermentativa. Com isso as
bactérias acéticas não apresentavam etanol a serem oxidados em ácido acético.
Além disso, salienta-se que o pouco etanol produzido ainda pode ter evaporado,
visto que para Rizzon e Menegusso (2006) a falta de eficiência em um processo
acético pode acarretar em perdas por evaporação.
Os resultados obtidos pela presente pesquisa foram inferiores ao obtido por
Pereira (2014), que avaliou a otimização da produção de vinagre de mel, utilizando
dois tipos de mel, claro (eucalipto) e escuro (urze), como substrato na fermentação
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alcoólica e Sacharomyces cerevisaie, fermentação conduzida a 30ºC e 100 rpm,
para obter o hidromel. A fermentação acética foi realizada com culturas puras de
bactérias acéticas isoladas de vinhos tintos em temperatura ambiente e 150 rpm
(método agitado). Para o mel urze, obteve-se em 960 h de fermentação,
aproximadamente 40 dias um teor de ácido acético de 2,27 g.L -1. Enquanto que para
o mel de eucalipto, teve-se uma produção de 2,35 g.L-1 de ácido acético em 840 h
de fermentação (35 dias). Valor este superior ao encontrado por este estudo.
Com os dados obtidos pela presente pesquisa verifica-se que o fermentado
acético produzido não pode ser considerado vinagre. Uma vez que, de acordo com a
legislação brasileira para ser vinagre, o fermentado acético deve apresentar teor de
ácido acético mínimo é de 40 g de ácido acético por litro, expressa em (4%)”
(BRASIL, 1977; BRASIL, 1999; BRASIL, 2012).
4. CONCLUSÃO
A presente pesquisa permitiu concluir que a levedura probiótica
Saccharomyces boulardii é capaz de ser empregada na produção de etanol, e este
substrato pode ser aplicado como substrato para a fermentação acética. No entanto,
salienta-se que novos estudos sejam realizados a fim de avaliar outras condições
experimentais para aumentar a formação de etanol e seguidamente, aumentar a
produção de ácido acético. No intuito, de gerar não somente fermentado acético,
mas também vinagre oriundo da glicose associada com a S. boulardii.
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RESUMO
Na indústria láctea são gerados resíduos líquidos, os quais, muitas vezes são
tratados, e posteriormente descartados nos cursos hídricos, caso do permeado de
soro de leite, obtido no processo de produção de concentrados proteicos a base de
soro. O permeado é composto por grande concentração de nutrientes, o que o torna
um excelente substrato para aplicações em bioprocessos, principalmente os que
envolvem a sua transformação com o auxílio de leveduras. Este trabalho teve por
objetivo, utilizar o permeado de soro de leite para a produção de bioetanol, por meio
do emprego de diferentes cepas de leveduras, visando ao final redução nos valores
de demanda química (DQO) e bioquímica de oxigênio (DBO). As condições de
processo empregadas foram: levedura Saccharomyces cerevisiae, T=30 ºC,
[permeado] 150 g L-1, pH 4, [(NH4)2SO4] 1 g L-1, [MgSO4] 0,5 g L-1 e [KH2PO4] 4 g L 1
, Kluveromyces marxianus, T=30ºC, [permeado] 150 g L-1, pH 6,5, [(NH4)2SO4]
2 g L-1, [MgSO4] 2,5 g L-1 e [KH2PO4] 1 g L-1 Saccharomyces boulardii, T=30ºC,
[permeado] 150 g L-1, pH 5,5, [(NH4)2SO4] 3 g L-1, [MgSO4] 3,6 g L-1 e [KH2PO4] 3
g L-1. Os resultados indicam uma redução nos valores de DQO para S. cerevisiae e
K. marxianus, de 69,31% e 83,53%, respectivamente, enquanto que para todos os
demais resultados (DQO e DBO) e levedura, houve uma redução de mais de 90%
nestes índices. Conclui-se desta forma que a produção de bioetanol é uma forma de
aproveitamento do permeado, com consequente redução do seu potencial poluidor.
Palavras-chave: bioetanol; redução; permeado.
ABSTRACT
In the dairy industry, effluents are generated, which are often treated and later
discarded in the water courses, as is the case of whey permeate obtained in the
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process of producing whey protein concentrates. The permeate is composed by a
great concentration of nutrients, which makes it an excellent substrate for
applications in bioprocesses, especially those that involve its transformation with the
aid of yeasts. The objective of this work was to use whey permeate for the production
of bioethanol, using different strains of yeast, aiming to improve the reduction of
chemical oxygen demand (COD) and biochemical oxygen demand (BOD). The
process conditions employed were: yeast Saccharomyces cerevisiae, T = 30°C,
[permeate] 150 g L-1, pH 4, [(NH4)2SO4] 1 g L-1,[MgSO4] 0.5 g L-1 and [KH2PO4]
4 g L - 1, Kluveromyces marxianus, T = 30, [permeate] 150 g L-1, pH 6.5, [(NH4)2SO4]
2 g L-1, [MgSO 4] 2.5 g L-1 and [KH2PO4] 1 g L-1 Saccharomyces boulardii, T = 30 °C,
[permeate] 150 g L-1, pH 5.5, [(NH4)2SO4] 3 g L -1, [MgSO4] 6 g L-1 and [KH2PO4]
3 g L-1. The results indicate a reduction in COD values for S. cerevisiae and K.
marxianus, of 69.31% and 83.53%, respectively, whereas for all other results (COD
and BOD) and yeast, there was a reduction of COD more than 90% in these indices.
It is concluded that the production of bioethanol is a way of exploiting the permeate,
with the consequent reduction of its polluting potential.
Key-words: bioethanol; reduction; permeate.
1. INTRODUÇÃO
No ano de 2016, estima-se que o Brasil processou 23,1 milhões de litros de
leite, sendo que o Paraná ocupou a terceira posição no ranking, processando cerca
de 2,7 milhões de litros de leite (IBGE, 2017). Durante o processo de fabricação de
produtos lácteos são gerados diversos resíduos, sendo que, um dos
subprodutos/efluente líquido gerado é o soro de leite.
Na fabricação de queijos cerca de 90% do volume de leite utilizado resulta em
soro, o qual possui uma composição que inclui proteínas solúveis, sais e lactose
(OLIVEIRA et al., 2012). Este resíduo lácteo (soro) apresenta potencial poluidor
devido a sua elevada demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química
de oxigênio (DQO) (HUGO et al., 2016).
Devido às características nutricionais do soro de leite, como o elevado teor de
fonte de carbono (lactose), apresenta grande potencial de aplicação em processos
fermentativos. Sendo que este pode ser utilizado na forma de soro ou de permeado
de soro de leite, este último é o subproduto do processo de ultrafiltração empregado
soro de leite para obter concentrados proteicos (ANDRADE & MARTINS; 2002).
Uma das possíveis aplicações do permeado de soro de leite é seu emprego
na produção de etanol. Segundo Borzani et al. (2001) a fermentação alcoólica é um
processo anaeróbio para produção de energia, com degradação de carboidratos,
formação de etanol e dióxido de carbono. Em processos fermentativos alcoólicos, os
microrganismos comumente utilizados são as leveduras (BARUFFALDI & OLIVEIRA,
1998; BORZANI et al., 2001). Contudo, deve-se avaliar os fatores interferentes ao
processo, por exemplo, pH, concentração de substrato e temperatura, pois cada
espécie de microrganismo possui diferentes condições ótimas de processamento
(HASHIZUME, 2001; GAVA, 2002; HADIYANTO et al., 2014).
O gênero mais empregado para a produção de etanol são as leveduras
Saccharomyces, microrganismos aeróbios facultativos que possuem capacidade de
adaptar-se metabolicamente quando cultivada em aerobiose, convertendo açúcar
em biomassa, e quando cultivada em anaerobiose produzem etanol e dióxido de
carbono (LIMA et al., 2001; SUZART & DIAS, 2007).
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Neste contexto, tem-se a levedura probiótica, Saccharomyces boulardii, que
apesar de pertencer ao mesmo gênero da Saccharomyces cerevisae, difere desta
em sua fisiologia, genética e metabolismo (HENNEQUIN et al., 2001; FIETTO et al.,
2004), apresentando trissomia do cromossomo IX, e números de cópias de genes
alteradas, o que contribui para o aumento da velocidade de crescimento e da
sobrevivência em meio ácido (EDWARDS-INGRAM et al., 2007), além do mais, a S.
boulardii possui taxa de crescimento mais elevada que a S. cerevisae quando em
temperatura de 37 ºC (FIETTO et al., 2004).
A S. boulardii é amplamente comercializada por indústrias farmacêuticas para
tratamentos gastrointestinais. E apesar de todas as suas propriedades, bastante
atrativas para processos biotecnológicos, esta é pouco empregada no setor de
biotecnologia.
A levedura Kluyveromyces marxianus possui temperatura ótima de
crescimento mais elevada do que a maioria das leveduras utilizadas para finalidades
biotecnológicas, podendo fermentar em temperaturas de 30 a 45ºC (HADIYANTO et
al., 2014; YADAV et al., 2014), sendo conhecida como uma levedura termotolerante
(FONSECA et al., 2008; FERREIRA et al., 2015; NACHAIWIENG et al., 2015;
FASOLI et al., 2016). Assim como as demais leveduras tem seu metabolismo
facultativo em termos de necessidade de oxigênio (YADAV et al., 2015; FASOLI et
al., 2016), atua em faixa de pH de 4,5-6,5 (FERREIRA et al., 2015) e tem sido
amplamente utilizada para a produção de bioetanol a partir de subprodutos.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi utilizar o permeado de soro de
leite para a produção de bioetanol, por meio do emprego de diferentes cepas de
leveduras, visando ao final redução nos valores de demanda química (DQO) e
bioquímica de oxigênio (DBO).
2. METODOLOGIA
2.1 Substrato fermentativo
O substrato utilizado neste estudo foi o permeado do soro de queijo cedido
pela empresa SOORO Concentrado Indústria de Produtos Lácteos Ltda., localizada
na cidade de Marechal Candido Rondon, região Oeste do Paraná.
2.2 Microrganismos produtores de etanol
As leveduras Saccharomyces boulardii e Saccharomyces cerevisiae foram
obtidas liofilizadas a partir do medicamento comercializado como Floratil, 200 mg, da
marca Merck®TM e do fermento biológico da marca Fleischmann®TM,
respectivamente. Estas foram ativadas em meio YEPD (yeast extract peptone
dextrose), contendo extrato de levedura (5 g L-1), peptona de carne (10 g L-1) e
glicose (20 g L-1), conforme Casal et al., (2004), em incubadora com agitação orbital
marca Solab, modelo SL/CFR a 100 rpm, pH 7, e temperatura de 30 °C, por 24 h,
sendo posteriormente armazenadas no mesmo meio com adição de ágar (20 g L-1)
em geladeira a 4 °C.
A levedura Kluyveromyces marxianus, CCT 4086 Referência ATCC 46537, foi
disponibilizada pela indústria Sooro Concentrado Indústria de Produtos Lácteos
Ltda. A levedura encontrava-se na sua forma liofilizada, sendo ativada em meio YMA
(yeast malt extract agar) adaptado, contendo extrato de levedura (3 g L-1), peptona
(5 g L-1) e dextrose (10 g L-1), de acordo com as instruções do fabricante, em
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incubadora com agitação orbital a 100 rpm, pH 7, e temperatura de 30 ºC, por 24 h e
armazenada no mesmo meio com adição de ágar (20 g L-1) em geladeira a 4 °C.
2.3 Hidrólise do permeado de soro de queijo
Pelo fato da lactose do permeado ser um dissacarídeo redutor não
metabolizado pelas leveduras S. boulardii e S. cerevisiae, realizou-se a hidrólise da
lactose com enzima comercial. Para tanto, 150 g L-1 do permeado em pó,
equivalente a 135 g L-1 de lactose foi hidrolisado com enzima β-galactosidade, obtida
da espécie Kluyveromyces lactis, da marca Lactozym Pure®TM 6500L da empresa
Novozymes®, cedida pela empresa Sooro.
A hidrólise consistiu em adicionar a enzima ao permeado, com condições
fixas de pH 6,5, temperatura de 30 ºC e 0,1% de enzima durante 180 min, em
incubadora de agitação orbital, a 100 rpm. Após esse período o permeado foi
aquecido a 100 °C em banho-maria, marca Nova Técnica por 5 min para desativar a
enzima e resfriado a temperatura ambiente para posterior uso.
2.4 Cultivos fermentativos
2.4.1 Pré-inóculo
O pré-inóculo foi preparado em Erlenmeyer de 500 mL contendo o mesmo
meio utilizado para a ativação das cepas (YMA e YEPD), previamente esterilizado
em autoclave marca Phoenix, modelo AV75 a 121 °C por 15 min. Uma alçada de
cada uma das cepas Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces boulardii e
Saccharomyces cerevisiae foi transferida para o meio pré-inóculo, que foi mantido a
30 °C e pH 7, por 24 h em incubadora com agitação orbital a 100 rpm.
2.4.2 Inóculo
O inóculo ou pé de cuba foi preparado contendo o mesmo meio utilizado na
fermentação, este procedimento foi adotado visando eliminar a fase de adaptação
do microrganismo ao meio de cultivo a ser fermentado. Preparou-se um volume de
270 mL de meio “inóculo”, sendo este pasteurizado a 65 °C por 30 min.
Posteriormente adicionou-se 30 mL do meio pré-inóculo (10% do volume total). O
inóculo foi mantido por 12 h em incubadora com agitação orbital, a 100 rpm e nas
mesmas condições de temperatura e pH utilizadas na fermentação.
2.4.3 Meios de cultivos
Para a fermentação, preparou-se um volume de 1820 mL de meio
fermentativo. Desse volume, retirou-se 20 mL (considerado branco) e adicionou-se
200 mL do meio inóculo (10% do volume total do meio fermentativo). O inóculo foi
diluído sempre que necessário de forma a manter-se o início das fermentações
sempre com o mesmo valor inicial de células, permitindo desta forma a comparação
dos resultados. Neste estudo, esse valor inicial foi fixado em 5,1 g L-1 para a
levedura S. cerevisiae, 6,2 g L-1 para a S. boulardii e 4,6 g L-1 para a K. marxianus.
Nas 3 fermentações ocorreu inserção de oxigênio dissolvido (1 vvm) ao meio
de cultivo, por meio de um compressor marca Maruri, modelo H-9800 provido de
duas saídas de ar, distribuída de forma uniforme para os 3 reatores. As condições da
fermentação alcoólica encontram-se na Tabela 1.
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As fermentações foram conduzidas anaerobiamente em frascos de 3 L de
volume útil, em sistema descontínuo, em incubadora com agitação orbital, a 100
rpm, por um período de 30 h. O biorreator é composto por um frasco com duas
saídas na parte superior, uma para aliviar a pressão e na outra foi acoplada uma
seringa para retirada das amostras (Figura 1).
Tabela 1 - Condições fermentativas utilizadas nos cultivos alcoólicos
Saccharomyces
Kluveromyces
Saccharomyces
Levedura
cerevisiae
marxianus
boulardii
-1
Permeado (g L )
150
150
150
Temperatura (ºC)
30
30
30
pH
4,0
6,5
5,5
[(NH4)2SO4]* (g L-1)
1
2
3
[MgSO4]** (g L-1)
0,5
2,5
3,6
[KH2PO4]*** (g L-1)
4
1
3
* Sulfato de amônia; ** Sulfato de magnésio; *** Fosfato monobásico de potássio.

Figura 1 – Reator utilizado nas fermentações alcoólicas

Fonte: o Próprio.

Coletaram-se um volume de 20 mL por amostragem do meio fermentativo ao
longo das 30 h para a realização das análises de absorbância, açúcar redutor total,
massa seca e pH.
2.5 Métodos Analíticos
2.5.1 Concentração celular por absorbância e massa seca
A absorbância das amostras foi obtida por leitura direta em espectrofotômetro
UV-Vis da marca Shimadzu, modelo UV-1800, para posterior obtenção da
concentração celular via correlação.
Para manter uma precisão adequada (região linear), a faixa de absorbância
utilizada foi entre 0,0 e 0,8. A partir deste valor, foram feitas diluições para manter a
linearidade. O valor de absorbância obtido foi expresso na forma logarítmica
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Ln(N/N0), em que N0 é a concentração celular no tempo zero e N é a concentração
celular no tempo t.
Para quantificar a biomassa foi realizada uma correlação entre absorbância e
massa seca, de acordo com Muller (2006).
Para obtenção da curva de calibração, ao final da fermentação, 20 mL de
meio foram filtrados em filtro de membrana de ésteres, previamente secos a 90 ºC,
em estufa marca Quimis, por 24 h, resfriados em dessecador e pesados (massa 1),
em balança, marca Bioprecisa, modelo FA-2104N. Este procedimento foi realizado
em sextuplicata. Após a filtragem, os filtros de membrana foram secos novamente a
90°C, por 24 horas, resfriados em dessecador e pesados novamente (massa 2).
A análise de absorbância foi realizada com 20 mL de meio fermentativo,
sendo este diluído de 0 a 20 mL. Por regressão linear, utilizando a média da massa
seca obtida e a absorbância obtida em cada diluição (20 mL), foi obtida a correlação
entre a absorbância e a massa seca.
2.5.2 Açúcar redutor total
As análises de açúcar redutores totais foram realizadas de acordo com a
metodologia descrita por Miller (1959).
2.5.3 pH
O pH foi determinado em pHmetro marca MS Tecnopon, modelo MPA210,
mergulhando-se o eletrodo do pHmetro, previamente calibrado com os tampões 4,0
e 7,0.
2.5.4 Teor de etanol
As análises de etanol foram realizadas pelo laboratório de uma cervejaria da
região de Toledo - PR, em equipamento Beer Alcolyzer Plus, marca Anton Paar,
modelo DMA 4500. A metodologia consistiu em filtrar a amostra em papel filtro para
retenção das partículas sólidas. A amostra filtrada foi transferida para cubetas
específicas e acoplada ao equipamento, sendo então realizada a leitura pelo
equipamento.
2.5.5 Análise da redução de DBO e DQO após o processo fermentativo
No intuito de avaliar a redução da carga orgânica no permeado de soro de
queijo, análises de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química de
oxigênio (DQO) foram realizadas, antes de iniciar a fermentação e após decorridas
30 h.
As amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno e mantidas sob
refrigeração até o momento da análise. As análise de DBO e DQO iniciais e finais
foram realizadas pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia
(GERPEL) - UNIOESTE - Toledo/PR. A porcentagem da redução foi calculada pela
Equação 1:

Eq.(1)
Em que:
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DXOi é o valor da DBO ou DQO no início da etapa em questão;
DXOf é o valor da DBO ou DQO ao final da etapa em questão.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Fermentação alcoólica
Com o intuito de verificar qual a concentração de etanol produzida ao final dos
ensaios realizados, fez-se a quantificação deste parâmetro. Os valores obtidos de
etanol para as três leveduras em % e g L-1 encontram na Tabela 2.
Tabela 2 - Concentração de etanol obtida para cada levedura em % e em g L-1 em
30 h de fermentação
Leveduras
Etanol (%)
Etanol (g L-1)
S. cerevisiae
2,88
28,8
S. boulardii
2,70
27,0
K. marxianus
5,21
52,1
Observa-se na Tabela 2 que a levedura K. marxianus produziu mais etanol
quando comparada às outras leveduras estudadas. Entretanto, as três leveduras
estudadas apresentaram potencial para produção de etanol em permeado de soro
de queijo líquido com incorporação de oxigênio ao meio fermentativo.
Em estudo de Silveira et al., (2005), empregando a mesma levedura a K.
marxianus com 240 g L−1 de lactose, adição de oxigênio, a 250 rpm e 30ºC,
obtiveram 57.00 g L−1 de etanol. Resultado este similar ao obtido pela presente
pesquisa, sendo que em ambos os estudos a temperatura aplicada foi à mesma. De
acordo com os autores, a relação de baixos níveis de oxigênio associado com altas
concentrações de permeado favorece a produção de etanol.
Sansonetti et al., (2009) avaliaram a produção de bioetanol por K. marxianus
empregando como fonte de carbono o soro de ricota e permeado de soro de leite.
No ensaio realizado com soro de ricota 37ºC, 150 rpm, pH 5,0 e adição de oxigênio
de 0,2% em 18 h, obtiveram 20,00 g L-1 de etanol. Enquanto que o ensaio com
permeado de soro e mesmas condições experimentos, atingiram aproximadamente
5,00 g L-1 de etanol em 18 h. Para os autores o substrato soro de ricota apresentou
maior potencial para a produção do bioetanol, retratando ser uma fonte alternativa
para a geração de etanol.
Muller (2006) verificou a produção de etanol com S. boulardii em substrato
glicose. Obtendo a maior produção de etanol de 3,49 g L-1 em 5 h de fermentação.
Fermentação esta desenvolvida a 30ºC, por 12 h, em biorreator Air lift, com aeração
1,5vvm, meio suplementado com 10 g L-1 de glicose, 2 g L-1 de peptona de carne, 2
g L-1 de extrato de levedura, 0,36 g L-1 de ureia, 0,12 g L-1 de sulfato de amônio, 0,24
g L-1 de sulfato de magnésio e 0,60 g L-1 de fosfato monopotássico. Resultado este
inferir ao obtido pela presente pesquisa.
Já Bach (2012) avaliou a obtenção de etanol em soro de leite (substrato) com
a levedura Saccharomyces cerevisiae. Obtendo 5,60% (v/v) de etanol no final da
fermentação (59 h), ensaio este desenvolvido à 28ºC, pH (≈ 6,00), 0,10% de enzima
lactase, 65 g.L-1 de sacarose e em repouso.
Em outra pesquisa desenvolvida por Bach et al. (2014) avaliaram a produção
de bioetanol em soro de leite in natura com levedura Saccharomyces cerevisiae. Os
autores obtiveram 6,41% (v/v) de etanol em 59 h de fermentação nas seguintes
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condições 28ºC, 100 rpm, 0,05% de enzima lactase, 65 g.L-1 de sacarose e pH (≈
6,00).
Analisando os resultados de etanol obtidos para as três leveduras em estudo,
observa-se que elas podem ser utilizadas para tal finalidade de produto final, além
disso ainda geram quantidade expressiva de biomassa celular, reforçando a
potencialidade de utilização do permeado de soro de queijo como substrato em
processo fermentativo.
3.2 Análises do potencial de redução da DBO e DQO antes e após o processo
fermentativo para as três leveduras
O permeado de soro de queijo é um potencial poluidor por apresentar alta
carga orgânica, identificados pelas análises de DBO e DQO, e se não for
transformado em outros produtos, gera elevados custos para as empresas, pois o
seu tratamento é oneroso (ALMEIDA, 2004; BALDASSO, 2009).
Com o objetivo de verificar a redução destes índices (DBO e DQO), análises
de DBO e DQO foram realizadas antes de iniciar a fermentação e após as 30 h de
experimento, para cada uma das leveduras empregadas. Os resultados são
apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Resultados de DBO e DQO antes e após cada fermentação para as
leveduras S. cerevisiae, S. boulardii e K. marxianus
DQO
DBO
Antes
Após
Redução
Antes
Após
Redução
(%)
(%)
S.
164550,0 50500,0
69,31
25534,54
717,13
97,19
cerevisiae
S. boulardii 214250,0
5000,0
97,67
210178,8
993,01
99,53
K.
marxianus

125500,0

20675,0

83,53

20229,32

1391,33

93,14

Observa-se na Tabela 3 que as menores reduções obtidas foram nas análises
de DQO para as leveduras S. cerevisiae e K. marxianus, com valores de 69,31% e
83,53%, respectivamente, enquanto para todos os demais resultados, houve uma
redução de mais de 90% nestes índices, indicando desta forma a eficiência na
redução do potencial poluidor deste resíduo quando aplicado em um processo
fermentativo.
Em estudo de Burlani (2014), empregando a K. marxianus e permeado de
soro de queijo puro (≈ 50 g.L-1 de lactose), com ensaio conduzido a 37ºC, pH 5,0, a
150 rpm em 24 h de fermentação, detectou após a fermentação alcoólica uma
redução de 63% para a DQO.
Bach et al. (2014) na produção de bioetanol com soro de leite e
Saccharomyces cerevisiae, constataram redução da carga orgânica deste resíduo
lácteo, pela redução de 73,8% para a DBO e 75% para a DQO.
Diante disso, com a redução dos valores de DBO e DQO há diminuição dos
custos referente ao tratamento de efluente, e, ainda se tem a geração de um novo
produto de maior valor agregado e qualidade nutricional, a biomassa de levedura ou
também denominada biomassa celular.
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4. CONCLUSÃO
Com a presente pesquisa verifica-se que é possível produzir bioetanol como
forma de aproveitamento do permeado, com consequente redução do seu potencial
poluidor. Visto que além da produção de etanol pelas 3 leveduras houve a redução
da carga orgânica, todas as leveduras testadas apresentaram redução de DQO e
DBO, sendo a menor redução obtida para a levedura Saccharomyces cerevisiae,
com 69% para a DQO, seguida da Kluyveromyces marxianus com uma redução de
83% da DQO. A redução da DQO para a levedura Saccharomyces boulardii foi de
98%.
Nesse sentido todos os resultados de DBO apresentaram uma redução de
mais de 93%, comprovando desta forma que a utilização do permeado de soro em
processo fermentativo, é uma maneira eficiente de se obter redução do potencial
poluidor deste resíduo, tornando-o menos poluente, e oneroso o seu tratamento de
efluente.
Conclui-se que o permeado de soro de queijo pode ser reutilizado em
processos fermentativos como fonte de carbono, com o intuito de produzir etanol,
dando a este resíduo um destino mais nobre, e consequentemente minimizando o
impacto ambiental causado, caso seja descartado inadequadamente.
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DEGRADAÇÃO DE EFLUENTE DE LABORATÓRIO
EMPREGANDO RADIAÇÃO SOLAR E H2O2
Veronice Slusarski-Santana1; Leila Denise Fiorentin-Ferrari2; Camila Pereira
Girotto3e Tatiane Maria Steimbach Land4.
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Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade

RESUMO
Fotocatálise e fotólise são processos oxidativos avançados (POA), baseados
na ação de radicais hidroxila, produzidos após ativação do catalisador e excitação
eletrônica das moléculas com radiação apropriada, respectivamente, na presença ou
não de agentes oxidantes.Assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar a
descoloração de um efluente contendo corantes por fotocatálise e fotólise sem e
com adição de H2O2 sob radiação solar. O efluente foi gerado a partir de descartes
de soluções sintéticas de corantes (C.I. Acid Yellow 42, C.I. Acid Green 16, C.I. Acid
Red 97 e C.I. Acid Blue 26) utilizadas em pesquisas na UNIOESTE. Nos testes de
fotocatálise, utilizaram-se os catalisadores suportados, 0,1%Fe2O3-5%ZnO/A e
0,1%Nb2O5-5%ZnO/A, caracterizados por fisissorção de N2, DRX, TXRF e FTIR. Nos
experimentos, 500 mL de efluente, sem ou com catalisador (1, 2 ou 3 g L-1), foram
expostos ao sol entre 10 e 15 h. Coletaram-se eanalisaram-se amostras por
espectrofotometria UV-Vis. Avaliou-se a influência de diferentes quantidadesdo
agente oxidante (H2O2) com e sem catalisador sob radiação solar com esem luz.
Verificou-se que apenas o catalisador 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A foi ativado pela
radiação solar, promovendo 50% de descoloração. A adição de H2O2 favoreceu o
processo apenas na presença de radiação solar e estabeleceu-se 1 mL de H2O2
como melhor condição (90% de descoloração) para ser combinado à fotocatálise e à
fotólise.Portanto, a combinação de H2O2e radiação solar foi o melhor método para
degradareste efluente, de forma que ele pode ser descartado sem causar prejuízos
para o ambiente.
Palavras-chave: Descoloração, Corante, Nb2O5
ABSTRACT
Photocatalysis and photolysis are advanced oxidative processes (AOP),
based on the action of hydroxyl radicals, produced after activation of the catalyst and
electron excitation of molecules with appropriate radiation, respectively, in the
presence or not of oxidizing agents. Thus, the objective of this research was to
analyze the discoloration of an effluent containing dyes by photocatalysis and
photolysis and with addition of H2O2 under solar radiation. The effluent was
1
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generated from discards of synthetic dye solutions (C.I. Acid Yellow 42, C.I. Acid
Green 16, C.I. Acid Red 97 and C.I.Acid Blue 26) used in researches at UNIOESTE.
In the photocatalysis tests, the supported catalysts, 0.1%Fe2O3-5%ZnO/A and
0.1%Nb2O5-5%ZnO/A were used, characterized by N2fisisortion, XRD, TXRF and
FTIR. In the experiments, 500 mL of effluent, without or with catalyst (1, 2 or 3 g L-1),
were exposed to the sun between 10 and 15 h. Samples were collected and
analyzed by UV-Vis spectrophotometry. The influence of different amounts of
oxidizing agent (H2O2) with and without catalyst under solar radiation with and
without light was evaluated. It was verified that only the catalyst 0.1%Nb2O55%ZnO/A was activated by solar radiation, promoting 50% discoloration. The addition
of H2O2 favored the process only in the presence of solar radiation and 1 mL of
H2O2was established as the best condition (90% discoloration) to be combined with
photocatalysis and photolysis. Therefore, the combination of H2O2 and solar radiation
was the best method to degrade this effluent, so that it can be disposed of without
causing harm to the environment.
Key-words: Discoloration, dye, Nb2O5

1. INTRODUÇÃO
O cuidado com o meio ambiente tem sido uma questão muito debatida
atualmente entre as organizações governamentais e a população mundial, devido à
poluição causada pela ação do homem. Os recursos hídricos e o solo, que são
elementos fundamentais para a existência dos seres vivos no planeta Terra, são os
mais atingidos. Em relação às atividades que contribuem para a poluição do meio
ambiente, têm-se os processos produtivos realizados em indústrias químicas que
geram resíduos contaminantes (MERGet al., 2010 e MOURYAet al., 2011). Dentre
estes resíduos, existem os efluentes que contêm corantes sintéticos, que são
gerados principalmente em indústrias têxteis e tinturarias. Entretanto, resíduos
líquidos coloridos também podem ser produzidos em laboratórios de pesquisa. Os
corantes vêm sendo bastante utilizados devido ao seu baixo custo, estabilidade em
sua estrutura, ampla variedade de cores e facilidade de produção (IGNACHEWSKI
et al., 2010 e SOLTANI e ENTEZARI, 2013).
Com a finalidade de amenizar os impactos ambientais causados pelo
lançamento inadequado dos efluentes, muitas pesquisas vêm sendo realizadas na
tentativa de desenvolver técnicas que sejam capazes de solucionar este problema.
Dentre essas técnicas, podem-se destacar os Processos Oxidativos Avançados
(POAs) (ELMOLLA e CHAUDHURI, 2010). Os POAs fundamentam-se na geração
de radicais hidroxila (OH), agentes oxidantes que apresentam alta reatividade e,
por isso, podem reagir com uma grande quantidade de compostos orgânicos,
ocasionando sua completa mineralização. Entretanto, não são apenas os radicais
hidroxilas que podem ser formados, incluem-se também outras espécies reativas,
tais como eaq-, O2- e HO2- (FATTA-KASSINOS et al., 2011).
A fotocatálise heterogênea é um processo oxidativo avançado heterogêneo
que combina a ação de luz (fotoquímica) e semicondutores sólidos (catálise). A
técnica consiste na absorção de fótons de luz artificial ou natural apropriada pelo
catalisador, o que promove a excitação de um elétron da banda de valência para a
de condução do catalisador e a geração de radicais hidroxila, que irão oxidar
facilmente os poluentes orgânicos (LIBERATTI et al., 2014). A fotocatálise apresenta
algumas vantagens com relação aos outros POAs: possibilidade de reutilização do
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catalisador, técnica de baixo custo de execução, principalmente quando se utiliza
radiação solar, e a versatilidade de compostos orgânicos que podem ser
mineralizados sem a inclusão de oxidantes químicos (SHAO et al., 2011).
Vários são os catalisadores que podem ser usados na fotocatálise, como por
exemplo: TiO2, ZnO, Fe2O3 e Nb2O5, entre outros. Estes catalisadores são utilizados
dispersos em solução ou impregnados em um suporte inerte, o qual geralmente
apresenta elevada resistência mecânica, porosidade e capacidade adsorvente. Com
isso, os catalisadores suportados possuem uma ótima dispersão dos sítios reativos,
o que aumenta a eficiência do processo de degradação (DEBRITES-NÓBREGA et
al., 2013; YUNXIA et al., 2011).
A eficiência do processo fotocatalítico não depende somente da radiação que
se está utilizando, mas também do tipo e propriedades do catalisador, ou seja, da
composição do catalisador, se ele está disperso em solução ou suportado em um
material inerte, da suas características texturais, estruturais, morfológicas e
eletrônicas. Para se determinar essas propriedades,algumas técnicas podem ser
aplicadas, tais como fisissorção de N2, difração de raios X (DRX),espectroscopia de
absorção ao Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e fluorescência de
raios X por reflexão total (TXRF).
A análise textural a partir de Fisissorção de N2 é capaz de analisar a área
superficial, distribuição de poros e volume total de poros doscatalisadora partir das
isotermas de adsorção-dessorção de N2. Nesta técnica, o gás utilizado no processo
passa sobre uma amostra de nitrogênio líquido a temperatura de 77 K e pressões de
até 2 atm. O N2, que adsorve fisicamente, produz uma alteração na composição de
saída, em seguida o N2 é dessorvido por aquecimento. Assim, a área dos picos
determinada é diretamente proporcional à massa de N2dessorvida. Considerando o
volume de N2 que é utilizado no ensaio e relacionando com a equação da isoterma
de BET, encontra-se o volume de nitrogênio que é preciso para preencher a
superfície adsorvente com uma monocamada. Além de ser utilizado para determinar
propriedade de catalisadores, este método também pode ser empregado para outros
materiais: sílicas, zeólitas ou polímeros de coordenação (LOWELL e SHIELDS,
1991; BRUNAUER et al., 1940)
A técnica de DRX permite identificar e informar detalhes de uma estrutura
cristalina (fase cristalina, diâmetro de partícula e diâmetro da fase cristalina) e está
baseada nas propriedades cristalográficas do material. Essa técnica consiste na
incidência de radiação de raios Xsobre uma amostra e na detecção dos fótons
difratados, constituindo um feixe difratado. Assim é possível estudar os efeitos
causados pelo material sobre esse feixe de radiação, o que revelará se o material
possui uma estrutura organizada (cristalina) ou desorganizada (amorfa) (MACHADO
et al., 2013).
A análise por FTIR é utilizada para identificar o tipo de acidez; área superficial
de adsorção; tipo de ligação entre espécies adsorvidas e a superfície adsorvente;
tipo de coordenação dos átomos superficiais; e heterogeneidade da superfície. A
absorção de radiação infravermelha envolve transições vibracionais e rotacionais.
Como há vários níveis rotacionais para cada nível vibracional, o espectro vibracional
rotacional de um gás, por exemplo, consiste em uma série de raias muito próximas,
no estado condensado, as raias vibracionais rotacionais tendem a se aglutinar,
formando picos vibracionais mais ou menos largos (FERRARO e BASILE, 1982-85).
A técnica de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total (TXRF) é uma
variação da Fluorescência de Raios X. Ela tem sido aplicada em análises de
elementos de monitoramentos ambientais, indústrias, análises de águas e controle
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de qualidade de produtos de alta pureza. Além disso, ela também pode ser utilizada
para verificar a composição de sólidos, como catalisadores. O princípio desta técnica
baseia-se na medida das intensidades dos raios X que são emitidos pelos elementos
químicos pertencentes a um determinado composto ou amostra, sendo possível a
sua composição (KNÖCHEL, 1990).
Outro POA que também pode ser usado no tratamento de efluentes é a
fotólise. Neste processo, a degradação ocorre pela excitação eletrônica das
moléculas orgânicas com ação da radiação luminosa, sem a presença de
catalisador. Essas moléculas excitadas reagem com o O 2 em solução, formando os
radicais hidroxilas, os quais são responsáveis pela quebra das ligações químicas
das moléculas do efluente (CHEN et al., 2010).
Aos processos de fotólise e fotocatálise, também podem ser adicionados
agentes químicos oxidantes para melhorar a degradação.Esses agentes podem ser,
por exemplo, peróxido de hidrogênio (H2O2) e ozônio (O3), dicromato de potássio
(K2Cr2O7), permanganato de potássio (KMnO4) e ácido nítrico (HNO3). Quando o
H2O2 é utilizado, a formação dos radicais OH é favorecida, logo a degradação das
moléculas orgânicas aumenta, porém se este agente químico estiver em excesso,
pode acontecer uma diminuição na degradação, devido à ocorrência de reações
paralelas (CHELME-AYALA et al., 2010).
Na literatura são encontrados vários estudos que utilizam osPOAs no
tratamento dos mais variados tipos de efluentes reais e soluções sintéticas.
Kondrakov et al. (2014) estudaram a degradação do bisfenol A (BPA) por
fotocatálise com TiO2 e fotólise sob radiação UVartificial. Como resultados, os
autores perceberam que ambos os processos tiveram eficiências parecidas na
eliminação do BPA, porém somente a fotocatálise mineralizou completamente este
composto. Mahmoodi (2014) utilizou um sistema binário combinando carvão ativado
a partir de farelo de casca de soja e nanopartículas de TiO2 para degradar soluções
contendo corantes sob radiação artificial e observou que as soluções de corantes
foram totalmente degradadas, seguindo cinética de primeira ordem. Rajamanickam e
Shanthi (2014) estudaram a degradação de um azo corante amarelo sob luz artificial
UV-A pelo processo de fotocatálise com TiO2/CAC. Como resultados, obtiveram que
TiO2/CAC foi mais eficiente do que TiO2 e TiO2-P25, e ainda apresenta a vantagem
de poder ser reutilizado. Kim et al. (2013) estudaram a remoção de ácido clofíbrico e
diclofenaco por fotólise UV com e sem adição de H 2O2 e verificaram que o agente
oxidante favoreceu o processo de fotólise para a remoção dos dois fármacos e que
foram formados alguns intermediários durante o tratamento, porém estes também
foram degradados. Sakthivel et al. (2003) estudaram a degradação de um corante
azo por fotocatálise, utilizando ZnO e TiO2 como catalisadores e radiação solar. Os
autores observaram que a taxa de fotodegradação com ZnO foi mais alta e que foi
possível degradar o corante sob radiação solar. Gumy et al. (2006) aplicaram a
fotocatálise sob radiação solar com diferentes catalisadores a base de TiO2 para
mineralizar o ácido gálico (desintoxicação) e inativar a Escherichia coli (desinfecção).
Os autores relataram que a área superficial dos catalisadores influencia no processo
fotocatalítico, indicando que a reação ocorre na superfície do catalisadores e que a
cinética de degradação do ácido gálico ocorreu na mesma extensão tanto para o
TiO2 em suspensãoquanto para osuportado, enquanto que a eficiência da inativação
bacteriana foi significativamente maior com o TiO2 suspenso.
Com base no estudo realizado sobre as formas de tratamento de efluentes
utilizando os processos oxidativos avançados (fotocatálise e fotólise), percebe-se
que a grande maioria das pesquisas são feitas por radiação artificial, havendo
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poucos estudos sob luz natural (solar). O emprego de radiação solar favorece o
conceito de química verde, no que tange a eficiência energética e uso de energias
renováveis, e deve ser intensificado. Desta forma, o presente estudo teve como
objetivo avaliar a descoloração de um efluente, gerado no laboratório de controle de
poluição da UNIOESTE - Campus de Toledo, por meio dos processos de fotólise e
fotocatálise, empregando catalisadores suportados (0,1%Fe2O3-5%ZnO/A e
0,1%Nb2O5-5%ZnO/A), com e sem adição de agente oxidante sob radiação solar.
2. METODOLOGIA
2.1.Preparação dos catalisadores
Os catalisadores suportados foram preparados previamente por
impregnação úmida, segundo metodologia descrita por Slusarski-Santana et al.
(2016). Utilizou-se a zeólita A (OXANYL), com diâmetro entre 1,0 e 1,4 mm, como
suporte para impregnar 0,1% de Fe2O3 ou de Nb2O5 juntamente com 5% de ZnO (%
mássica) a partir de solução aquosa de nitrato de ferro III (FMAIA) ou ácido nióbico
(HY-340 da CBMM com 80% de Nb2O5)dissolvido em solução de ácido oxálico
(0,5 mol L-1) e solução aquosa de nitrato de zinco (Química Fina), respectivamente.
Os catalisadores foram secos em uma estufa a 100ºC durante 24 h e calcinados por
5 h a 400ºC em mufla (QUIMIS).
2.2 Caracterização dos catalisadores
Os catalisadores 0,1%Fe2O3-5%ZnO/A e 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A, preparados
previamente foram caracterizados pelas seguintes técnicas(SLUSARSKI-SANTANA
et al., 2016): análise textural a partir de fisissorção de N2, espectroscopia de
absorção ao Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e fluorescência de
raios X com reflexão total (TXRF).
Conforme descrito em Slusarski-Santana et al. (2016), visando encontrar o
teor de ZnO e Fe2O3 que foi realmente suportado na zeólita A, fez-se a análise de
TXRF com uso do espectrômetro de bancada portátil (S2 PICOFOX, Bruker AXS
Microanalysis GmbH) da UNIOESTE, tendo solução de gálio (100 mg L-1) como
padrão interno. Durante a análise, a reflexão aconteceu por 800 s a partir de um
feixe de raios X de 20 keV, extraído da fonte radioativa de Molibdênio, sendo os
raios X detectados por meio de um detector semicondutor de silício. Como a fonte
era de Mo, não foi possível determinar o percentual de Nb no catalisador. Para a
análise textural, utilizou-se o equipamento Quanta Chrome NOVA do Laboratório de
Catálise DEQ/UEM, obtendo-se a isoterma de equilíbrio de adsorção física de N2. Os
espectros de FTIR, com 64 acumulações e com 1 cm-1de resolução,dos
catalisadores foram obtidos em espectrofotômetro Perkin Elmer FT-IR/NIR
Spectrometer Frontier da UNIOESTE, a partir de pastilhas de KBr (≈1,5 mm de
espessura e 1 cm de diâmetro) contendo 10% da amostra.
2.3.Efluente
O efluente avaliado neste estudo foi gerado no laboratório de controle de
poluição da UNIOESTE-Campus de Toledo, a partir de resíduos oriundos de
soluções contendo corantes utilizadas empesquisas com sobre diferentes métodos
de tratamento de efluentes, tais como adsorção, foto-fenton, fotocatálise, entre
outros. O efluente era composto por soluções sintéticas dos corantes C.I. AcidYellow
42 (434 nm), C.I. Acid Green 16 (640 nm), C.I. AcidRed 97(497 nm) e C.I. Acid Blue
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26 (622 nm). Os valores apresentados entre parênteses expressam o comprimento
de onda de absorção máxima de cada corante.
2.4.Testes fotocatalíticos
Os experimentos foram realizados em reatores de vidro (24 cm de diâmetro),
os quais foram expostos à radiação solar em dias de céu claro (sem nuvens) entre
10 e 15 h, em diferentes meses do ano (de maio a julho de 2016). Como a
intensidade luminosa do sol varia a cada dia, foram realizados 7 experimentos por
vez.
Nos testes fotocatalíticos, foram adicionados ao reator, 500 mL do efluente e
determinada quantidade de catalisador 0,1%Fe 2O3-5%ZnO/A (ou do 0,1%Nb2O55%ZnO/A) a fim de se obter a concentração de 1, 2 ou 3 g L-1. Alíquotas foram
coletadas em tempos pré-determinados, centrifugadas a 3000 rpm por 3 min em
centrífuga (SPINLAB SL-5M) e analisadas. A cada coleta, monitorou-se a
temperatura do efluente e o pH das amostras iniciais e finais foi determinado. Para
avaliar a degradação do efluente pela ação da radiação solar apenas (fotólise), em
um reator foi adicionado apenas o efluente sem a presença de catalisador.
Realizaram-se experimentos adicionando-se diferentes volumes (0 a 1,2 mL)
de H2O235% (NEON) em 500 mL do efluente com o objetivo de determinar a melhor
quantidade, dentre as testadas, de agente oxidante. O procedimento de amostragem
e a determinação analítica seguiram a mesma metodologia descrita para os testes
fotocatalíticos. Para termos de comparação e para avaliar a ação apenas do agente
oxidante, realizou-se um teste adicionando-se a melhor quantidade, dentre as
testadas, de H2O2 à 500 mL de efluente, o qual foi mantido na ausência de radiação
(escuro) durante 5 h, seguindo a mesma metodologia dos experimentos anteriores.
Os testes combinando fotocatálise e adição de agente oxidante foram
realizados seguindo a mesma metodologia já descrita, no entanto, ao reator foram
adicionados 500 mL do efluente, determinada quantidade de catalisador 0,1%Fe2O35%ZnO/A (ou do 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A) a fim de se obter 1, 2 ou 3 g L-1e a melhor
quantidade de agente oxidante, dentre as testadas, determinada previamente. Todos
os testes foram realizados em dois dias diferentes.
As amostras foram analisadas por espectrofotometria UV-Vis (SHIMADZU
Modelo UV-1800) a partir do espectro de absorção do efluente entre 200 e 800 nm.
O percentual de descoloração do efluente foi determinado a partir da Equação 1 no
comprimento de onda de máxima absorção do efluente (434, 497 e 636 nm).
Desc % =

Abs inicial −Abs final
Abs inicial

. 100

(1)

sendo 𝐴𝑏𝑠𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 a absorbância inicial do efluente e 𝐴𝑏𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 a absorbância do
efluente após 5 h de tratamento.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Caracterização dos catalisadores
Os catalisadores foram caracterizados por TXRF, análise texturale FTIR.
Conforme a análise de TXRF (SLUSARSKI-SANTANA et al., 2016), foi possível
verificar que as quantidades de ZnO e Fe2O3 suportadas na zeólita A estão de
acordo ao esperado, valores reais condizentes com os nominais.
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Os resultados da análise textural em termos de área superficial específica
volume total de poros e diâmetro médio dos poros estão dispostos na Tabela 1. Os
catalisadores apresentaram diâmetro médio de poros levemente superiorà20 Å,
limite inferior da classificação de mesoporos(GREGG e SING, 1982)e baixa área
superficial específica (3,1-7,8 m2 g-1). A impregnação dos óxidos,Nb2O5e ZnO, na
zeólita promoveu o aumento de todos os parâmetros avaliados em comparação com
a zeólita A pura, o que pode favorecer seu uso nos processos fotocatalíticos, pois
estudo mostrou que quanto maior a área e diâmetro médio de poros disponíveis
para a adsorção e reação, maior a porcentagem de degradação(GUMYet al., 2006).
Por outro lado, o catalisador contendo Fe2O3 e ZnOapresentou resultados levemente
inferiores ao da zeólita pura.
Tabela 1 –Parâmetros determinados pela análise textural dos catalisadores.
Catalisadores
Zeólita A
0,1%Nb2O5-5%ZnO/A
0,1%Fe2O3-5%ZnO/A

Área superficial
(m² g-1)
4,1
7,8
3,1

Volume total de
poros (cm³ g-1)
4,6 x10-3
10,5x10-3
3,3x10-3

Diâmetro médio
de poros (Å)
22,6
26,8
21,3

Fonte: Adaptado de Santana et al. (2015)

Os resultados da análise deFTIRpodem ser observados na Figura 1. Pode-se
verificar que a impregnação dos óxidos não alterou o espectro da zeólita,
evidenciando que não houve mudança estrutural significativa na zeólita. Porém,
houve diminuição no percentual de transmitância na faixa de 1000 a 3000 cm-1 para
os catalisadores mistos.
Figura 1 - Espectros de FTIR para a zeólita A e os catalisadores 0,1%Fe2O35%ZnO/A e 0,1%Fe2O3-5%ZnO/A.

3.2.Degradação do efluente por fotólise e fotocatálise
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Os experimentos fotocatalíticos foram realizados entre os meses de junho e
julho de 2016, em períodos distintos das estações do ano (um pequeno período do
outono e no inverno), o que promoveu condições experimentais distintas, tais como
intensidade luminosa e temperatura do meio reacional, conforme pode ser
observado na Tabela 2. Embora fosse inverno, durante o mês de julho as
temperaturas diárias do efluente ficaram em torno de 30oC com maior incidência
luminosa, exceto em um dia que a média foi de 20 oC. Por outro lado, em maio e
junho, houveram frentes frias que provocaram queda nas temperaturas, sendo os
testes realizados em temperaturas mais baixas e com menor incidência luminosa.
Tabela 2 - Incidência luminosa e temperatura do meio reacional para os ensaios
realizados em períodos diferentes do ano.
Mês/2016
Junho
Julho
Julho
Julho

Incidência luminosa
(mW m2)*
150
175
182
160

Temperatura (oC)
19 - 24
24 - 30
24 - 30
16 - 24

*Fonte: INPE (2016).

Os testes realizados em dias diferentes apresentaram o mesmo
comportamento, porém a eficiência foi um pouco menor na primeira batelada de
testes, devido à menor intensidade solar. Referindo-se ao pH, este ficou em torno de
6, não havendo consideráveis alterações em comparação ao pH inicial do efluente.
O percentual de descoloração em função do tempo de reação, para os
experimentos realizados em junho/2016, por fotólise e fotocatálise com os
catalisadores 0,1%Fe2O3-5%ZnO/A e 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A em diferentes
concentrações está apresentado na Figura 2 para os três comprimentos de onda
característicos deste efluente.
Avaliando os resultados dos testes, verifica-se que o catalisador 0,1%Fe2O35%ZnO/A à 1 g L-1 (Figura 2.a) apresentou o maior percentual de descoloraçãoem
comparação com 2 e 3 g L-1 de 0,1%Fe2O3-5%ZnO/A e fotólise, evidenciando que a
presença deste catalisador, aumenta a degradação do efluente. Este
comportamento deve-se ao fato de haver mais sítios ativos disponíveis para a
reação com o aumento da concentração de catalisador no meio reacional (LOPESet
al., 2015). Porém, o aumento da concentração deste catalisador não melhorou a
eficiência do processo, podendo até prejudicar em concentrações muito mais altas.
Acima da condição ótima, quanto maior a massa, maior a aglomeração das
partículas do catalisador, visto que o sistema não possui agitação. Tal aglomeração
pode diminuir a área de contato do catalisador com as partículas do efluente, além
de dificultar a penetração da radiação e consequentemente a ativação do
catalisador, o que pode afetar negativamente a reação (FOGLER, 2009).
Em relação aos experimentos com o catalisador 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A (Figura
2.b), maior degradaçãofoi obtidana concentração de 3 g L-1que com 1 e 2 g L-1, o
que demonstra que quanto maior a massa deste catalisador (até a quantidade
ótima), mais sítios ativos estão disponíveis e, consequentemente, maior a produção
dos radicais hidroxila.Além disso, este catalisador 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A obteve
maior rendimento na descoloração do que o 0,1%Fe2O3-5%ZnO/A e a fotólise, pois
as características fisico-químicas (fotoatividade e fotoestabilidade) do Nb2O5 são
mais favoráveis que do Fe2O3 para o processo fotocatalítico sob radiação solar,
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facilitando a produção dos radicais hidroxila (YAN et al., 2014; LOPES et al., 2015).
Além disso, pode-se observar na Tabela 1 que a área superficial, volume total de
poros e diâmetro médio do 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A são maiores que para o
0,1%Fe2O3-5%ZnO/A, o que também explica o melhor rendimento do catalisador
que contém Nb2O5.
Figura 2– Percentual de descoloração do efluente em função do tempo de radiação
por fotólise e fotocatálise com 1, 2 e 3 g L-1 dos catalisadores (a) 0,1%Fe2O35%ZnO/A e (b) 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A nos comprimentos de onda característicos de
434, 497 e 636 nm.Testes realizados em junho/2016 com temperatura entre 19 e
24oC e incidência luminosa de 150 mW m-2 (INPE, 2016).

Comparando-se a fotólise e a fotocatálise (Figura 2), verifica-se que fotólise
foi levemente inferior à fotocatálise quando se trabalhou com o catalisador
0,1%Fe2O3-5%ZnO/A, no entanto o processo fotocatalítico foi consideravelmente
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superior à fotólise ao se usar 2 e 3 g L-1de 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A. Segundo Lucilha e
Takashima (2009) e Doorslaer et al. (2011), este fato ocorre porque os catalisadores
possuem sítios ativos em sua superfície para realizar a adsorção das moléculas de
corante e de água, aumentando a velocidade da reação, pois a energia de ativação
é menor na reação fotocatalítica em comparação à reação fotoquímica.
Ademais, pode-se perceber que entre os comprimentos de onda, o que
apresentou maior descoloração foi o de 497 nm, referente ao corante C.I. AcidRed
97, o que pode ter ocorrido por este possivelmente apresentar uma estrutura
química mais fácil de ser mineralizada do que os outros corantes presentes no
efluente. Utilizando o catalisador 0,1%Fe2O3-5%ZnO/A, o percentual de
descoloração apresentou valor negativo no início da reação (até 1,5 h), isto pode ter
ocorrido devido à formação de outros compostos intermediários coloridos,
aumentando a absorbância nos comprimentos de onda característicos de cada
corante que compõe o efluente (SALLES et al., 2006).
Os experimentos realizados por Lucilha e Takashima (2009) também
apresentaram melhores resultados para a fotocatálise com ZnO em comparação à
fotólise direta na descoloração do Azo Corante Acid Orange 7. Picolliet al.(2015)
avaliaram a degradação de um corante têxtil usando 1 g L-1 de Nb2O5/NaY sob
radiação UV artificial durante 6 h e obtiveram cerca de 60% de descoloração,
resultado semelhante ao obtido neste trabalho, porém num tempo de reação maior,
mas principalmente sob radiação artificial.
3.2.Degradação do efluente pela adição de agente oxidante
No intuito de avaliar a ação da adição de um agente oxidante na degradação
do efluente, realizaram-se testes variando-se a quantidade de peróxido de
hidrogênio adicionada, a fim de determinar a melhor quantidade de H 2O2(entre 0 e
1,2 mL testadas) para a realização do processo.
Os testes de degradação do efluente por fotólise com adição de agente
oxidante foram realizados no mês de julho/2016, com intensidade luminosa de
175 mW m-2e 182 mW m-2 (INPE, 2016). A temperatura do meio reacional ficou entre
24 e 30oC nos dois dias de experimentos (Tabela 2). Da mesma forma, os resultados
das duas bateladas de testes apresentaram o mesmo comportamento, com
eficiência levemente superior na segunda batelada de testes. Com relação ao pH,
este era inicialmente de 6, ficando levemente ácido (4,6) após os tratamentos na
presença de H2O2.
Na Figura 3 pode ser visualizado o percentual de descoloração do efluente
em função do tempo de radiação para os experimentos realizados em julho/2016
para as diferentes quantidades de peróxido de hidrogênio utilizadas.
Verifica-se que todos os experimentos com adição de peróxido de hidrogênio
(Figura 3) obtiveram maior descoloração em comparação à fotólise e aos testes
fotocatalíticos (Figura 2) nos três comprimentos de onda característicos do efluente.
Isto ocorreu devido à maior quantidade de radicais hidroxilas no meio reacional, pois
quando o agente oxidante recebe um fóton, ocorre uma clivagem homolítica da
ligação O-O, o que facilita a formação de radicais hidroxila, conforme a Equação 2
(RIBEIROet al., 2010;ALIOUCHEet al., 2015;TEIXEIRA e CANELA, 2007), gerando
mais radicais do que o processo fotocatalítico.
Figura 3– Percentual de descoloração do efluente em função do tempo de radiação
por fotólise utilizando volumes de 0,2 a 1,2 mL de H2O2 nos comprimentos de onda
característicos de (a) 434, (b) 497 e (c) 636 nm. Testes realizados em julho/2016
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com temperatura entre 24 e 30oC e incidência luminosa de 182 mW m-2 (INPE,
2016).

H2O2 + hv 2OH

(2)

Percebe-se, pela Figura 3, que conforme a quantidade de H2O2 aumentou, o
percentual de descoloração também se elevou, pois mais radicais hidroxila foram
formados. Por outro lado, entre 1 e 1,2 mL de H2O2 não houve alteração na remoção
de cor, sendo que para 434 nm, o percentual foi de 90%, para 497 nm ficou em 94%
e para 636 nm foi de 90%, logo o comprimento de onda de 497 nm, referente ao
corante C.I. AcidRed 97, o mais fácil de ser degradado.
Villa et al.(2007) realizaram experimentos empregando o processo foto-fenton
por 4 h como pré-tratamento de um efluente de laticínio, e observaram que, com
0,25 mol L-1 de H2O2 e 3,0 mmol L-1 de íons Fe+2,a degradação foi de 77%. Ao se
aumentar a concentração de peróxido de hidrogênio para 0,5 mol L-1, mantendo-se
constante a quantidade de ferro, o percentual caiu para 63%, indicando que o
excesso de agente oxidante pode dificultar a fotólise. Neste trabalho, as
concentrações máximas de H2O2 foram de 0,3 e 0,36 mol L-1, correspondendo a 1 e
1,2 mL, sendo que essa pequena diferença não foi capaz de prejudicar o processo.
Apesar da pequena diferença entre os valores de descoloração para 0,6 a
1,0 mL de H2O2, adotou-se, como melhor condição para a descoloração do efluente,
a adição de 1 mL de agente oxidante, uma vez que acima deste valor não foram
observados maiores percentuais de descoloração. Além disso, se fossem
adicionadas maiores quantidades de peróxido de hidrogênio poderia ocorrer a
formação de reações paralelas de auto-decomposição do H2O2, gerando radicais
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com menor poder oxidante que o radicalOH, o que iria diminuir o percentual de
descoloração (CHELME-AYALAet al., 2010).
Realizou-se um teste de degradação do efluente na ausência de luz com
adição de 1 mL de H2O2 para avaliar a ação apenas do agente oxidante. Após 5 h,
não houve degradação do efluente, evidenciando que a presença de luz é
fundamental para mineralização partir do H2O2, conforme equação 2.
3.3.Degradação do efluente por fotocatálise com adição de agente oxidante
A fim de verificar a existência de um efeito combinatório positivo entre o
catalisador e o agente oxidante que favoreça o processo de descoloração,foram
realizadosensaios fotocatalíticos com adição de1 mL de H2O2.
Os experimentos de descoloração do efluente por fotocatálise com adição de
agente oxidante ocorreram em julho/2016com intensidade luminosade 160 mW m-2
(INPE, 2016), sendo que a temperatura do meio reacional variou entre 16 e 24oC
(Tabela 2). Em relação ao pH, não houve considerável alteração, permanecendo o
pH em torno de 6, mesmo com a adição do agente oxidante.
Na Figura 4, tem-se o percentual de descoloração em função do tempo de
radiação para afotólise efotocatálise,com os dois catalisadores utilizados
(0,1%Fe2O3-5%ZnO/A e 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A) nas concentrações de 1, 2 e 3 g L1
com adição de 1 mL de agente oxidante,referente aos experimentos realizados em
julho/2016.
Os testes fotocatalíticos com adição de peróxido de hidrogênio (Figura 4)
mostraram-se com descoloração consideravelmente maior nos três comprimentos de
onda avaliadosem comparação aos experimentos realizados apenas com catalisador
(Figura 3). Porém, o experimento de fotólise mais 1 mL de H2O2 apresentou
eficiência levemente superior a dos testes fotocatalíticos, indicando que a açãodo
peróxido de hidrogênio foi mais eficiente do que a fotocatálise propriamente dita.
Este comportamento evidencia que não houveefeito combinatório entre catalisador e
agente oxidante, e sim a descoloração por oxidação do H 2O2. Desta forma, tem-se a
descoloração do efluente pela adição de agente oxidante como sendo a mais
efetiva, seguida da fotocatálise e por último, não se mostrando eficiente, a
fotóliseapenas.
Cahinoet al. (2014), que realizaram estudo sobre o efeito da fotocatálise em
lixiviado de aterro sanitário combinando TiO2 com peróxido de hidrogênio e somente
H2O2 sob radiação solar, obtiveram percentual de descoloração de 33% com a
combinação do catalisador e do agente oxidante e 79% apenas com o peróxido de
hidrogênio, sendo o mesmo comportamento observado para este estudo.
Após a análise dos resultados dos experimentos, pode-se perceber que
apenas a fotocatálise não foi eficiente na degradação dos efluentes, de forma que
estes necessitam passar por outro tratamento para serem descartados
adequadamente. Já a degradação do efluente pela adição de H 2O2 se mostrou
satisfatória, e este efluente ao ser descartado não afetará o meio ambiente.

Figura 4 –Percentual de descoloração do efluente em função do tempo de radiação
por fotólise e fotocatálise com 1, 2 e 3 g L-1dos catalisadores (a) 0,1%Fe2O35%ZnO/A e (b) 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A para os comprimentos de onda característicos
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de 434, 497 e 636 nm com adição de 1 mL de agente oxidante. Testes realizados
em julho/2016 com temperatura entre 16 e 24oC e incidência luminosa de
160 mW m-2 (INPE, 2016).

4. CONCLUSÃO
O catalisador 0,1%Nb2O5-5%ZnO/A à 2 g L-1apresentou maior fotoatividade
sob radiação solar que o 0,1%Fe2O3-5%ZnO/A no processo de degradação do
efluente avaliado, sendo a fotocatálise mais eficiente que a fotólise. A adição de
agente oxidante favoreceu o processo, possuindo maior percentual de descoloração
do efluente em comparação aos testes fotocatalíticos sem adição de H2O2 sob
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radiação solar.Além disso, não foi observado efeito sinérgico entre os catalisadores
e o agente oxidante, sendo a descoloração do efluente promovida pela ação do
H2O2 na presença de radiação solar. Portanto, apenas a degradação do efluente
pela adição de H2O2 se mostrou satisfatória, de forma que este efluente pode ser
descartado sem causar prejuízos para o meio ambiente.
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TRATAMENTO DE EFLUENTE ORIUNDO DO PROCESSO DE
RECICLAGEM DE PAPEL TÉRMICO EMPREGANDO PROCESSOS
OXIDATIVOS AVANÇADOS
Veronice Slusarski-Santana1; Leila Denise Fiorentin-Ferrari2; Camila Pereira Girotto3
e Tatiane Maria Steimbach Land4

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade.

RESUMO
O descarte incorreto de efluentes gerados durante a fabricação de papel, tanto
reciclado quanto comum, pode causar contaminações dos rios e solos, fato que tem
levado as indústrias a procurar alternativas de tratamento destes resíduos. Dessa
forma, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a degradação de efluente oriundo do
processo de reciclagem de papel térmico empregando fotólise e fotocatálise
heterogênea na presença de diferentes agentes oxidantes sob radiação UV. Nos
ensaios experimentais, variou-se a massa (0,24, 0,36 ou 0,48 g) e o tipo de agente
oxidante (H2O2, Cl2 e NaClO) e a massa de catalisador (ZnO a 0, 0,5 ou 1 g). Antes
e após cada tratamento, o efluente foi analisado em termos de pH, condutividade
elétrica, DQO e por espectrofotometria UV-Vis. Os dados obtidos foram analisados
por meio de planejamento experimental segundo um modelo polinomial de 2 a ordem
e observou-se que o modelo utilizado representou satisfatoriamente os dados
experimentais, com R2 de 0,93. Foi identificado a partir das superfícies de resposta,
que o melhor agente oxidante foi o NaClO no teor de 0,36 g, com redução de DQO
(90%) e de absorbância (54%). Verificou-se também, que a quantidade de
catalisador não teve influência significativa sobre a degradação. Além disso, pela
análise de custo realizada para o tratamento com UV+NaClO em processo industrial,
chegou-se a R$1,60 por litro de efluente tratado. Portanto, o processo empregando
radiação UV e NaClO se mostrou como uma alternativa acessível no tratamento de
efluentes do processo de reciclagem de papel térmico.
Palavras-chave: Fotocatálise; Fotólise; Agente Oxidante.

ABSTRACT
Incorrect disposal of effluents generated during the production of paper, both
recycled and common, can cause contamination of rivers and soils, a fact that has
led industries to seek alternatives to waste treatment. Thus, the objective of this
1
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research was to evaluate the degradation of effluent from the thermal paper recycling
process using photolysis and heterogeneous photocatalysis in the presence of
different oxidizing agents under UV radiation. In the experimental runs, the mass
(0.24, 0.36 or 0.48 g) and type of oxidizing agent (H2O2, Cl2 and NaClO) and catalyst
mass (ZnO at 0, 0.5 or 1 g) were varied. Before and after each treatment, the effluent
was analyzed in terms of pH, electrical conductivity, COD and by UV-Vis
spectrophotometry. The obtained data were analyzed by means of experimental
design according to a polynomial model of 2nd order and it was observed that the
model used represented the experimental data satisfactorily, with R 2 of 0.93. It was
identified from the response surfaces that the best oxidizing agent was NaClO in the
content of 0.36 g, with reduction of COD (90%) and absorbance (54%). It was also
found that the catalyst mass had no significant influence on the degradation. In
addition, by the cost analysis performed for treatment with UV+NaClO in industrial
process, it reached R$1.60 per liter of treated effluent. Therefore, the process using
UV radiation and NaClO has proved to be an accessible alternative in treatment of
effluents from the thermal paper recycling process.
Key-words: Photocatalysis;Photoysis; Oxidizing Agent.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, devido às inúmeras leis para controlar a contaminação dos
rios e lagos próximos de regiões industriais, as empresas estão dando maior
importância ao destino que os resíduos do processo produtivo irão tomar (TERAN,
2014). Além disso, com a ascensão da conscientização ambiental, houve um
aumento no uso e procura por papéis reciclados, o que tem dado às indústrias de
reciclagem destaque crescente (GALLONet al., 2008).
Os efluentes gerados durante a produção de papel reciclado têm como
características uma massa fibrosa de cor acinzentada, tendo sua classificação
segundo a NBR 10.004 como um resíduo de classe IIA – não inerte (ABNT, 2004),
exigindo monitoramento e controle ambiental para sua disposição (BALBINOTJUNIORet al., 2014; FARIA et al., 2015). Em especial, sobre o papel térmico, temse debatido a respeitodos possíveis efeitos toxicológicos ocasionados pelo contato
frequente de pessoas com este papel e o descarte no meio ambiente de efluentes
contendo resíduos deste tipo de papel, visto que em sua composição tem-se
substâncias nocivas como obisfenol A (BIEDERMANNet al., 2010).
Como o volume de efluente produzido durante a reciclagem é, em alguns
processos, elevado, o descarte deste resíduo em aterros sanitários não se torna
viável, exigindo cuidados especiais devido a riscos de contaminação e passivos
ambientais (BALBINOT-JUNIORet al., 2014; FARIAet al., 2015). Segundo
KawatokoeRizk (2011), antes do descarte destes resíduos em aterros,são
necessárias etapas de tratamentovisando a redução da massa e do volume
destinados aos aterros.Por exemplo, inicia-se com uma decantação para separar o
lodo do resíduo líquido, seguida pela remoção de água do lodo, a qual pode
serrealizada por evaporação, percolação, filtração ou centrifugação (KAWATOKO e
RIZK, 2011), enquanto o sobrenadante deve ser submetido à tratamento para que
se enquadre dentro dos padrões de lançamento brasileiros.
Dentre os possíveis métodos de tratamento, tem-se os Processos Oxidativos
Avançados (POAs), que são processos químicos caracterizados pela geração de
radicais hidroxilas (•OH), agentes altamente reativos (Potencial padrão de redução
(Eo) de +2,80 eV), os quais são capazes de alterar as estruturas químicas do
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contaminante orgânico, resultando como produtos finais CO2, H2O e sais
inorgânicos (LUCILHA e TAKASHIMA, 2009; TERAN, 2014; DE-ARAÚJO et al.,
2016). Os POAs se ramificam em sistemas homogêneos e heterogêneos, que se
diferem quanto ao uso dos catalisadores/semicondutores, na maioria das vezes
sólidos, que formam um sistema bifásico (TERAN, 2014).
A fotocatálise heterogêneaé um dosPOAs, que se fundamenta na irradiação
de um semicondutor, onde são geradas lacunas na banda de valência (BV) pela
promoção de elétrons para a banda de condução (BC), quando há absorção de
fótons com energia igual ou superior à energia de band gap do semicondutor, que é
a região formada entre a BC e BV (SILVAet al., 2011; MARQUESet al., 2013). As
lacunas formadas têm potenciais altamente positivos capazes de gerar a partir de
moléculas de água, os radicais •OH extremamente reativos, os quais são
responsáveis pela oxidação das moléculas orgânicas do poluente, levando à sua
mineralização (NOGUEIRA e JARDIM, 1998; MARQUESet al., 2013).
Um dos semicondutores mais utilizados na fotocatálise heterogênea é o
dióxido de titânio (TiO2) (MERGet al., 2010), no entanto, para alguns efluentes
derivados da indústria de papel e celulose este catalisador não é eficiente, sendo o
óxido de zinco (ZnO) mais adequado (PERALTA-ZAMORA et al., 1997). Além disso,
estudos mostraram que, mesmo preparados em baixas concentrações de fase
ativa, os catalisadores suportados podem apresentar elevada atividade
fotocatalítica, além da facilidade nas operações de remoção do catalisador após o
término do tratamento (PERALTA-ZAMORAet al., 1997).
Para tornar o processo de fotocatálise mais eficiente, pode-se aliar, à
utilização dos semicondutores, a adição de agentes oxidantes fortes, tais como
H2O2,ClO- e Cl2 com Eo de +1,77, +1,43 e +1,36 eV, respectivamente, o que irá
auxiliar na produção de mais radicais •OH (DE-ARAÚJOet al., 2016).
Assim, estudos sobre diferentes combinações entre radiação UV, catalisador
e agente oxidante podem ser realizados, a fim de otimizar a degradação de
diferentes tipos de efluentes.Dessa forma,o objetivo deste trabalho foi avaliar a
degradação do efluente oriundo do processo de reciclagem de papel térmico,
utilizando técnicas de fotólise e fotocatálise heterogênea com adição de diferentes
agentes oxidantes sob radiação UV.
2. METODOLOGIA
O efluente avaliado nesse estudo foi gerado durante o processo de
reciclagem do papeltérmico, oriundo de tickets, desenvolvido no Projeto de
Desenvolvimento do Agente (PDA)na UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu.
Como havia grande quantidade de sólidos em suspensão, o efluente foi mantido em
repouso e, após a decantação destes no fundo do galão, foi retirado o líquido
sobrenadante e armazenado para posterior tratamento. Foi feita a diluição deste
líquido com água na proporção de 2:1, já que a fotocatálise heterogênea não é um
processo indicado no tratamento de efluentes com DQO acima de 800 mgO2 L-1
(PALÁCIOet al., 2015), uma vez que esse efluente apresentou DQO inicial de
848 ± 15,4 mgO2 L-1.
Utilizou-se como agentes oxidantes: peróxido de hidrogênio, H2O2, (35% m/V;
Neon Comercial Ltda), hipoclorito de sódio, NaClO, (6% m/V; Anidrol) e cloro de
piscina, Cl2, (45% m/m, Hidroazul). Como catalisador foi utilizado óxido de zinco
suportado em esferas de vidro (13% m/m).
Os testes experimentais foram realizados em batelada em uma unidade
reacional contendo 8 reatores de vidro Pyrex contendo 110 mL de efluente em cada
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reator e sistema de radiação com lâmpada de vapor de mercúrio de 250 W (FLC),
sem a cobertura de vidro, emitindo luz ultravioleta, segundo planejamento
experimental 33 e conformeparâmetros e quantidades apresentados na Tabela 1.
Tabela 1–Combinações obtidas por meio do planejamento experimental 33.
Exp.

Agente
oxidante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cl2
H2O2
NaClO
Cl2
Cl2
NaClO
H2O2
Cl2
Cl2
H2O2
H2O2
NaClO
Cl2
H2O2
H2O2
NaClO
NaClO
H2O2
Cl2
NaClO
NaClO
H2O2
NaClO
NaClO
Cl2
Cl2
H2O2

Massa de
princípio
ativo (g)
0,24
0,36
0,48
0,48
0,36
0,24
0,24
0,24
0,24
0,48
0,24
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,24
0,48
0,48
0,48
0,48
0,24
0,24
0,36
0,36
0,48
0,48

Massa pesada
de agente
oxidante (g)
0,5334
1,0292
8,0018
1,0672
0,8008
4,0027
0,6859
0,5344
0,5336
1,3760
0,6857
6,0028
0,8006
1,0288
1,0285
6,0010
4,0007
1,3758
1,0669
8,0034
8,0004
0,6863
4,0013
6,0016
0,8007
1,0672
1,3718

Massa de
catalisador
(g)
1,0
0,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,0
1,0
0,5
0,0
1,0
0,5
0,0
1,0

Massa pesada de
catalisador (g)
1,0012
0,0000
0,5004
1,0017
1,0023
1,0026
1,0028
0,0000
0,5007
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5015
1,0010
0,5018
0,5029
0,5009
0,5005
0,0000
1,0012
0,5025
0,0000
1,0011
0,5013
0,0000
1,0017

Adicionalmente, foram realizados mais 7 experimentos (Tabela 2), a fim de
avaliar a fotólise (Exp. 28), fotocatálise (Exp. 29) e a degradação do efluente sem
exposição ao UV na maior quantidade de agente oxidante (0,48 g) (Exp. 30 a 32).
Para fins de comparação, também realizou-se o mesmo procedimento experimental
para 0,12 e 0,60 g de NaClO (Exp. 33 e 34, respectivamente).
Em um experimento típico,o princípio ativo foi dissolvidoem 110 mL de
efluente, sendo coletada uma amostra de 10 mL(tempo 0) e então, quando se
tratava dos testes fotocatalíticos, acrescentou-se também o catalisador em
quantidade desejada, distribuindo-o no fundo do recipiente. Os 8 reatores foram
expostos à luz UV durante 5 h, e ao término do tratamento, 50 mL de amostra foram
coletados para posterior análise. As amostras do efluente puro (inicial), após adição
do agente oxidante (tempo 0) e ao término do tratamento (tempo 5 h) foram
avaliadas em termos de pH e condutividade elétrica (Laboratorybenchtop meter
86505 pH/mV/COND/ Temp/TDS/Salt meter), demanda química de oxigênio (APHA,
2005), além de espectrofotometria UV-VIS por meio do espectro de absorção UVVis entre 200 e 800 nm (Spectrophotometer UV-1800PC SHIMADZU).A
porcentagem de redução de absorbância foi avaliada em termos de redução de
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área abaixo da curva dos espectros da amostras inicial e tempo 5 h, sendo esta
área calculada por um método numérico.
Tabela 2– Combinações extras realizadas.
Exp.
28
29
30
31
32
33
34

Agente
oxidante
NaClO
Cl2
H2O2
NaClO
NaClO

Massa pesada de
agente oxidante (g)
0,0000
0,0000
8,0033
1,0675
1,3746
10,0007
2,0003

Massa pesada de
catalisador (g)
0
1,0014
0
0
0
0
0

Exposição
ao UV
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim

O efeito dos parâmetros operacionais (q1= quantidade de catalisador, q2 =
tipo de agente oxidante e q3= quantidade de agente oxidante) sobre a degradação
do efluente foi avaliado a partir da metodologia de superfície de resposta. A análise
estatística foi realizada de acordo com planejamento experimental 33, a partir de
modelo de segunda ordem, conforme Equação 1, sendo utilizada como variável de
resposta a redução de absorbância (redução de área). O modelo foi validado pela
análise de variância (ANOVA) com nível de confiança de 95%.
N

𝑅=k0 +

N

bi .qi +
i=1

N

N

2

bii .qi +
i=1

N

N

cij .qi .qj +
i=1 j=1

N

N

2

dij .qi .qj +
i=1 j=1

N

N

2

i=1 j=1

(1)
zij .qi 2 .qj 2

wij .qi .qj +
i=1 j=1

Em que R é a resposta do experimento, q é o conjunto de valores dos
parâmetros avaliados, k0 é uma constante, a é o conjunto de coeficientes dos temos
lineares, b, c, d, w e z são os conjuntos de coeficientes que representam os vários
tipos de interações entre os parâmetros avaliados e N é o número de parâmetros
avaliados.
3. DESENVOLVIMENTO
O efluente bruto apresentou as seguintes características: pH de 7,74;
condutividade elétrica de 0,238 mS cm-1; DQO de 467 mgO2 L-1 e absorbância
característica em 270 nm. Observou-se que houve alteração do pH do efluente
apenas com a adição de NaClO, sendo que o pH inicial ficou em torno de 9,4±0,3 e
o final, 8,1±0,3.
Segundo Gálvez (2001), geralmente o processo de fotocatálise é mais
eficiente em pH ácido, entre 3 e 5, pois o pH altera as propriedades superficiais do
catalisador e a forma química do composto a ser degradado, refletindo na
velocidade de degradação, tendendo a flocular o catalisador. Porém, segundo Sikora
e Lima (2015), que avaliaram a degradação do corante alaranjado de metila
utilizando fotólise, o processo de degradação aconteceu mais rapidamente em pH 8,
ou seja em meio básico, e isso é explicado devido ao aumento da quantidade de
hidroxilas, o que proporciona uma maior formação de radicais •OH. De forma geral,
ao final dos testes experimentais, as amostras apresentaram pH próximo da
neutralidade, o que é favorável frente ao descarte destes resíduos em ambientes
aquáticos sem a necessidade de correção de pH (SIKORA e LIMA, 2015).
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Na Tabela 3 estão apresentados os resultados em relação à condutividade
elétrica, demanda química de oxigênio (DQO) e respectiva porcentagem de redução,
além da porcentagem de redução de área no espectro de absorção para todos os
experimentos realizados, sendo ambas as reduções avaliadas entre a amostra inicial
e o tempo final (5 h). Observa-se que os maiores aumentos de condutividade (>50%)
foram para os ensaios 1, 5, 8, 9 e 13 (Cl2 como agente oxidante) e 7, 11 e 22 (H2O2
como agente oxidante). Além disso, verifica-se também que a condutividade elétrica
aumentou após a exposição à luz, devido à maior concentração de íons em solução,
já que houve a quebra de moléculas durante o processo fotocatalítico.
Com relação à redução de DQO (Tabela 3), as maiores reduções (>50%)
foram obtidas para os experimentos 5, 8, 13 e 25 (Cl2 como agente oxidante) e 3, 6,
16, 17, 20, 23, 24 e 33 (NaClO como agente oxidante). A maior eficiência (91%) foi
alcançadaquando utilizou-se 0,36 g de Cl2 sem adição de catalisador, porém quando
adicionados 0,5 ou 1 g de catalisador, a redução de DQO diminuiu para 84 e 63%,
respectivamente, demonstrando que a utilização de catalisador para o tratamento
deste efluente não é eficaz. Quando aumentou-se a quantidade de cloro em 50% (de
0,24 para 0,36 g), a resposta em termos de redução de DQO aumentou apenas 17%
(de 78 para 91%, respectivamente), sendo economicamente mais viável utilizar
então 0,24 g de cloro.
Com relação à utilização apenas doagente oxidante NaClO (Tabela 3), sem
adição de catalisador visto que este não influenciou substancialmente no processo,
quando aumentou-se sua quantidade em 25%(de 0,48 para 0,60 g), a redução de
DQO passou de 62 para 69%, respectivamente, sendo um aumento de apenas 11%,
demonstrando que não é viável economicamente se trabalhar com maiores
quantidades, visto que a redução de DQO não foi intensificada.
Já quando se elevou a quantidade de 0,36 para 0,48 g de NaClO (aumento de
33%) nos testes (Tabela 3), a redução de DQO aumentou em 41% (de 44 para 62%,
respectivamente), o que valida a utilização de 0,48 g de agente oxidante, já que se
conseguiu maiores reduções de DQO neste teor. Quando o aumento em massa de
NaClOfoi de 100%, ou seja, de 0,12 para 0,24 g, a redução de DQO aumentou em
72% (de 43 para 74%, respectivamente), sendo uma aumento regular mas não tão
satisfatório quanto o anterior. Analisando-se, de forma geral, as porcentagens de
redução de DQO quando utilizou-se NaClO como agente oxidante, verificou-se que a
maior redução (90%) foi para a quantidade de 0,24 g com adição de 1 g de
catalisador, sendo esta então a melhor condição para o agente oxidante hipoclorito
de sódio, em termos de redução de DQO.
Os experimentos de fotólise (28) e fotocatálise (29) não apresentaram bons
resultados de redução de absorbância, porém com relação à redução de DQO foram
obtidos resultados razoáveis. Já para os testes sem exposição à luz (30, 31 e 32), os
resultados de redução de absorbância foram pequenos e de redução de DQO foram
razoáveis, com exceção do teste 32 (Tabela 3).
Na Figura 1 estão representados os espectros de absorção UV-Vis da
amostra inicial (efluente antes do tratamento) e dos ensaios 9, 11 e 20, nos quais
foram adicionados cloro, peróxido de hidrogênio e hipoclorito de
sódio,respectivamente, no tempo 0h, sem a incidência de luz.
Analisando-se a Figura 1, tem-se que ao adicionar o agente oxidante, houve
um aumento de absorbância na região de absorção máxima do efluente,
representando a quebra de moléculas maiores em outras menores com a formação
de intermediários que absorvem mais nesta faixa de comprimento de onda, além de
um aumento da área abaixo da curva de todos os 3 agentes oxidantes em relação à
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amostra inicial. O pico de maior absorção do efluente sem tratamento ocorreu a
276 nm, e após a adição de agente oxidante a absorbância neste comprimento de
onda foi aumentada em 1, 12 e 19%, para o Cl2, H2O2 e NaClO, respectivamente.
Tabela 3– Condutividade e porcentagem de redução de DQO e absorbância para
todos os ensaios realizados.
Exp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Condutividade
(mS cm-1)
0
5h
2,2
3,7
0,2
0,3
12,3
15,1
3,7
5,2
3,0
4,6
6,8
8,8
0,2
0,3
2,2
3,5
2,2
3,4
0,2
0,3
0,2
0,3
9,6
12,2
3,0
4,6
0,2
0,3
0,2
0,3
9,6
12,3
6,8
8,7
0,2
0,3
3,7
5,1
12,3
15,0
12,3
15,1
0,2
0,3
6,8
8,7
9,6
12,4
3,0
4,5
3,7
5,1
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
12,3
12,5
3,7
3,9
0,2
0,2
13,8
20,2
3,7
4,8

DQO (mgO2 L-1)
0
635,3
987,6
206,6
495,0
220,7
209,8
986,0
635,3
635,3
919,0
986,0
183,3
220,7
987,6
987,6
183,3
209,8
919,0
495,0
206,6
206,6
986,0
209,8
183,3
220,7
495,0
919,0
467,0
467,0
206,7
495,0
919,0
186,4
240,9

5h
236,3
884,7
223,8
418,6
172,4
47,7
694,5
100,7
457,6
880,1
730,4
259,6
44,6
867,6
841,0
205,1
198,9
764,7
587,0
175,5
270,5
663,4
117,8
124,1
74,2
526,2
878,5
351,6
314,2
284,6
331,4
848,9
142,7
267,4

Redução
de DQO
(%)
49
-89
52
10
63
90
-49
78
2
-88
-56
44
91
-86
-80
56
57
-64
-26
62
42
-42
75
73
84
-13
-88
25
33
39
29
-82
69
43

% redução de área
no espectro de
absorção
13,2
29,3
53,9
4,6
26,9
29,3
25,5
23,1
20,5
25,0
33,2
33,1
25,7
31,7
32,9
44,3
22,6
34,8
1,3
34,8
49,7
14,0
28,5
53,5
31,7
11,7
20,7
-0,4
-10,0
-5,8
12,1
0,4
18,2
-15,2

Figura 1 – Espectros de absorção dos ensaios 9, 11 e 20, no tempo 0 h, em
comparação com o da amostra inicial.
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Na Figura 2 pode ser observado os espectros de absorção UV-Vis do efluente
antes do tratamento (inicial),após adição do cloro como agente oxidante (tempo0) e
após tratamento (tempo5 h) para o experimento 9, que representa o mesmo
comportamento dos ensaios 1, 4, 5, 8, 9, 13, 19, 25 e 26. Observa-se que houve
redução de área (35%) com a exposição à luz e em comparação à amostra inicial
(20,5%), conforme Tabela 4, mostrando que mesmo com o aumento na área do
espectro pela formação de intermediários devido à ação do agente oxidante, com a
radiação UV por 5 h,esses intermediários foram degradados, havendo redução em
relação ao efluente inicial. Com relação ao pico em 276 nm, a redução foi de 62,4%
em relação à amostra inicial, apresentando um resultado regular em termos de
degradação. Para os testes com cloro como agente oxidante, a maior redução de
área (31,7%) em relação à amostra inicial foi no teste 25, que continha 0,36 g de
cloro e 0,5 g de catalisador.
Os experimentos 2, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 22 e 27, utilizando peróxido de
hidrogênio como agente oxidante, apresentaram espectros de absorção UV-Vis do
efluente antes e após tratamento semelhantes, de forma que foi escolhido o ensaio
11 para representá-los, conforme pode ser visualizado na Figura 3. Observa-se quea
redução de área com relação à exposição a luz foi de 47,7% para o teste 11 e em
relação à amostra inicial,esta foi de 33,2%. Já em relação à absorbância a 276 nm, a
redução foi de 68,2%, um pouco maior do que o observado para os experimentos
utilizando cloro. O ensaio 18 foi o que apresentou maior redução de área em relação
à amostra inicial (34,8%) dos experimentos com peróxido de hidrogênio como
agente oxidante, sendo este teste composto de 0,48 g de H2O2 e 0,5 g de
catalisador.
Figura 2 –Espectros de absorção UV-Vis para o experimento 9 utilizando cloro como
agente oxidante.
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Figura 3– Espectros de absorção para o ensaio 11 empregando peróxido de
hidrogênio como agente oxidante.
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Finalmente, os experimentos 3, 6, 12, 16, 17, 20, 21, 23 e 24, nos quais o
agente oxidante foi o hipoclorito de sódio, apresentaram espectros de absorção UVVis semelhantes. Avaliando os espectros referentes ao ensaio 20(Figura 4), verificase que houve redução de 48,9% na área em relação ao tempo 0 e 34,8% em relação
à amostra inicial, e no comprimento de onda de 276 nm, essa redução foi de 65,4%.
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Figura 4 –Espectros de absorção para o experimento 20 utilizando hipoclorito de
sódio como agente oxidante.

0
5h
Amostra inicial

4,5
4,0
3,5

Absorbância

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
200

250

300

350

400

Comprimento de onda (nm)
A maior redução de área em relação à amostra inicial foi de 53,9% para o
experimento 3, o qual continha 0,48 g de NaClOe 0,5 g de catalisador. Em
contrapartida, com 0,36 g de NaClO e mesma quantidade de catalisador, essa
redução foi de 44,3%, ou seja, aumentando-se 33,3% em massa, a redução de
absorbância aumentou apenas 22%, portanto, seria mais viável financeiramente
trabalhar com teores mais baixos desse agente oxidante, atingindo-se reduções de
absorbância razoáveis. O teste com 0,60 g de NaClO apresentou pequena redução
de absorbância (18,2%) em termos de área, o que não favorece a utilização de
maiores quantidades de agente oxidante na degradação deste efluente.
A análise estatística dos dados experimentais em termos de porcentagem de
redução de área do espectro de absorção UV-Vis (Tabela 3) foi realizada segundo
modelo de segunda ordem, obtendo-se um ajuste com R2 de 0,93 para uma
significância estatística de 95% para cada parâmetro estudado e suas respectivas
interações. Os resultados do planejamento experimental (tabela dos efeitos) são
mostrados na Tabela 4, na qual L representa a variável linear e Q, a variável
quadrática de cada parâmetro operacional avaliado.
Já em relação ao p-valor, tem-se que quanto menor for seu valor(abaixo de
0,05), mais significativos são os coeficientes correspondentes (KHATAEE et al.,
2010). Conforme mostrado na Tabela 4, os parâmetros com p-valor abaixo de 0,05
(em negrito) e consequentemente que são significativos no processo de degradação
são o tipo de agente (linear e quadrático) e o teor de agente (quadrático), levando-se
à constatação de que a quantidade de catalisador não influencia, como já verificado
analisando-se os resultados anteriormente. Além disso, são significativas também as
interações entre catalisador (linear) x agente (quadrático) e agente (quadrático) x
teor de agente (linear). Conforme foi verificado na análise dos resultados de redução
de absorbância, sendo 1-H2O2, 2-NaClO e 3-Cl2, quando passou do agente oxidante
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2 para o 3, a degradação diminuiu, evidenciando maior eficiência quando se utilizou
hipoclorito de sódio.
Tabela 4– Estimativa dos efeitos dos parâmetros avaliados.
Constante
(1) [Cat](L)
[Cat](Q)
(2) [Agente](L)
[Agente](Q)
(3) [Teor_Ag](L)
[Teor_Ag](Q)
1L by 2L
1L by 2Q
1Q by 2L
1Q by 2Q
1L by 3L
1L by 3Q
1Q by 3L
1Q by 3Q
2L by 3L
2L by 3Q
2Q by 3L
2Q by 3Q

Coeficientes
k0
b1
b11
b2
b22
b3
b33
c12
d12
w12
z12
c13
d13
w13
z13
c23
d23
w23
z23

Valor
27,99399
0,64577
0,25071
-4,92119
8,15515
1,47321
4,77892
-0,62110
4,01574
0,32003
0,60758
1,69682
2,65889
2,98395
0,69773
-3,91450
2,47598
6,13564
-0,89052

Desvio padrão
1,142262
1,398979
1,211551
1,398979
1,211551
1,398979
1,211551
1,713392
1,483841
1,483841
1,285044
1,713392
1,483841
1,483841
1,285044
1,713392
1,483841
1,483841
2,570088

p-valor
0,000000
0,656662
0,841231
0,007872
0,000148
0,323079
0,004269
0,726369
0,026811
0,834637
0,648980
0,351019
0,110917
0,079160
0,601953
0,051695
0,133745
0,003276
0,507933

A partir da análise estatística, obteve-se a equação do modelo que descreve o
comportamento do processo de degradação do efluente (Equação 2).
2

R = 73,18 – 348,74*[Cat] – 32,68*[Agente] –30,10*[Teor_Ag] + 200,16*[Cat]
2
2
0,34*[Agente] –366,63*[Teor_Ag] +104,46*[Cat]*[Agente] + 1317,17*[Cat]*[Teor_Ag]
2
2
88,40*[Agente]*[Teor_Ag]
–
25,78*[Cat]*[Agente] –1513,83*[Cat]*[Teor_Ag]
2
2
2
645,58*[Agente]*[Teor_Ag] –41,45*[Cat] *[Agente]
–757,11*[Cat] *[Teor_Ag]
2
2
2
2
2
75,84*[Agente] *[Teor_Ag] + 9,72*[Cat] *[Agente]
+ 775,25*[Cat] *[Teor_Ag]
2
2
247,37*[Agente] *[Teor_Ag]

–
–
+
+
–

(2)

As superfícies de resposta obtidas pelo planejamento experimental estão
mostradas na Figura 5, sendo avaliada a quantidade e o tipo de agente oxidante e a
quantidade de catalisador, apresentando um R2 de 0,93, sendo um valor satisfatório
para esta análise.
Observando-se a Figura 5.a, verifica-se que a concentração de catalisador
não influenciou a degradação do efluente e que o agente oxidante 2 (NaClO) foi o
mais eficiente. Já em termos de teor do agente (Figura 5.b), o valor ótimo ficou entre
0,36 e 0,48 g, de forma que 0,36 g foi escolhido como melhor em termos de custo
econômico menor, conforme já discutido anteriormente.

Figura 5 – Resultados da superfície de resposta obtida pelo planejamento
experimental 33: (a) Efeito do tipo de agente oxidante e (b) do teor do agente
oxidante.
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(a)

(b)

Na Tabela 5 estão os resultados obtidos pela análise de variância(ANOVA), a
qual é necessária para avaliar a significância e ajuste do modelo (KHATAEEet al.,
2010). Conforme pode ser visualizado, o valor F encontrado pela ANOVA (F calc) foi
de 15,316. Já o valor F tabelado (Ftab) para 5 e 21 graus de liberdade para o modelo
experimental e para os erros, respectivamente, foi de 2,68. Conforme Zhang e
Zheng (2009), quando Fcalc>Ftab e Fcalc/Ftab> 4, pode-se afirmar que o modelo
representa satisfatoriamente os dados experimentais.
Tabela 5– Tabela ANOVA obtida para a % redução de área do espectro de absorção
Modelo
Erro
Total

SQ
3440,549
943,452
4384,001

GL
5
21

MQ
688,110
44,926

F
15,316

Portanto, como as reduções de DQO com Cl2 e NaClO foram similares
(90%), porém com menor quantidade de NaClO, e a redução de absorbância com
NaClO (54%) foi bem maior que a com Cl2 (32%), pode-se concluir que para o
processo de degradação do efluente do processo de reciclagem do papel térmico, o
melhor agente oxidante foi o NaClO no teor de 0,36 g. Tendo isso em vista, fez-se
uma análise de custos da aplicação deste processo em escala industrial, avaliando
parâmetros como a quantidade de consumo de energia e a quantidade gasta de
reagente.
Para tratar 20 L de efluente, quantidade gerada em uma bateladano processo
de reciclagem de papel térmico, seriam necessários cerca de 65,5 g de NaClO, que
tem custo médio de R$33,60 com pureza média de 11% e densidade de 1,22 g mL-1
(CEQUÍMICA, 2017), logo seriam gastos R$16,40 com o reagente. Segundo o
Sistema Firjan (2016), o custo da energia elétrica industrial, em média no Brasil, é de
R$535,28/MW.h, então em 5 h de operação com a lâmpada de 250 W seriam gastos
cerca de R$0,67 tratando 880 mL nas mesmas condições operacionais. Logo, para
20 L de efluente, seriam gastos com energia elétrica R$15,41, somando-se, tem-se
então o custo de R$31,81 para o processo todo, ou seja, cerca de R$1,60 por litro
de efluente tratado.
4. CONCLUSÃO
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Dentre todas as combinações obtidas de experimentos foi possível observar
a influência de cada parâmetro na fotólise e fotocatálise heterogênea durante o
tratamento de efluente gerado da reciclagem de papel térmico. O melhor
desempenho foi observado quando utilizado hipoclorito de sódio como agente
oxidantecom teor ótimo de 0,36 g, tendo boa redução de DQO e absorbância.
Verificou-se também que a quantidade de catalisador não influenciou
significativamente esse processo.
Portanto, o tratamento de efluentes oriundos da reciclagem de papel por
meio de processos oxidativos avançados, especificamente com radiação UV e
NaClO, se mostrou eficiente e de baixo custo, podendo ser uma alternativa viável
para aplicação industrial para as mais variadas composições.
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PROCESSO FOTOCATALÍTICO COMBINADO À ULTRAFILTRAÇÃO
PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE DE TINGIMENTO DE PELES
DE PEIXE
Leila Denise Fiorentin-Ferrari 1; Veronice Slusarski-Santana 2, Samara Drieli
Pagliarini Massochin 3, Camila Pereira Girotto 4 e Bruna Cristina Gonçalves 5
Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
Este trabalho objetivou avaliar o tratamento de efluente oriundo do tingimento de
peles de peixe empregando a combinação dos processos de Separação por
Membranas (PSM) e Fotocatálise Heterogênea (FH). A membrana (16,4% PSU, 5%
PES, 3% NaCl e 2,5% escama de peixe) foi confeccionada pelo método da inversão
de fases e caracterizada por microscopia óptica, TGA, DSC, pHPCZ, absorção de
água, porosidade e teste de adsorção. Na FH, utilizaram-se catalisadores
suportados (10%P25/MOR e 10%ZnO/NaX) e não suportados (ZnO), que foram
caracterizados por TXRF, DRX, análise textural e pHPCZ. Nos testes fotocatalíticos,
300 ou 500 mL de efluente contendo 1 g L-1 de catalisador foram expostos à
radiação UV por 3 ou 5 h. A permeabilidade com água (Patm) na membrana mostrou
o desprendimento de colágeno, proveniente da escama, alta absorção de água
(115 b.s.) e porosidade (96%), e pHPCZ próximo ao do efluente (pH = 4),
concordando com o teste de adsorção (retenção de 0,1%). Os catalisadores
apresentaram micro e mesoporos, menores teores de TiO2 (6,2%) e ZnO (8,6%),
cristalinidade e pHPCZ entre 6,5 e 9,3. O melhor resultado da combinação FH e PSM
foi com 10%P25/MOR e 3 h de irradiação, que promoveu redução de cor (44%) e
DQO (11%). O aumento do tempo de radiação reduziu a eficiência do PSM.
Entretanto, mesmo o efluente, após o tratamento, não estar de acordo com as
especificações estabelecidas pela legislação brasileira, a combinação FH e PSM
pode ser uma alternativa para a redução de contaminantes orgânicos presentes em
efluentes industriais.
Palavras-chave: Escama de peixe, catalisador, polisulfona, TiO2, ZnO.
ABSTRACT
This work aimed to evaluate the treatment of effluent from dyeing fish skins using the
combination of Membrane Separation (PSM) and Heterogeneous Photocatalysis
(FH). The membrane (16.4% PSU, 5% PES, 3% NaCl and 2.5% fish scale) was
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made by the phase inversion method and characterized by optical microscopy, TGA,
DSC, pHPCZ, water absorption, porosity and adsorption test. Supported
(10%P25/MOR and 10%ZnO/NaX) and unsupported (ZnO) catalysts were used in
FH, which were characterized by TXRF, XRD, textural analysis and pHPCZ. In the
photocatalytic tests, 300 or 500 mL of effluent containing 1 g L-1 of catalyst were
exposed to UV radiation for 3 or 5 h. The permeability with water (Patm) on the
membrane showed the detachment of collagen from the scale, high water absorption
(115 d.b.) and porosity (96%), and pHPCZ close to the effluent (pH = 4), agreeing with
the adsorption test (0,1% retention). The catalysts showed micro and mesopores,
lower levels of TiO2 (6.2%) and ZnO (8.6%), crystallinity and pHPCZ values between
6.5 and 9.3. The best result of the FH and PSM combination was 10%P25/MOR and
3 h of irradiation, which promoted color reduction (44%) and COD (11%). The
increase of the radiation time reduced the efficiency of the PSM. However, even after
the treatment the effluent did not meet the specifications established by Brazilian
legislation, the FH and PSM combination may be an alternative for the reduction of
organic contaminants present in industrial effluents.
Key-words: Fish Scale, catalyst, polysulfone, TiO2, ZnO.
1. INTRODUÇÃO
O crescimento da aquicultura no Brasil tem aumentado a renda das famílias,
tanto em relação à produção e comercialização do pescado quanto à possibilidade
de reuso de resíduos gerados durante o processo de filetagem. Dentre esses
resíduos, destacam-se a pele de peixe, que pode ser usada na forma de couro, após
processo de curtimento, na confecção de peças artesanais, como bolsas, sapatos e
bijuterias em geral (CHAGURI et al., 2010), e as escamas que podem ser
empregadas como adsorventes por suas características adsortivas atribuídas à
interação solução-soluto (CALDERÓN, 2003).
Para a obtenção do couro, a pele de peixe passa pelo processo de curtimento
com ácidos orgânicos e tanino vegetal, o qual é constituído por várias etapas, sendo
uma delas o tingimento, no qual se emprega corantes sintéticos (ácidos, básicos e
reativos) ou naturais (TAVARES & SANTEIRO, 2013). Entretanto, este processo
utiliza elevada demanda de água, gerando efluentes com coloração intensa e tóxicos
que se lançados sem tratamento adequado contaminam a água dos rios e lagos
(CRINI, 2005; KUMMER et al., 2011; SILVA et al., 2013).
Na tentativa de reduzir o impacto ambiental gerado por este tipo de efluente, as
denominadas “tecnologias limpas” são bem aceitas, destacando-se a oxidação
(SCHLICHTER et al., 2016), fenton heterogêneo (LE et al., 2015), fotocatálise
heterogênea (DUMRONGROJTHANATH et al., 2016; NACIRI et al., 2016;
SANGARESWARI & SUNDARAM, 2017; TIAN et al., 2017), eletrocoagulação
(PHALAKORNKULE et al., 2010; PIRKARAMI & OLYA, 2017) e processo de
separação por membranas (LIU et al., 2016; CHEN et al., 2017; HU et al., 2017;
MANDEGARI & FASHANDI, 2017).
A fotocatálise heterogênea (FH) é caracterizada por utilizar radiação solar ou
artificial para ativar o catalisador a partir da excitação de elétrons e promover a
mineralização dos poluentes pela reação com os radicais hidroxilas formados,
transformando estes poluentes em moléculas não tóxicas, como CO2, H2O e sais
inorgânicos (HEWER et al., 2006; MOTAHARI et al., 2014). Os catalisadores
utilizados para acelerar a reação de degradação podem ser empregados em
suspensão, dispersos em solução, ou imobilizados em suportes inertes
(PETERNELA & SANTANA, 2013), sendo os óxidos, TiO2 e ZnO, os mais
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empregados devido ao seu baixo custo e alta estabilidade química (MOHAGHEGH
et al., 2014).
As membranas são barreiras seletivas, porosas, passíveis de separação de
componentes contidos em uma mistura por diferença de tamanho soluto/solvente e
afinidade química (HABERT et al., 2006). Elas podem ser compostas de diversos
materiais, como os polímeros, dentre os quais se destacam a polisulfona e a
polietersulfona (ANADÃO et al., 2009). Um dos principais problemas que afeta o
processo de separação por membranas (PSM) é o fouling, que ocasiona o
decaimento do fluxo de permeado, podendo até entupir os poros de forma
irreversível (TRINDADE, 2010; BHATTACHARYA et al., 2017).
As combinações de processo vêm sendo estudada frequentemente, no intuito
de reduzir os problemas enfrentados pelas técnicas de maneira isolada. Os
processos FH e PSM combinados produzem efeitos sinérgicos capazes de reduzir
as desvantagens que os dois têm separadamente (HO et al., 2009; YUTANG et al.,
2010).
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o tratamento do efluente do
processo de tingimento de peles de peixe empregando a combinação dos processos
de separação por membranas e fotocatálise heterogênea, fazendo uso de
membrana polimérica e fotocatalisadores imobilizados e em suspensão,
respectivamente.
2. METODOLOGIA
2.1. REAGENTES E EFLUENTE
Para a confecção da membrana e sua caracterização, utilizaram-se os
polímeros polisulfona (PSU) (UDEL P-3500 LCD MB7 – SOLVAY), polietersulfona
(PES) (VERADEL 3000P – SOLVAY), solvente N’N dimetilformamida (DMF)
(SIGMA-ALDRICH 33120-1L-R), cloreto de sódio (NUCLEAR P.A.), escama de peixe
em pó (EP) (GEMAC/UNIOESTE) e albumina bovina (BSA) (INLAB CONFIANÇA
1870).
A escama de peixe obtida in natura foi lavada com água corrente e imersa em
solução de hipoclorito de sódio (5%) por 24 h. Em seguida, foram secas em estufa
convectiva a 600C até peso constante, trituradas em moinho de grãos (Skymsen
modelo TA-02), e classificadas granulometricamente na faixa de 0,635 e 1,19 mm.
O efluente do processo de tingimento de peles de peixe (GEMAC/UNIOESTE)
foi coletado ao término da etapa de recurtimento e tingimento, na qual foi utilizado o
corante C.I. Acid Green 16 (C31H33N2NaO6S2) da Kromática, cuja estrutura química é
apresentada na Figura 1.
Figura 1 - Estrutura da molécula de corante C.I. Acid Green 16

Fonte: Mecanismo de renderização 3D – Software MolView v.2.4.
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2.2. PROCESSO DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS (PSM)
2.2.1. CONFECÇÃO DAS MEMBRANAS
A membrana, de composição 16,4%PSU, 5%PES, 3%NaCl, 2,5% escama
peixe (EP) e 73,1% solvente DMF, foi confeccionada pelo método de inversão
fases (HABERT et al., 2006), com temperatura de homogeneização da solução
50 ± 2°C, banho de imersão com água destilada a 25 ± 2°C, sem evaporação
solvente e secagem em estufa a 23 ± 2°C por 24 h.

de
de
de
do

2.2.2. CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS
2.2.2.1. MICROSCOPIA ÓPTICA (MO)
A estrutura superficial da membrana foi avaliada por um microscópio óptico
(Centauro), com aumento de 4x óptico e 10x digital antes e após a permeação do
efluente.
2.2.2.2. TERMOGRAVIMETRIA (TGA) E CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA
DIFERENCIAL (DSC)
A análise de TGA foi realizada em analisador térmico (STA 6000, PerkinElmer)
na faixa de temperatura de 30 a 900oC com taxa de aquecimento de 10°C min-1 sob
fluxo de 50 mL min-1 em atmosfera inerte (N2), utilizando-se 9,7 ± 0,1 mg de
amostra.
A análise DSC foi realizada em analisador térmico (DSC 60, Shimadzu) entre
30 e 500ºC com taxa de aquecimento de 10oC min-1 sob fluxo de 50 mL min-1 em
atmosfera de N2, utilizando-se 9,4 ± 0,2 mg de amostra.
2.2.2.3. DETERMINAÇÃO DO PHPCZ
O ponto de carga nula foi determinado segundo metodologia adaptada de
Fungaro & Borrely (2012). Adicionou-se 0,1 g da membrana em 50 mL de solução de
NaCl (0,01 mol L-1), com pH ajustado de 2 a 12, utilizando soluções de HCl (0,02, 2,5
e 5% (v/v)) e de NaOH (0,01 e 5 mol L-1). A agitação permaneceu em 150 rpm, em
mesa agitadora (MA 140 CFT MARCONI) por 24 h a 33°C. O pH final foi medido e o
pHPCZ determinado para a condição na qual não houve alteração do pH inicial pela
presença da membrana (pHfinal = pHinicial).
2.2.2.4. ABSORÇÃO DE ÁGUA E POROSIDADE
A membrana foi seca a 135±2ºC por 3 h em estufa convectiva, pesada e
colocada em contato com 40 mL de água destilada por 24 h a 24±2°C. Em seguida,
retirou-se o excesso de água com papel absorvente e, por diferença de peso,
determinou-se o percentual de absorção de água (Eq. 1) e estimou-se o tamanho de
poros (Eq. 2)
(1)
(2)
em que, AH2O: absorção de água (%), ε: porosidade (%), Múmida: massa úmida da
membrana (g), Mseca: massa seca da membrana (g), ρ: densidade da água (g cm3),
A: área útil da membrana (cm²), : espessura da membrana (cm).
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2.2.4.5. TESTE DE ADSORÇÃO
A membrana, os polímeros (PES e PSU) ou a escama foram colocados em
contato com 40 mL do efluente por 48 h a 24±2oC sob agitação a 100 rpm. O
percentual de retenção do efluente para cada material em separado foi determinado
conforme Eq. 3

ABS final 

 100
R(%)  1 
 ABSinicial 

(3)

sendo ABSfinal e ABSinicial a absorbância final e inicial, respectivamente (mg L-1).
2.2.3. MÓDULO EXPERIMENTAL E PERMEAÇÃO DE ÁGUA
Utilizou-se módulo de filtração perpendicular à superfície (dead-end), com força
motriz fornecida pela pressão de N2 e área útil da membrana de 2,52 cm².
A compactação da membrana foi realizada à pressão atmosférica (Patm) até
que as variações na estrutura polimérica diminuíssem e permeação de água na
membrana se manteve até não haver mais decaimento do fluxo inicial. O fluxo foi
determinado de acordo com a Eq. 4
(4)
sendo, J: fluxo permeado (kg h-1m-2), mpermeado: massa permeada (kg), Δt: intervalo
de tempo (h), A: área útil filtrante da membrana (m²).
2.2.4. PERMEAÇÃO DE BSA E DO EFLUENTE DE TINGIMENTO
Filtrou-se uma solução de BSA (rS = 42 Å), com 600 mg L-1, a pressão
atmosférica (Patm), determinou-se a absorbância do permeado em espectrofotômetro
(UV-1601PC SHIMADZU®), à 278 nm, e estimou-se o raio médio aparente da
membrana a partir do percentual de retenção da solução (Eq. 3) e Eq. 5
R (%) 

rS
100
r

(5)

em que, rs: raio médio do soluto (Å); r: raio médio dos poros da membrana (Å).
Os testes de filtração com o efluente foram realizados a 1 bar, com coleta de
permeado em intervalos de tempo até fluxo estacionário e posterior análise de
retenção de cor, Eq. 3. Em seguida, filtrou-se água destilada a Patm, determinando-se
o percentual de fouling, conforme Eq. 6
(6)
em que, Jinicial: fluxo de água destilada obtido ao final da compactação (kg h-1 m-2);
Jfinal: fluxo permeado obtido com água destilada após a passagem do efluente (kg h1
m-2).
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Ao término do teste, a membrana foi limpa empregando a retrolavagem durante
30 min a 1 bar. Após, retornou-se a membrana à posição inicial para verificação do
restabelecimento do fluxo (Jinicial) na Patm.
2.3. FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA (FH)
2.3.1. PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES
Os suportes, zeólitas mordenita e X, foram pré-tratados com NaCl (1 mol L-1)
por 1 h a 60oC e secos a 100oC por 24 h.
O catalisador 10%P25/MOR foi preparado pelo método da deposição, no qual
determinada quantidade de TiO2 P25 (Evonik) foi dispersa em água destilada (razão
de 1:100), juntamente com a zeólita MOR, durante 1 h em ultrassom. Em seguida, o
solvente foi evaporado em rotaevaporador a 80ºC sob vácuo. O material foi seco em
estufa a 100oC por 24 h e calcinado por 5 h a 500ºC.
Na preparação do catalisador 10%ZnO/NaX, foi utilizado o método da
impregnação úmida, sendo que a solução de nitrato de zinco (Vetec), em
concentração para se obter 10% de ZnO (em massa) sobre a zeólita, foi adicionada
à zeólita NaX, e seguiu-se a mesma metodologia já descrita, porém, neste caso, a
calcinação foi de 400oC por 5 h.
O ZnO mássico foi preparado pelo método da precipitação conforme
metodologia adaptada de Santos (2010), no qual o ZnO foi formado a partir da
adição de solução de NaOH (1 mol L-1) em solução de Zn(NO3).6H2O (0,5 mol L-1)
sob vigorosa agitação a 70oC e secagem em estufa 70°C por 18 h.
Estes catalisadores suportados foram escolhidos, pois em estudos prévios,
foram os mais eficientes na degradação deste tipo de efluente.
2.3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES
2.3.2.1. TXRF
A análise de Espectroscopia de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total
(TXRF) foi realizada em equipamento S2 PICOFOX (Bruker), utilizando fonte
emissora de raios X de molibdênio e detector de silício (energia de 20 keV por
600 s). Amostras dos catalisadores suportados (30 mg), previamente secos, foram
homogeneizados em 2,5 mL de solução Triton X-100 (1%, Sigma Aldrich) e 150 μL
de solução padrão de Gálio (1000 mg L-1) e colocadas nos discos refletores de
quartzo antes de serem analisadas.
2.3.2.2. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX)
Avaliou-se a estrutura cristalina dos catalisadores utilizando a técnica de DRX,
em Difratômetro de Raios-X (Bruker D8 Advance), radiação CuKα, modo 2θ, tensão
de 40 kV, corrente de 30 mA, velocidade de 2 min-1 e intensidade de 2000 cps, no
Complexo de Apoio à Pesquisa da UEM.
2.3.2.3. ANÁLISE TEXTURAL DOS CATALISADORES
A análise textural foi realizada no laboratório de Catálise DEQ/UEM, em
equipamento Quanta Chrome NOVA, com o objetivo de se determinar a área
superficial específica (método BET), volume de microporos (método-t) e diâmetro
médio de poros (Método BJH), a partir de isotermas de adsorção/dessorção de N2 a
77 K.
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2.3.2.4. pHPCZ DOS CATALISADORES
A análise de pHPCZ para os catalisadores, zeólitas e óxidos puros seguiu o
mesmo procedimento descrito no item 2.2.2.3.
2.3.3. TESTES FOTOCATALÍTICOS DE DEGRADAÇÃO
Realizaram-se testes utilizando 300 ou 500 mL de efluente, contendo 1 g L-1
dos catalisadores (10%P25/MOR, 10%ZnO/NaX e ZnO). A adsorção foi analisada
deixando o efluente sem a presença de luz nos primeiros 30 min, e em seguida,
realizou-se a exposição à radiação UV artificial por 3 ou 5 h a 40±2°C. As amostras
foram coletadas em intervalos de tempo de 30 min, centrifugadas por 5 min a
5000 rpm e analisadas por espectrofotometria UV-Vis (UV-1601PC SHIMADZU)
entre 200 e 800 nm. A descoloração (%) foi avaliada, conforme Eq. 3, no
comprimento de onda de 649 nm e a concentração de corante no efluente foi
determinada a partir de curva de calibração ( C  49,65 Abs ).
2.4. COMBINAÇÃO DA FH E PSM PARA O TRATAMENTO DO EFLUENTE
A combinação dos processos FH e PSM foi avaliada com o intuito de melhorar
o percentual de remoção de cor e redução de carga orgânica. Para isso, realizou-se
a combinação de FH seguido de PSM em cinco testes, nos quais se variaram o
tempo de exposição à radiação UV e os catalisadores suportados, conforme descrito
no item 2.3.3, sendo que o efluente após cada tratamento de FH foi submetido ao
PSM conforme descrito no item 2.2.4. Com o ZnO, foi realizado apenas teste com
3 h de irradiação.
2.5. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS
PROCESSOS
Além da determinação dos percentuais de retenção de cor e descoloração para
o PSM e FH, respectivamente, conforme Eq. 3, avaliou-se também o pH (pHmetro
Tecnal pH METER TEC-2), condutividade elétrica (condutivímetro ION COM 500) e
DQO (ALPHA 2005) para o efluente bruto e após cada tratamento.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS
3.1.1. ANÁLISE DE MICROSCOPIA ÓPTICA
As imagens de microscopia óptica, que retratam as características da
superfície da membrana, podem ser observadam na Figura 2. Verifica-se, na
membrana antes de ser compactada com água (Figura 2 (a)), que as escamas não
foram dissolvidas completamente e não foram incorporadas à estrutura polimérica.
Já na membrana após a compactação com água destilada (Figura 2 (b)), observa-se
a formação de uma camada superficial, impedindo a visualização das escamas.
Acredita-se que essa camada seja o colágeno oriundo da escama, que foi liberado
durante a permeação da água. Além disso, para uma melhor visualização das
imagens, foi necessário um aumento na lente óptica, evidenciando assim possíveis
falhas na estrutura da membrana, conforme apontam os pontos brancos
(Figura 2 (b)).
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Figura 2 - Microscopia óptica (a) antes da compactação e (b) após a compactação.

3.1.1.5. ANÁLISES TERMOGRAVIMÉTRICAS (TGA E DSC)
As análises termogravimétricas foram realizadas para detectar possíveis
modificações moleculares referentes à perda de massa em função do aumento de
temperatura (EREN et al., 2015). Assim, na Figura 3 (a) é apresenta a curva de
degradação da membrana na faixa de 30 a 9000C, composta por 3 estágios
característicos do mecanismo de degradação de polímeros (QU et al., 2010;
MOMENI & PAKIZEH, 2013). Observa-se que, entre 80 e 100 °C (estágio 1), teve-se
uma baixa perda de massa, 0,26%, atribuída à evaporação da água livre presente
principalmente na superfície da membrana. Assim, evidencia-se que a transferência
de massa durante o processo de inversão de fases não causou retenção de água
ligada e não ligada na estrutura polimérica. De 100 a 300°C (estágio 2), teve-se uma
perda de massa de 5%, possivelmente devido à presença de água ligada e do
solvente DMF residual, que tem seu ponto de evaporação em 153°C. Este resultado
mostra que a inversão de fase realizada sem tempo de evaporação do solvente
liberou praticamente todo o solvente da estrutura polimérica. Na faixa de 300 a
560°C (estágio 3), ocorreu a degradação do polímero, período onde se tem a maior
perda de massa (59%). Também entre 350 e 560ºC, verifica-se a degradação do
colágeno presente na escama (IKOMA et al., 2003; EGAWA, 2007). Após esta
temperatura, iniciou-se a carbonização do polímero com perda de 27% de massa,
associada à evaporação dos produtos voláteis (MOMENI & PAKIZEH, 2013). Os
resultados obtidos neste estudo foram semelhantes ao comportamento da PSU e
PES apresentado por Qu et al. (2010) e Ouradi et al. (2014), no entanto, a maior
alteração no termograma obtido (entre 300 e 500 °C) pode ser atribuída à presença
da escama na membrana.
-1

Figura 3 - (a) Curva termogravimétrica TGA da membrana, com fluxo de calor de 10 °C min , (b)
Termograma DSC para a membrana.
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O termograma DSC da membrana (Figura 3 (b)) apresentou quatro picos
endotérmicos principais, localizados em 63, 322, 404 e 460°C, e quatro exotérmicos
(123, 297, 342 e 430°C). A PSU, segundo Souza (2006), apresenta um pico
endotérmico em torno de 60°C e outro exotérmico em 120°C, concomitante ao
encontrado neste estudo. Esse pico endotérmico em 63oC pode estar relacionado
com a perda de água da escama por evaporação da superfície (E’GUES et al.,
2008). No trabalho de Mabrouk et al. (2014), foi demonstrado que a PES não
apresenta picos significativos aparentes, apenas visualiza-se a temperatura de
transição vítrea de 187°C, o que não foi observado na Figura 3 (b). Melo (2017)
constatou, no termograma obtido para a escama de Oreochromis niloticus, que as
curvas se localizavam na parte negativa do gráfico da mesma forma como pode ser
visualizado na Figura 3 (b). Além disso, os picos endotérmicos obtidos por Melo
(2017), referentes à escama, apresentaram-se deslocados (115,6, 139,5 e 280,5°C)
em comparação a este estudo, o que pode ser atribuído à diferença na taxa de
aquecimento utilizada (BERNAL et al., 2002), que neste caso foi de 10oC min-1
contra 1oC min-1 empregada por Melo (2017).
3.1.1.2. PONTO DE CARGA NULA (pHPCZ) DA MEMBRANA E ADSORÇÃO DO
EFLUENTE
O ponto de carga nula corresponde ao pH no qual a superfície de um sólido
apresenta carga eletricamente nula. Nos experimentos realizados, observou-se que
a membrana possui o mesmo número de cargas positivas e negativas em pHPCZ 4.
Assim, se o pH do efluente for menor ou igual ao pHPCZ da superfície da membrana,
haverá o favorecimento da adsorção, visto que ocorre atração eletrostática entre os
cátions metálicos e a superfície do material (ADEBAYO et al., 2014).
O teste de adsorção estática entre o efluente e a membrana mostrou uma
redução de absorbância de apenas 0,1% após 48 h de contato, considerando assim,
que não houve adsorção. Este resultado corrobora com o obtido para o pHPCZ de 4,
uma vez que o efluente apresenta pH de 4,5, não haverá atração eletrostática entre
o efluente e a superfície da membrana, e está condizente com o apresentado por
Habert et al. (2006), que caracterizaram o mecanismo de separação por membranas
de micro e ultrafiltração como sendo predominantemente por diferença de tamanho
entre o soluto e os poros.
3.1.1.3. ABSORÇÃO DE ÁGUA E POROSIDADE
Segundo Bellincanta (2011), as moléculas de água podem se acomodar na
estrutura dos poros de sólidos, sendo o teste de absorção utilizado para caracterizar
a sua superfície e subcamadas. Com base na diferença da massa seca e úmida da
membrana, a porcentagem de absorção de água e a porosidade foram de 115 (b.s)
e 96%, respectivamente. Segundo Malaisamy (2002), a alta absorção de água está
diretamente relacionada à porosidade, além de ser uma característica de
membranas que apresentam em sua composição a PSU.
3.2. COMPACTAÇÃO, ESTIMATIVA DO TAMANHO DE PORO DA MEMBRANA E
FLUXO COM O EFLUENTE
Os testes de compactação foram realizados à Patm (715 mmHg), devido ao
elevado valor de fluxo obtido em pressões maiores, sendo que quanto maior for o
fluxo, menor será a seletividade da membrana (MULDER, 1996). Na Figura 4, podese verificar o comportamento do fluxo com água destilada em cada uma das

'

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de outubro de
2017

permeações. Observa-se, na Figura 4, que nas três primeiras passagens, o fluxo foi
elevado não sendo possível atingir fluxo estacionário. Ao final da quarta filtração,
obteve-se o valor do fluxo permeado estabilizado de 579 kg h-1m-2, após um total de
5,5 h de filtração. Segundo Habert et al. (2006), quando um componente puro, como
é o caso da água, é permeado em uma membrana não deve-se observar queda no
fluxo inicial, mantendo-se este constante. Entretanto, este comportamento não foi
verificado em nenhuma das filtrações, fato que pode ser atribuído a possíveis
modificações na estrutura polimérica, sendo necessário consequentemente um
maior tempo de compactação. Tal comportamento também foi observado por
Trindade (2010), Bellincanta et al. (2011) e Eren et al. (2015).
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Figura 4 - Fluxo permeado durante a compactação
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Após a compactação da membrana com água destilada, realizou-se a filtração
da solução de BSA com tamanho de soluto conhecido. Com a determinação do
coeficiente de retenção e do raio médio aparente (Eqs 5 e 6), estimou-se que a
membrana apresenta um tamanho de poro de 4692 Å. Assim, essa membrana pode
ser considerada como sendo de microfiltração (HABERT et al., 2006), sendo
indicada para remoção de corantes de águas residuais que apresentem molécula
maior do que este valor (MALAISAMY et al., 2002).
Desta forma, como visualizado na Fig. 1, onde o tamanho médio da molécula
do corante é 14 Å, evidencia-se que não ocorrerá retenção pela membrana por
tamanho de poros. Entretanto, pela adição da escama, que tem poder adsortivo, a
membrana poderá reter moléculas de corante por adsorção, além de remover
moléculas maiores de matéria orgânica presente no efluente real.
3.3. FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA
3.3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES
3.3.1.1. TXRF
A análise de TXRF foi realizada para determinar os reais teores de TiO2 (P25)
e ZnO impregnados nos catalisadores. Verificou-se que foram depositados apenas
6,22% de TiO2 (P25) sobre a zeólita mordenita (redução de 38% em relação ao teor
nominal de 10%), enquanto que para o ZnO, o teor de impregnação foi maior (8,6%).
Tal resultado pode ser justificado com base na metodologia usada para preparar os
fotocatalisadores, enquanto que para o preparo do catalisador 10%ZnO/NaX, partiuse de uma solução de nitrato de zinco, facilitando a retenção do óxido nos
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microporos do suporte, para o 10%P25/MOR, realizou-se a deposição do óxido
comercial (em pó) com partículas maiores que os poros do suporte. Nesse
catalisador, acredita-se que, primeiramente uma camada de óxido sobre a superfície
da zeólita foi formada a partir de ligações mais fracas em comparação às ligações
óxido-óxido presentes nas multicamadas subsequentes formadas posteriormente, o
que permitiu o desprendimento de parte do óxido depositado, resultando num menor
teor de fase ativa (LOPES, 2014).
3.3.1.2. ANÁLISE DE DRX
Os difratogramas dos catalisadores e suporte estão apresentados na Figura 5.
Observa-se os picos característicos do TiO2 P25 em 2θ = 48, 55 e 63o, sem
alteração da estrutura da zeólita mordenita e com diminuição da cristalinidade após
impregnação (53%) (AMEREH & AFSHAR, 2010). O catalisador 10%ZnO/NaX
apresentou pico em torno de 2θ = 29,4o, referente ao ZnO tetragonal com redução
de cristalinidade em 61% em comparação ao suporte. Já o ZnO apresentou estrutura
cristalina hexagonal do tipo wurtzita.
Figura 5 - Difratogramas de Raios X para os catalisadores e suportes.
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3.3.1.3. ANÁLISE TEXTURAL
Ao avaliar a análise textural dos catalisadores (Tabela 1), verifica-se que o
diâmetro médio de poros dos aumentou em relação ao dos suportes, processo que
ocorre após a calcinação (SILVA et al., 2013). Os diâmetros foram menores que
20 Å, sendo considerados, os catalisadores suportados, como materiais
microporosos, característica predominante do suporte, enquanto o ZnO apresentou
mesoporosidade (TEIXEIRA et al., 2001). Quanto à área superficial específica,
observou-se redução expressiva, principalmente para a NaX, que pode ter sido
causada pela obstrução de poros da zeólita, após a incorporação dos óxidos,
diminuindo o acesso aos poros.
3.3.1.4. ANÁLISE DO PONTO DE CARGA NULA DOS CATALISADORES (pHPCZ)
A partir da análise de ponto de carga nula (Figura 6), verificou-se que os
catalisadores 10%P25/MOR, 10%ZnO/NaX e ZnO apresentam cargas positivas e
negativas equivalentes em suas superfícies em pHPCZ próximos (6,8, 7,5 e 7,4,
respectivamente). Como esses resultados foram próximos, eles devem apresentar
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interação semelhante com o efluente, com leve favorecimento para o 10%P25/MOR,
já que para este a adsorção não será forte. Entretanto, no processo fotocatalítico, o
que prevalece é a capacidade de ativação e a estrutura porosa do catalisador que
permite a formação dos radicais hidroxilas e reação desses radicais com as
moléculas orgânicas. Neste sentido, o ZnO deve se sobressair devido sua
característica mesoporosa.
Tabela 1 - Análise textural dos catalisadores
Parâmetros

Zeólita
MOR

10%P25/
MOR

Zeólita
NaX

10%ZnO/
NaX

ZnO

Área superficial específica
-1
(m² g )

61,2

31,7

254,9

31,6

19,4

-1

Volume de microporos (cm³ g )
Diâmetro médio de poros (Å)

1,45.10

-

2

1,58.10

13,8

-3

19,5

1,21.10
1

-

7,40.10

11,9

17,1

-3

3,93.10

-2

81,1

Figura 6 - pHPCZ dos catalisadores e suporte
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3.3. COMBINAÇÃO ENTRE FH E PSM
O efluente da etapa de tingimento de peles de peixe apresentou as seguintes
características: pH de 4,5, condutividade elétrica de 1220 μS cm-1 e DQO de
13862 mgO2 L-1.
Este efluente foi submetido ao tratamento envolvendo a combinação dos
processos FH e PSM, e os resultados podem ser visualizados na Tabela 2 e
Figura 7. Verifica-se, na Tabela 2, que não houve alteração do pH do efluente após
os tratamentos realizados e que a condutividade elétrica aumentou após a FH (entre
3,7 e 9,2%) e PSM (entre 3 e 11%). Na FH, para 3 h de irradiação, o ZnO foi o mais
eficiente seguido do 10%P25/MOR, indicando que os maiores diâmetros médios de
poros favoreceram a descoloração do efluente.
Em relação ao tempo de exposição à radiação UV, observa-se uma redução de
cor maior em tempos superiores apenas para o catalisador 10%P25/NaX (Tabela 2).
A maior exposição resultou em maior fragmentação dos compostos orgânicos,
causando assim, menor eficiência da membrana (redução de 78%), que tem poros
muito grandes. Quando se trabalhou com o 10%ZnO/NaX e 5 h de irradiação, a
eficiência diminuiu levemente e consequentemente, a retenção das moléculas pela
membrana aumentou, devido ao fato da FH não ter quebrado as moléculas
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orgânicas presentes no efluente em tamanho menor do que os poros da membrana.
Porém, para a redução de DQO, apenas a FH não foi eficaz, porém as combinações
FH+PSM, em tempos menores de radiação, resultaram em valores mais elevados
(11, 10 e 17% para as combinações com 10%P25/MOR, 10%ZnO/NaX e ZnO,
respectivamente). No entanto, essa redução só não foi maior porque, conforme
Figura 1, o tamanho das moléculas de corante presentes no efluente é muito menor
que o tamanho dos poros da membrana (4692 Å), justificando assim as baixas
remoções do corante e caracterizando a redução de DQO obtida pela membrana
apenas pela retenção de moléculas orgânicas maiores presentes no efluente.
Tabela 2 - Resultados obtidos para as combinações entre FH e PSM

Teste

θ
(h)

Cond.
-1
(μS cm )

pH

**

FH

PSM

FH

Remoção cor
(%)

PSM

FH

PSM

3
4,4
4,7
1301 1353
27
23
5
4,4
4,7
1305 1319
39
5
3
4,2
4,3
1332 1354
24
1
(2)*
5
4,3
4,5
1295 1258
20
4
(3)*
3
4,6
4,7
1265 1289
37
3
* (1) 10%P25/MOR-M1; (2) 10%ZnO/NaX-M1; (3) ZnO-M1;
permeado estabilizado obtido com a membrana.
(1)*

Redução DQO
(%)

Tot

FH

PSM

***

Tot

44
0
11
43
0
0
25
1
9
23
0
0
38
4
13
** Tempo de cada

JPSM
-1
-2
(kg h m )

11
0
10
0
17
teste; ***

59
55
65
71
48
Fluxo de

Avaliando a FH (Figura 7 (a)), verifica-se que a degradação ocorreu
praticamente nas primeiras duas horas de irradiação e que o aumento do tempo de
reação favoreceu o processo. Este resultado condiz com o apresentado por
Slusarski-Santana et al. (2017), que obtiveram degradações mais elevadas com o
aumento do tempo de exposição (aumento percentual de 100% de 3 para 10 h),
utilizando catalisadores de Nb2O5 e adição de Fe3+ no tratamento de um efluente
semelhante ao deste estudo.
Figura 7 - (a) Degradações obtidas na FH e (b) Fluxos do PSM obtidos após combinações
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A degradação mais rápida com o ZnO (Figura 7 (a)) pode ser justificada pela
elevada eficiência dos catalisadores em suspensão em comparação aos suportados,
já que nestes ocorrem a formação de monocamadas de óxido na zeólita (MARTIN et
al., 2000). Marques et al. (2016) também obtiveram bons resultados para o ZnO
puro, próximos aos valores obtidos com a impregnação de Ag2O em ZnO, utilizando
radiação UV no tratamento de águas residuais de polpa e papel.
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Avaliando o fluxo permeado referente a cada combinação (Figura 7 (b)),
observa-se que todos apresentaram decréscimo com o tempo até a estabilização.
Os fluxos estabilizados (Tabela 2) comprovam que permeações mais elevadas
resultaram em menores remoções de cor, exceto para o teste com ZnO, que obteve
baixo fluxo, devido ao entupimento dos poros da membrana pelo óxido (Figura 8). O
fouling obtido na membrana, para esta combinação, foi superior a 90%, sendo,
entretanto considerado reversível, pois, com apenas uma limpeza física pode-se
desobstruir os poros (ZIETZSCHMANN et al., 2014) e restabelecer o fluxo inicial da
membrana. é observado apenas após a faixa de polarização de concentração
(Figura 7 (b)) e é também reversível, sendo revertido com a limpeza da membrana
(ZIETZSCHMANN et al., 2014). O fouling e polarização de concentração devem ser
reduzidos a fim de melhorar o desempenho da membrana (WIJMANS, 2000).
Portanto, verifica-se que a maior remoção de cor da combinação ocorreu
quando se utilizou o catalisador 10%P25/MOR, para ambos os tempos de irradiação
(44 e 43%), seguida da combinação com ZnO (38%) (Tabela 2). Entretanto, o
processo com o catalisador contendo titânio foi considerado o melhor resultado, visto
que a quebra das moléculas ocorreu de tal maneira que a membrana se manteve
seletiva, se mostrando eficiente em termos de retenção de cor, redução de DQO e
elevado fluxo, e não houve a formação de torta sobre a membrana (Figura 8), como
ocorreu após a combinação com a FH (ZnO).
Figura 8 - Membrana (a) limpa e (b) após a combinação FH (ZnO) + PSM (M1)

Após a avaliação dos resultados, observou-se que, mesmo após os
tratamentos, o efluente não atingiu as especificações estabelecidas pela resolução
do Conama n. 430/2011 (BRASIL, 2011), que estabelece que efluentes industriais
podem ser descartados quando apresentarem pH entre 5 e 9, sem sólidos
sedimentares e livres de cor. Isto se deve possivelmente, à composição do efluente,
presença de carbonatos e bicarbonatos usados nas etapas iniciais do processo de
curtimento que atuam como tampão, não permitindo a alteração do pH do efluente.
4. CONCLUSÃO
A membrana foi caracterizada como sendo de microfiltração com tamanho de
poro de 4692 Å, pHPCZ de 4, e termogramas que demonstraram a influência da
escama de peixe na estrutura polimérica. Os catalisadores apresentaram
características micro e mesoporosas, redução na cristalinidade (53 e 61%) em
comparação aos suportes MOR e NaX, respectivamente, e no teor de fase ativa
impregnada (14% para ZnO e 38% para o TiO2) e pHPCZ entre 6,5 e 9,3. No
'
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tratamento do efluente usando a combinação FH e PSM, foram obtidas reduções de
cor (44 e 43%) e DQO (11 e 17%) usando como catalisador 10%P25/MOR e ZnO,
respectivamente, enquanto que o fouling da membrana foi superior a 90%. Mesmo o
efluente, após o tratamento combinado, não estar de acordo com as especificações
estabelecidas pela resolução brasileira, a combinação dos processos FH e PSM
pode ser uma alternativa para a redução de contaminantes orgânicos,
principalmente quando se utilizam poluentes com moléculas maiores do que o
tamanho de poro da membrana, a qual irá reter esses poluentes, sendo possível
então aumentar a eficiência da fotocatálise.
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EXTRAÇÃO COM SOLVENTES ASSISTIDA POR ULTRASSOM DE
COMPOSTOS BIOATIVOS DAS FOLHAS DE ARAÇÁ VERMELHO
(Psidium cattleianum Sabine)
Jaina Mara Pigosso Coelho 1, Edson Antonio da Silva 2, Melissa Gurgel Adeodato
Vieira3, Fernando Palú4

Área de Concentração: Engenharia Química.
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RESUMO
Neste trabalho a extração de extratos das folhas de Psidium cattleianum Sabine
(Araçá Vermelho), árvore típica da América do Sul pertencente à família Myrtaceae,
por extração assistida por ultrassom obteve-se extratos bioativos. Após as folhas
serem coletadas secas e trituradas, foi realizada a extração com avaliação das
variáveis: temperatura (40, 50 e 60°C), potência (20, 60 e 100%) e razão entre
massa de folhas e volume de solvente (1:10, 1:15 e 1:20 p/v) com variável resposta
o rendimento. O maior rendimento obtido para a extração assistida por ultrassom foi
de 2,676% a uma temperatura de 40 °C a potência de 100%, e razão
massa/solvente 1:20 por um tempo de 5 minutos. Os resultados da análise
estatística mostraram as variáveis de potência e a razão massa/solvente foram as
que tiveram maiores efeitos no rendimento da extração. Os extratos foram
caracterizados quimicamente por cromatografia gasosa com espectrômetro de
massa, os principais compostos detectados foram o esqualeno e a vitamina E.
Também foram avaliados o teor de vitamina E nos extratos por cromatografia líquida.
Palavras-chave: Araçá vermelho; Extratos bioativos; Ultrassom.

ABSTRACT
In this work the extraction of extracts from the leaves of Psidium cattleianum Sabine
(Araçá Vermelho), a typical South American tree belonging to the family Myrtaceae,
was obtained by ultrasonic extraction. After the leaves were collected dry and
crushed, the extraction with evaluation of the variables: temperature (40, 50 and 60 °
C), power (20, 60 and 100%) and ratio between leaf mass and solvent volume (1 :
10, 1:15 and 1:20 w / v) with variable yield. The highest yield obtained for ultrasonic
assisted extraction was 2.676% at a temperature of 40 ° C at 100% power, and mass
/ solvent ratio 1:20 for a time of 5 minutes. The results of the statistical analysis
showed the power variables and the mass / solvent ratio were the ones that had the
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greatest effects on the yield of the extraction. The extracts were characterized
chemically by gas chromatography with mass spectrometer, the main compounds
detected were squalene and vitamin E. The vitamin E content in the extracts was
also evaluated by liquid chromatography.
Key-words: Red araça; Bioactive extracts; Ultrasound.

1. INTRODUÇÃO
A extração assistida por ultrassom (EAU) é uma técnica que se baseia na
utilização de energia das ondas sonoras: vibrações mecânicas (FREITAS, 2007;
MELECCHI, 2005; MA et al., 2008; OROZCO-SOLANO et al., 2010).
Realiza a transferência de massa e quebra da parede celular, aumentando a
eficiência e reduzindo o tempo de extração. As ondas sonoras do ultrassom causam
variação de pressão no líquido produzindo cavitações, o que aumenta a
permeabilidade da parede celular, facilitando a penetração do solvente nas células
vegetais e uma melhor extração dos compostos desejados (LUQUE-GARCÍA & DE
CASTRO, 2003; TOMA et al., 2001; JACQUES, 2005; HUIE et al., 2002).
Paul Langevin considerado o pai do ultrassom em 1917 realizou a primeira
transmissão de ondas sonoras na água do mar (WENDER, 1985). Em 1927
Richards et al. e Wood et al., observaram pela primeira vez, os efeitos das ondas
ultrassônicas em sistemas químicos e biológicos. Os efeitos da extração assistida
por ultrassom dependem da frequência e capacidade do equipamento, e do tempo
empregado na extração. Estes efeitos podem ser: aumento da permeabilidade da
parede celular, produção de cavitação (liberação de compostos solúveis do corpo da
planta) aumento da tensão mecânica das células. Há ocorrência de transformações
químicas nos extratos decorrente de longos tempos de extração (CRAVOTTO et al.,
2004; OVADIA et al., 1965; SUSS, 1972; TOMA et al., 2001; SCHINOR et al., 2004).
A EAU pode melhorar o processo de extração de óleos, proteínas e
compostos bioativos (contribuem para o bom funcionamento dos órgãos do corpo
humano ou até no combate de doenças) a partir de materiais vegetais e animais com
aumento do rendimento de componentes extraídos, aumento da taxa de extração,
alcançando a redução de tempo (VILKHU et al., 2008).
O ultrassom de alta intensidade é considerado como uma tecnologia
emergente nas indústrias de alimentos, químicas e farmacêuticas. Em particular, a
energia ultrassônica representa uma maneira limpa para acelerar e melhorar os
processos de transferência de massa (MASON et al., 2005; VINATORU, 2001).
As vantagens do uso do ultrassom são equipamentos simples, econômicos,
redução do tempo e temperatura de extração, uso de diferentes solventes e maior
rendimento. As desvantagens são a não renovação do solvente durante o processo,
necessita de filtração após a extração aumentando o tempo do processo e perda ou
contaminação do extrato durante a manipulação (ADAMS, 2002; CASTRO &
GARCIA-AYUSO, 1998; FREITAS, 2007; MELECCHI, 2005).
A utilização de ultrassom causa uma série de efeitos físicos (turbulência,
aglomeração em partículas e ruptura de célula biológica) podendo interferir na
atividade antioxidante, e também pode causar efeitos químicos (formação de
radicais livres) e danificação da estrutura da molécula. Estes efeitos surgem
principalmente a partir do fenômeno conhecido como cavitação. A cavitação referese à formação, crescimento e colapso violento de microbolhas em um líquido sob
sonicação devido à flutuação de pressão (LEIGHTON, 1994).

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

Aparelhos geradores de ondas ultrassônicas são: banho e sonda. A sonda de
ultrassom é fixada na extremidade do amplificador do transdutor, suas vantagens
são potência totalmente disponível, possibilidade de ser sintonizada para fornecer
melhor desempenho a diferentes potências (KIRK-OTHMER, 1981).
O equipamento de EAU é constituído de transdutor, é capaz de converter
energia mecânica ou elétrica em som de alta frequência. Existem três tipos: jato de
ar ou gás, jato de liquido e o eletromecânico (transdutores piezoeléctricos) utilizado
em sistemas sonicados de banho ou sonda, usado para irradiar meios líquidos ou
sólidos. Os materiais piezelétricos mais comuns são o quartzo e as cerâmicas
polarizáveis. Os parâmetros para escolha do transdutor são poder de vibração a
determinada temperatura e pressão, frequência de operação e a eficiência (KIRKOTHMER, 1981).
Araçá Vermelho (Psidium cattleianum Sabine) é nativo do Brasil vem do
gênero Psidium e da família Myrtaceae possui até 6 metros de altura, folhas simples,
coriáceas, glabras. As flores são de coloração amarela, os frutos são bagas
globosas, arredondados, de coloração verde, amarela ou vermelha. A polpa é
branca amarelada ou avermelhada, mucilaginosa, aromática, contém muitas
sementes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).
Esqualeno é um composto orgânico produzido por todos os organismos
superiores, possui propriedades benéficas à saúde humana. Possui alto grau de
ciclização, onde são catalisados por uma única enzima cíclica específica, que
converte o oxi-esqualeno no composto final (DEWICK, 2009).
É um óleo natural encontrado em diversos alimentos tais como os óleos de
planta, carnes e de alguns peixes. A fonte mais rica deste óleo fino é uma raça
particular de tubarão que vive em águas profundas de Okinawa (tubarão
esqualídeos, de onde deriva o seu nome) (ESQUALENO, 2016).
Vitamina E ou tocoferol é um importante antioxidante natural, utilizado em
cosméticos e alimentos, sendo difícil de extrair por ser sensível à temperatura e
oxidação. Há vários métodos para obtê-lo a partir de materiais vegetais (BEVAN &
MARSHALL, 1994).
A vitamina E ocorre em alimentos de origem vegetal e animal é um composto
nutricional que funciona como antioxidante responsável pela varredura de radicais
livres no organismo (BATISTA et al., 2007; TABET, et al., 2008; FLORES, et al.,
2010).
2. METODOLOGIA
2.1 Reagentes
Álcool etílico 99,5% (Anidrol), álcool isopropilico (BIOTEC) e hexano (Neon).
Na análise de Cromatografia Gasosa (CG) foram utilizados: Diclorometano (J.
T. Baker).
2.3 Identificação da espécie
As folhas de araçá vermelho foram coletadas numa propriedade particular
(latidude: -24.7394499, longitude: -53.7235031) no mês de março do ano de 2016,
no município de Toledo – Pr e identificadas pelo herbário da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde –
HERBÁRIO UNOP. O número de deposito da exsicata é UNOP 2357.
2.4 Preparo da matriz vegetal para extração
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Foram utilizadas folhas coletadas em pontos aleatórios da árvore. As folhas
foram secas em estufa de circulação de ar a 40 °C por 72 horas (TECNAL, TE394/3). Após secas, foram moídas em liquidificador doméstico. As partículas
resultantes foram classificas por peneiramento, sendo utilizadas as peneiras 16, 28,
32 mesh e fundo, cada classe granulométrica foi separada e as amostras
armazenadas em refrigeração a -15 °C.
2.5 Extração assistida por ultrassom
Os experimentos para obtenção dos extratos das folhas de araçá vermelho
(Psidium cattleianum Sabine) utilizando extração assistida por ultrassom com
solvente hexano foram realizados no Laboratório de Processos Biotecnológicos e de
Separação do Programa de Pós-graduação de Engenharia Química da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo.
Foi realizado empregando como fatores: a temperatura, potência e razão
massa de folhas/volume de solvente. Um planejamento experimental 23 com
triplicata no ponto central, os valores utilizados no planejamento está apresentado
na Tabela 1.
Tabela 1 - Planejamento experimental 23 para extração assistida por ultrassom
Temperatura
Potência
Razão massa/solvente
(°C)
(%)
(g/mL)
40
20
01:10
60
20
01:10
50
60
01:15
60
100
01:20
40
100
01:20
Como mostra a Figura 1 o esquema de um módulo de sonicador ultrassônico,
o equipamento utilizado foi um Eco-sonics (Ultronique), com frequência de 20 Hz,
potência máxima de 500 Watts (corresponde a 100% da potência), microponteira de
titânio com 4 mm de diâmetro. As extrações foram realizadas em reator encamisado
de 70 mL utilizando 50 mL de solvente, o contato das amostras com o solvente
ocorreu imediatamente no tempo inicial da extração, a extração foi realizada por 5
minutos.
Figura 1: Esquema do sistema de extração assistida por ultrassom

Fonte: Adaptado de DANLAMI et al., 2004.
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Durante a extração a temperatura foi controlada por meio de circulação de
água, aquecida e bombeada por um banho termostático (modelo MA-184, Marconi)
no reator encamisado.
Após a extração, os extratos foram filtrados com papel filtro utilizando vácuo e
secos em estufa a 40°C em placas petri, após a secagem foi verificada a massa de
extrato para cálculo de rendimento e armazenados em frasco âmbar.
Utilizou-se o programa computacional STATISTICA (V. 7.0) da STATSOFT
TM Inc., para análise estatística dos efeitos considerando o modelo linear com
intervalo de 95% de confiança.
2.6 Composição química por CG-EM
Os experimentos de Cromatografia gasosa acoplada a expectrometria de
massas foram realizadas na Central Analitica do Instituto de Química da
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
A amostra utilizada foi a do ponto central (temperatura: 50ºC, potência: 60% e
razão massa/solvente: 1:15).
As análises foram realizadas em um cromatógrafo a gas acoplado a um
espectrômetro de massas tipo quadruplo linear (Agilent modelo 5975C), com coluna
capilar HP-5MS (5% difenil e 95% dimetil polisiloxano) com dimensões 30 m x 0,25
mm, 0,25 µm, fase móvel utilizada foi o gás hélio com 99,9999% de pureza, com
vazão de 1,0 mL.min-1, as amostras foram diluidas em diclorometano.
O volume injetado foi de 1:100 para as amostras 1, 4 e 5 e de 1:20 para as
amostras 2 e 3, a injeção foi realizada em modo Split, sendo a temperatura do injetor
e do detector 280 °C, a temperatura inicial do forno foi de 40 °C que foi mantido
durante 2 minutos, em seguida aqueceu-se até a temperatura de 280 °C com 5
°C.min-1, e manteu-se a 280 °C por 10 minutos, resultado em um total de 54
minutos de análise.
Para identificação dos compostos detectados utilizou-se a base de dados de
espectros de massas NIST11 e o programa AMDIS (sistema automatizado de
identificação e deconvolução de espectros de massa).
2.7 Determinação da vitamina E
As análises de determinação de vitamina E foram realizadas no laboratorio de
analises agro-ambientais da pós-graduação em engenharia agrícola na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo.
A determinaçao foi realizada com base na metodologia de Freitas, et al.
(2008), todas as soluções padrão e diluições foram preparadas em propanol à
concentração desejada e filtradas através de filtros estéreis de plástico de 0,45 m
(PTFE) antes da análise cromatográfica. As amostras dos extratos foram pesadas
(0,0100 - 0,0200 g) e dissolvido em 1 mL de 2-propanol. Foram realizadas duas
leituras por amostra.
A análise foi realizada em cromatógrafo de líquido de alta eficiência (CLAE)
com bomba LC-20AT, forno CTO-20A, auto injetor SIL-20ª, detector UV SPD-20A e
CBM-20ª (Shimadzu). A coluna utilizada foi C18 (150 mm × 4,6 mm, diamentro de
5μm) (Kromasil). A fase móvel consistiu numa mistura de metanol (96%) e água
(4%) utilizando o solvente isocrático Com um fluxo de 1 mL/min -1. A detecção foi
feita em 292 nm. A quantificação de tocoferol foi realizada via padronização externa
com curva padrão a partir de soluções estoques dos padrões com concentrações de
50 a 250 mg/L.
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2.8 Caracterização morfológica por MEV
As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas
no Laboratorio de Recursos Analíticos e Calibração na Faculdade de Engenharia
Química da Universidade Estadual de Campinas (LRAC/FEQ/UNICAMP).
O material vegetal foi caracterizado morfologicamente utilizando-se a técnica
de microscopia eletrônica de varredura (MEV), antes e após as extrações assistida
por ultrassom.
As folhas de araçá vermelho utilizadas foram fixadas em suporte de aluminio
com auxilio de uma fita dupla face de carbono para fixar as partículas. No
equipamento Sputter Coater (EMITECH, K450), as amostras foram submetidas a
vácuo na camara de 0,1 mbar por um tempo de 10 minutos. Gás argônio foi injetado
para realizar o recobrimento metálico com ouro. Para obter-se a topogradia do
espectro.
Para obtenção das micrografias utilizou-se Microscópio Eletrônico de
Varredura com Detector de Energia Dispersiva de raios X (LEO Electron Microscopy
Oxford, modelo Leo 440i, 6070).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Planejamento experimental pra extração
As condições e o rendimento utilizados na extração com solvente em
ultrassom dos extratos das folhas de araçá esta apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 - Condições experimentais da extração assistida por ultrassom utilizando
hexano obtidos ao final de 5 minutos
Extrações Temperatura Potência Razão massa/ solvente Rendimentos
(°C)
(%)
(m/v)
(%)
1
40
20
1:10
0,813
2
40
20
1:20
1,127
3
40
100
1:10
2,178
4
40
100
1:20
2,676
5
50
60
1:15
1,836
6
50
60
1:15
1,639
7
50
60
1:15
2,033
8
60
20
1:10
0,988
9
60
20
1:20
1,332
10
60
100
1:10
1,167
11
60
100
1:20
2,545
Para a análise de extração Assistida por Ultrassom o maior rendimento foi de
2,676% para temperatura de 40 °C, potência de 100% e razão massa/solvente de
1:20, também foi obtido um rendimento de 2,545% para a maior temperatura e
pressão e razão massa/solvente 1:20.
3.2 Análise estatística
Utilizou-se o programa computacional Statistica (V. 7.0) da STATSOFT TM.
INC, para análise estatistica dos efeitos considerando o modelo linear e um intervalo
de 95% de confiança.
Para as condições de temperatura (T) e potência (P) e razão massa/solvente
utilizadas no planejamento fatorial, a potência e a razão massa/solvente
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apresentaram efeito significativo (considerando um p-valor de 5%), que esta
apresentado na Tabela 3 e o gráfico de pareto como mostra a Figura 2.
Tabela 3 - Tabela de Efeitos para as variáveis: potência, temperatura e razão
massa/solvente na extração de óleo do araçá vermelho utilizando
extração assistida por ultrassom com hexano
Parâmetros Efeito
Erro
T
p-valor Coeficiente
Erro
Padrão
(4)
Padrão do
do Efeito
Coeficiente
Média/
1,6370
0,0681
24,0339 0,00002
1,6370
0,0681
Interação
P
1,0766
0,1588
6,7769
0,0025
0,5383
0,0794
T
-0,1904
0,1588
-1,1986
0,2968
-0,0952
0,0794
Razão
massa/
-0,6559
0,1565
-4,1900
0,0138
-0,3278
0,0782
Solvente
P xT
-0,3801
0,1588
-2,3930
0,0749
-0,1901
0,0794
P x Razão
massa/
-0,3041
0,1588
-1,9146
0,1280
-0,1520
0,0794
Solvente
T x Razão
massa/
-0,2272
0,1588
-1,4302
0,2258
-0,1136
0,0794
Solvente
2

R = 0,95022; R

2
ajustado=

0,87556

Figura 2 - Gráfico de Pareto de efeitos para variáveis: temperatura, pressão e razão
massa/solvente na extração das folhas de araçá vermelho utilizando
hexano na extração assistida por ultrassom

Potência

6.776898

Razão massa/solvente

-4.19

PxT

P x Razão massa/solvente

T x Razão massa/solvente

Temperatura

-2.39304

-1.91465

-1.43028

-1.19864

p=.05

Efeito Padrão Estimado (Valor Absoluto)

A validação do modelo foi verificada pela análise do teste F, mediante dados
da análise ANOVA. O modelo se ajusta satisfatoriamente aos dados experimentais,
sendo valido quando Fcalc>Ftab. A análise da estatística F esta apresentado na
Tabela 4 e o gráfico de superfície demonstra a análise da potência x a razão
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massa/solvente sendo que as cores e padrões indicam áreas que estão no mesmo
intervalo de valores, como mostra a Figura 3.
Tabela 4 - Estatística F
Variáveis
Modelo
Resíduo
Total

SQ
3,8541
0,2019
4,0562

GL
6
4
10

MQ
0,6423
0,0504

Fcalc
12,745

Ftab*
6,16

*Ftab(6;4;0,05)

Figura 3 - Gráfico de superfície da potência x razão massa/solvente

Conclui-se que o modelo pode ser validado no nível de significância de 5%,
indicando que o mesmo pode ser usado para fins de prever o comportamento do
processo.
3.3 Composição química por CG-EM
Os principais compostos encontrados nos extratos das folhas de araçá
vermelho pela análise de CG-EM esta apresentado na Tabela 5.
A porcentagem de área normalizada (%A) indica a distribuição relativa dos
compostos na amostra, a qualidade é o índice de pesquisa na base de dados que
reflete a similaridade do espectro de massas obtido com os registrados nas
bibliotecas atualizadas, foram adotados índices de qualidade com similaridade
maiores que 70. As amostras utilizadas das extrações foram do ponto central.
Tabela 5 - Compostos encontrados na análise de CG-EM
Nome do composto
%A
Tetrametil Hexadecenol
1,37
Esqualeno
9,56
Estireno
0,33
Cariofileno
2,21
Cubebeno
0,59

Qualidade
AMDIS
93
94
99
90
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Copaeno
Panasinseno
Decahidro Dimetil Metiletilideno Naftalenol
Diisobutil Ftalato
Metil Dodecil Benzeno
Hexadecanoato de metila
Dimetil Benzil Fenol
Dihidroxi Metoxi Chalcona
Hidrocarboneto saturado
Vitamina E

4,20
8,11
0,74
0,55
1,56
0,68
0,95
2,33
3,66/0,66
24,18

96
74
AMDIS
AMDIS
93
98
86
AMDIS
74/AMDIS
99

Os compostos em maiores proporções dos extratos encontrados foram:
vitamina E e o esqualeno. Sendo que estes compostos são utilizados para pesquisa
na área da saúde.
Tetrametil Hexadecenol ou fitol faz parte da cadeia lateral da clorofila
(PETERS, MOLDOWAN, 1993).
Estireno é um hidrocarboneto aromático insaturado foi descoberto pelo
farmacêutico alemão Johann Eduard Simon em 1839 (MOORE, 1989).
Cariofileno, cubebeno, capaeno, panasinseno, decahidro dimetil metiletilideno
naftalenol são sesquiterpenos e são constituintes de muitos óleos essenciais de
varias plantas. Hexadecanoato de metila é um éster.
3.4 Determinação de Vitamina E
Dos compostos encontrados foi avaliado somente a vitamina E por ser o
composto de maior proporção. Na Tabela 6 encontram-se as condições de extração
e a concentração de vitamina E.
Tabela 6 - Condições e concentração de vitamina E
Extrações Temperatura Potência Razão massa/
(°C)
(%)
solvente
(m/v)
1
40
20
1:10
2
40
20
1:20
3
40
100
1:10
4
40
100
1:20
5
50
60
1:15
8
60
20
1:10
9
60
20
1:20
10
60
100
1:10
11
60
100
1:20

Concentração (mg de
vitamina E/g de extrato)
52,097
42,645
17,864
19,304
33,766
30,555
13,445
25,035
21,200

Observa-se que a maior concentração 52,097 mg de vitamina E/ g de extrato
foi encontrada na menor temperatura, menor potência e razão massa/solvente 1:10,
possivelmente isto pode ter ocorrido pois em condições mais brandas de
temperatura ocorre a degradação deste composto.
A vitamina E pode ser encontrada numa variedade de frutas, semestres e
folhas, os valores encontrados foram similares a alguns trabalhos reportados na
literatura. Para extração com hexano em soxhlet de folhas de Caraipa densifolia Mart
(árvore) foram obtidos um total de tocoferol em CG-EM de 1,21 mg/g (SLVEIRA,
2010). Telles (2006) determinou a concentração utilizando extração com éter dietílico
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nas sementes de avelã e de girassol que foram de 0,25 mg/ g e 0,46 mg/ g,
respectivamente.
Como visto anteriormente as extrações utilizando solvente assistida por
ultrassom obteve maiores concentração de vitamina E em comparação aos
comparados na literatura, mostrando assim um efeito positivo.
3.5 Caracterização morfológica por MEV
Análises de Microscopia Eletrônica de Varredura das partículas de folhas de
araçá vermelho após moagem e classificação granulométrica, foram realizadas com
amostra in natura e após as extrações. Observam-se características diferentes na
face adaxial e abaxial da folha.
As micrografias obtidas pelo MEV na ampliação de 3000 vezes na face
adaxial da amostra in natura e após a extração, respectivamente, onde observa-se
um recobrimento rugoso na superfície da amostra in natura e após a extração podese observar uma superfície mais homogênea, sendo que o recobrimento rugoso é
removido e a também a remoção dos cristais, como mostra as Figuras 4 e 5.
As micrografias obtidas pelo MEV na ampliação de 3000 vezes na face
abaxial da amostra in natura e após a extração, respectivamente, é possível
observar inúmeros estômatos que possuem a função de troca de gases e a
transpiração do vegetal na amostra in natura, após a extração é possível observar a
remoção de cristais e a quebra de alguns estômatos, como mostra as Figuras 6 e 7.
Figuras 4 e 5 - Imagens obtidas por MEV da face adaxial de partícula da folha de
araçá vermelho na ampliação de 3000 X, sendo que na primeira a
imagem é in natura e a segunda após a extração assistida por
ultrassom

Figuras 6 e 7 - Imagens obtidas por MEV da face abaxial de partícula da folha de
araçá vermelho na ampliação de 3000 X, sendo que na primeira a
imagem é in natura e a segunda após extração assistida por
ultrassom
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Os estômatos demostram algumas rupturas, causadas pelos efeitos: térmico,
mecânico e de cavitação. Os resultados do MEV confirmaram que as estruturas mais
danificadas correspondem as condições onde obteve-se os maiores rendimentos de
extração na EAU.

4. CONCLUSÃO
A extração com solvente assistida por ultrassom mostrou-se uma técnica
eficiente para a obtenção do extrato para araçá vermelho (Psidium cattleianum
Sabine). O maior rendimento foi de 2,676% obtido na temperatura de 40 °C,
potência de 100%, e razão massa/solvente de 1:20 para as folhas do araçá
vermelho. A análise estatística mostrou que as variáveis que tiveram maiores efeitos
no rendimento da extração foram a potência e a razão massa/solvente. Os extratos
foram caracterizados qualitativamente em relaçao a composição e foram
encontrados compostos de interesse da indústria farmacêutica e alimentacia, em
especial o esqualeno e a vitamina E. Para análise de MEV pode-se observar que as
estruturas das folhas do araçá vermelho foram danificadas após a extração.
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SIMULAÇÃO DE UM AVIÁRIO EM UM MEIO POROSO: ANÁLISE
DAS CONDIÇÕES DE CONFORTO PARA AS AVES
Mayara Batista1 e Ivo Neitzel2
Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, Simulação, Otimização e Controle de Processos
RESUMO
Quantificar parâmetros para a qualidade de vida em um aviário, por meio de
simulações, é indubitavelmente uma tarefa complexa. A velocidade do ar, a
temperatura e concentração de contaminates (NH3, CO2, H2O e CO) são parametros
importantes nesse contexto, pois tem um impacto muito grande no crescimento e taxa
de mortandade das aves. Para conduzir estes parametros a valores adequados e
realistas, optou - se por simulações estratégicas a partir de um meio poroso com uma
matriz sólida constítuida pelas aves, a reagião das aves (RA). A modelagem
preconizada, possibilitou analisar o impacto causado pela resistência do ar, provocada
pela movimentação das aves, sobre o escoamento do fluido, transporte de massa e
energia. Os resultados obtidos ficaram dentro dos parâmetros estabelecidos para
garantir o conforto térmico e a sobrevivencia das aves dentro do aviário.
Palavras-chave: avicultura; conforto térmico; simulação.
ABSTRACT
Quantifying parameters for the quality of life in an aviary, through simulations, is
undoubtedly a complex task. Air velocity, temperature and concentration of
contaminants (NH3, CO2, H2O and CO) are important parameters in this context, as it
has a very large impact on the growth and rate of mortality of birds. To conduct these
parameters to appropriate and realistic values, strategic simulations were chosen from
a porous medium with a solid matrix consisting of birds, the bird region (RA). The
precoated modeling made it possible to analyze the impact caused by the resistance
of the birds air, caused by the movement of the birds, on the flow of the fluid, mass and
energy transport. The results obtained were within the established parameters to
guarantee the thermal comfort and the survival of the birds inside the aviary.
Key-words: poultry house; poultry farms; thermal comfort; simulation.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil é destaque na avicultura comercial mundial, em 2016 o Brasil bateu
recorde de produção de frango chegando a 12.900 milhões de toneladas (ABPA,
2017), assumindo o segundo lugar entre os maiores produtores mundiais de carne de
frango. Com o crescimento significativo da produção de frangos de corte, têm sido
cada vez mais exigidas a gestão ambiental, a qualidade de vida dos consumidores, e
os aspectos legais relativos à qualidade do produto. Os dados apontam diretamente
para um grande aumento da densidade de aves nos galpões de criação, estes
precisam garantir o bem-estar animal e o conforto térmico das aves, visando a
eficiência de produção com custos reduzidos.
Nesse contexto, é preciso ter um controle rigoroso na ambiência onde as aves
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ficam alojadas, permitindo a identificação e a redução de risco a saúde das aves.
Os principais fatores que influenciam na ambiência de um aviário são a
variação de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do ar e a concentração
de gases como monóxido e dióxido de carbono (CO, CO2) e em especial amônia (NH3)
devido a sua alta concentração. A emissão desses gases tem um impacto direto muito
grande no meio ambiente, o que torna a indústria avícola um potencial poluidor.
Para sanar ou amenizar o problema, a renovação de ar dentro dos galpões de
criação torna-se um ponto crucial nesse aspecto. A má qualidade do ar no ambiente
interno dos aviários causa sérios danos à saúde das aves e grandes prejuízos ao
avicultor. Dessa forma é necessário adotar sistemas de ventilação que permitam o
conforto térmico para cada fase de vida das aves em diferentes geometrias de galpões
e diferentes posições de equipamentos que possam contribuir para renovação do ar,
garantindo que os agentes nocivos à saúde das aves e até mesmo dos trabalhadores
que ficam no mesmo ambiente estejam dentro dos limites de tolerância, atendendo as
exigências do mercado.
2. METODOLOGIA
2.1 – DESCRIÇÃO DE UM AVIÁRIO TÍPICO
Um aviário é descrito pela sua capacidade de alojar frangos de cortes. Em
galpões típicos brasileiro é possível alojar aproximadamente 20 a 30 mil aves
dependendo do tipo de instalação adotada. São aviários extremamente grandes com
áreas que podem ocupar até 2250 m², sendo a densidade 14 aves/m² (Osorio Saraz,
2015).
Em instalações avícolas o grande desafio é garantir o condicionamento térmico
do ambiente, o ideal é promover um bom sistema de ventilação, que garanta a
qualidade do ar nos galpões e assim, a sobrevivência das aves. Para que isso seja
possível, é extremamente importante controlar as variáveis que afetam o conforto
térmico no ambiente como, a temperatura, velocidade do ar, umidade relativa e a
concentração de gases. Estes fatores quando não controlados dificultam a ventilação
no meio interno, afetando a eficiência produtiva das aves, o que, por sua vez, leva à
produção adicional de calor no ambiente, proporcionando um maior gasto de energia
para manter as condições dentro dos parâmetros de conformidade (BATISTA, 2016).
As aves são animais homeotérmicos, precisam eliminar o calor excessivo do
corpo para manter sua temperatura interna corpórea constante (Abreu e abreu, 2011),
assim ela troca calor com o ambiente externo, o qual por sua vez, precisa estar com
a temperatura dentro da zona de conforto. Um ambiente é considerado dentro da zona
de conforto quando a ave pode eliminar o calor produzido pelo seu metabolismo para
o ambiente sem provocar o stress (BATISTA, 2016).
Segundo Abreu e Abreu, (2011), a temperatura ideal nos aviários esta
relacionada com a idade das aves, para aves nas primeiras semanas de vida é
necessário temperaturas mais elevadas, próximas de 35°C, e para aves próximas ao
abate, temperaturas amenas, próximas de 26 e 20°C. O controle da temperatura
dentro dos galpões de criação garante uma boa produtividade (LIMA et al., 2004).
As aves dissipam calor do corpo por dois processos: sensível e latente. O calor
sensível ocorre pela movimentação das aves e também após alimentação,
propiciando um aumento da temperatura do ambiente. O processo de dissipação de
calor é por convecção, condução, radiação. O calor latente ocorre pela evaporação
de líquidos pela pele e respiração das aves, as trocas evaporativas (BATISTA, 2016).
De acordo com Macari & Furlan, (2001), a área superficial corpórea é um fator
predominante na eficiência das trocas sensíveis, ocorre em função da diferença de
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temperatura entre a superfície corpórea das aves e o ambiente. A perda de calor
sensível de frango de corte é mais eficiente em áreas de corpo sem penas (BARACHO
et. al., 2011).
A velocidade do ar também influencia nas trocas sensíveis, sua importância em
ambientes com alta temperatura está relacionada com o seu efeito sobre a energia do
corpo da ave (Yahav et. al., 2004), assim quanto maior a velocidade do ar, maior é a
perda de calor por convecção e radiação, entretanto é importante que esteja dentro
dos limites aceitáveis. Segundo Boaventura, (2012), assim como a temperatura, a
velocidade do ar também é relacionada a idade das aves. A variação na velocidade
do ar tem impacto no desempenho, conversão alimentar e consumo de água das aves
(MAY, 2000). Para aves nas primeiras semanas de vida a velocidade ideal varia de
0,1 a 0,7 m/s, já para aves a partir da quarta semana até o abate, os valores chegam
até 3,5 m/s sem restrição (BOAVENTURA, 2012). Além dos valores limítrofes da
velocidade é preciso garantir que esta, seja homogênea em todo ambiente, eliminando
assim áreas com estagnação de ar, as quais são propicias ao calor excessivo e a
concentração de contaminates (BATISTA, 2016).
A geração de gases e outros componentes é altamente prejudicial para o
desenvolvimento das aves. Dentre os diversos contaminantes, os mais prejudiciais
devido as altas concentrações é o dióxido de carbono e a amônia. O dióxido de
carbono (CO2) é proveniente da respiração das aves, da queima de biomassa e
combustíveis fósseis. É um gás não tóxico e inodoro, o principal responsável pelo
efeito estufa, em aviários o limite para concentração desse gás é de 5.000 ppm
(Curi,2004), mas sua concentração varia dependendo das condições ambientais,
podendendo chegar a 10.000 ppm, essa alta concentração pode causar asfixia as
aves (MIRAGLIOTTA, 2005). A amônia é um gás (NH3) formado a partir do ácido úrico
proveniente do excremento das aves,a degradação do ácido úrico em amônia é
diretamente influenciada pela umidade da cama (Batista, 2016), quando inalada em
níveis superior a 60ppm causa doenças respiratórias às aves e quando chega a 100
ppm reduz a taxa e o volume de respiração (MIRAGLIOTTA, 2005). O limite de
exposição a esse gas é de 20 ppm (CURI, 2004).
Para amenizar os problemas das condições térmica em instalações avícolas,
os produtores de frango de corte apostam em sistemas de ventilação com diversos
arranjos fisícos diferentes e equipamentos que promovem e garantem a qualidade do
ar no ambiente das aves, um sistema de ventilação eficiente. Nesse contexto,
promover a troca de ar no ambiente de forma adequada permite eliminar regiões com
áreas excessivamente quentes, frias, com ar estagnado e amenizar ou eliminar a
geração de gases.
Um aviário é dotado de ventiladores e climatizadores, janelas ou persianas que
tem a função de promover a entrada de ar, bem como facilitar a saída. As persianas
promovem a entrada de ar no galpão a temperatura ambiente ,20°C (Batista, 2016).Os
ventilares exaustores operam com pressão negativa, retirando a ar quente do interior
do galpão, nesse sistema é de suma importância a vedação do ambiente, pois
funciona através da diferença de pressão do ar do lado de dentro e do lado de fora,
criando um vácuo parcial dento das instalações (CURI, 2014). Os ventiladores de
pressão positiva auxiliam para melhorar a circulação gasosa. A eficiencia do sistema
de ventilação depende exatamente da capacidade de operação dos equipamentos, e
do arranjo físico adotado. Os equipamentos devem ser dimensionados e posicionados
adequadamente de modo a garantir a qualidade do ar no ambiente.
3. DESENVOLVIMENTO
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3.1 – DESCRIÇÃO DO AVIÁRIO SIMULADO
A análise, por simulação, do ambiente interno de aviários é importante para um
projeto adequado que preserve as condições de conforto das aves. O aviário, sob este
enfoque, pode ser caracterizado pelas seguintes partes:
1.Região da cama do aviário (RC): região que contém a alimentação, a coleta de
dejetos das aves, penas e outros materiais cuja finalidade é atenuar efeitos
indesejáveis para as aves (Avila, 1992). Fica ao nível do solo. Gera gases
potencialmente poluentes.
2.Região das aves (RA): contém o espaço ocupado pelo corpo principal das aves.
Fica a 5 cm do solo e se estende até 30 cm (dimensões aproximadas, alteráveis
de acordo com a idade e tamanho das aves). Gera calor. Nesta região o ar
circula restrito pelas aves.
3.Região livre (RL): região de livre circulação do ar, ocupa o espaço acima das
aves até o teto do aviário. Pode conter ventiladores internos para circulação do
ar interno.
4.Ventiladores externos: responsáveis pela renovação do ar. Podem introduzir ou
remover ar.
5.Janela de admissão ou exaustação: dependendo da funcionalidade dos
ventiladores externos, o ar entra ou sai por estes orifícios.
6.Eventuais fontes ou sumidouros de calor e umidade.
A região das aves é a que deve ser criteriosamente investigada em relação aos
parâmetros de conforto das aves: velocidades limítrofes, temperaturas máxima e
mínima e concentrações de NH3, CO2, H2O e CO. Sob o enfoque da movimentação
do ar, sua espessura ocupa tipicamente 10% da altura do aviário e fica um pouco
acima (em relação ao solo) da espessura da camada limite hidrodinâmica, 3 - 5 %
como referência. As aves, com densidades ocupacionais na ordem de 14 aves por m 2,
são obstáculo à livre circulação do ar. A ocupação volumétrica pelas aves, nesta
região, é de aproximadamente 20 – 40%. As aves se movimentam randomicamente
e, em decorrência das penas, tem superfície não lisa gerando resistência à
movimentação do ar.
A descrição do comportamento fluidodinâmico e térmico desta região (RA)
próxima ao solo (que tem impacto no transporte de espécies por convecção e difusão
dos gases produzidos na cama), será feita por um modelo que considera a resistência
provocada pelas aves. A descrição irá considerar esta região como um meio poroso
com uma matriz sólida constituída pelas aves. A porosidade,  L  1   p , onde  p é a
fração ocupada pelas aves, considera-as como tendo forma esférica com volume
equivalente definido pela sua densidade mássica. A área superficial é calculada a
partir da área destas esferas. A parte vazia será considerada como sendo constituída
pelos poros.
3.2 – ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS
A descrição clássica para o escoamento de líquidos e gases em meios porosos
com escoamento monofásico e laminar utiliza a Lei de Darcy (BSL, 2002) juntamente
com a equação da conservação de massa:


   v 0 ,  p    g ,ou,


(01)
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v0  


 v ,   p    g , ou,
 0


 (lei de Darcy).


(02)

(03)

Este modelo foi modificado por Brinkman para considerar a distorção
provocada por efeitos viscosos no perfil de velocidade (BSL, 2002) pela proximidade
2
das paredes por intermédio do termo  v 0 (DEEN, 2012), (ZENG, 2006):

 v 0  eff  2 v 0 , ou,


(04)



   eff  2 v 0 .



(05)

  

v0  

Nesta equação eff é uma viscosidade efetiva que descreve a viscosidade na

camada limite na superfície da matriz porosa (Sman, 2002) e pode ser diferente de 
(Delgado 2012). Na sua essência a correção de Brinkman interfere no escoamento
próximo à superfície sólida, produzindo uma redução mais suave da velocidade até o
valor zero (no-slip) (Sman, 2002). Para diâmetros de poros muito pequenos a variação
de velocidade através dos poros pode ser desprezada (Zeng, 2006). Para porosidades
maiores, e, neste contexto, esta parcela não é considerada.
Para escoamentos com velocidades maiores, no denominado regime “não
Darcy”, Re  0.1 3 (Zeng, 2006), Forchheimer postulou (Hassanizadeh, 1987),
(Jambhekar, 2011), (Hellström, 2006), por analogia com escoamentos em tubos, a
equação (na sua forma original, unidimensional):


p 
  v0  b    v0m
x 

(06)

O coeficiente b da equação de Forcheimer usualmente é colocado na forma

b   k  , (Engler, 2010). Esta equação, também desenvolvida teoricamente,
(Whitaker, 1996), foi posteriormente modificada por Ergun com base em medições
experimentais para a forma atual (existem pequenas variações na forma de escrita
desta equação):



   v 0  FForchheimer 
 v0  v0



(07)

Ela pode, também, ser obtida, (Bird, 2002), pela soma de duas parcelas
desenvolvidas especificamente, uma para o regime laminar e outra para o regime
turbulento, produzindo a forma denominada de equação de Ergun:
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2
B   L  1   L   2
 A    1   L  

 2 

  v0 
  v0
3
x
d eff   L 
d eff   L3 
parcela  laminar , Blake  Kozeny

(08)

parcela  turbulenta , Burke  Plummer

Os valores para as constantes A e B são A  150 ou A  180 e B  1.75 ~ 4 ,
(Macdonald, 1979). Nestas equações a velocidade superficial do fluido, v0 , é definida,
(BSL, 2002), como sendo a “vazão mássica dividida pela massa específica” dividida
pela “área da coluna na ausência de recheio”. A velocidade média com que o fluido
escoa pelos espaços vazios é vi  v0  L ;  L é a fração de vazios do leito. d eff é o
diâmetro efetivo, que, se as partículas do leito fossem esferas iguais, seria o diâmetro
da esfera. Em não sendo este o caso, deff  6 V A (SMAN, 2002).
Comparando a equação (7) com a equação (8), verifica-se que:



d eff2   L3
A  1   L 

FForchheimer 



(09)

2

B

(10)

A   L3

d eff2   L3
FForchheimer  1   L 

2



B
A3

(11)

Onde,
 é a porosidade do leito (fração de vazios (4-BSL))

k é a permeabilidade do leito (4-BSL)

v0

é a velocidade superficial do leito (4-BSL)
q é a vazão volumétrica através da seção reta da “torre”,

A é a área da seção reta, perpendicular à direção de escoamento,
L é o comprimento do leito poroso na direção do escoamento,
p é a diferença de pressão através do leito (comprimento L ),



é a viscosidade do fluído,
k é a permeabilidade, considerada uma propriedade material do meio poroso.

Fo  FForchheimer 

  v0  k
, número de Forchheimer.


A equação (8) é deduzida presumindo que não existam escoamentos
preferenciais no leito (BSL, 2002), condição que no presente caso certamente não é
respeitada.
3.1 – SELEÇÃO DE UM MODELO DE ESCOAMENTO PARA A REGIÃO DAS AVES
Face à dificuldade de realizar um experimento real para validar a modelagem
proposta, foram conduzidas simulações nas condições preconizadas na descrição da
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estratégia de modelagem. A simulação foi realizada com o programa COMSOL 5.2ª
utilizando o módulo de CFD (Fluidodinâmica Computacional).
Cada ave é representada por uma esfera cujo raio é calculado assumindo que
a massa da ave está contida inteiramente na esfera, denominada de esfera
equivalente. O inverso da densidade ocupacional de aves é a área especifica das aves
e o quadrado com a mesma área foi denominado de área de conforto. O volume de
conforto disponível para uma ave foi definido como sendo o cubo cujo lado é igual ao
lado do quadrado da área de conforto. As condições e valores paramétricos utilizados
estão na Tabela 01.
Tabela 01 - Valores paramétricos utilizados na simulação
VARIÁVEIS
VALORES DE
REFÊRENCIA
Densidade das aves
400
Volume da esfera equivalente (uma ave)
2.5
Raio da esfera equivalente
0.084
Densidade de ocupação pelas aves
12
Massa de uma ave
1
Comprimento do lado área de conforto
0.2887
Volume específico da região das aves
0.28875
(volume de conforto / 1 m2 de piso)
Volume ocupado pelas aves (fração
0.1782
ocupada)
Fração de vazios
0.8218
Fração superfície das esferas por m2 de
1.0689
piso

UNIDADE
kg/m3
L
M
aves/m2 piso
Kg
M
m3/m2

m2/m2 piso

Fonte: Do autor

Foi construído um sistema com múltiplos volumes de conforto contendo, cada
um, uma esfera equivalente cujo centro coincide com o centro do cubo do volume de
conforto. A figura 01 exemplifica este sistema.
Figura 01: Sistema com múltiplos volumes de conforto

Fonte: Do autor

Na situação simulada o ar entra pela superfície A com velocidade vA e sai pela
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face B. A figura se estende, simetricamente, pelas faces C e D. Na estrutura da figura
existem 7 esferas equivalentes na direção x, 5 na direção y e 1 na direção z. Três (3)
volumes “vazios” precedem o conjunto de esferas. Esta estrutura foi denominada de
7-3-5-1.
4. RESULTADOS
A partir da modelagem preconizada, foram simulados quatro aviários com
diferentes arranjos físicos. Os parâmetros a ser avialiados é o impacto causado sobre
a temperatura, velocidade do ar e a concentração de NH3 no ambiente simulado. Os
aviários foram denominados da seguinte forma: v701, v702, v703 e v704. Possuem
uma área de 525m2, composto de ventiladores exaustores, e uma janela de admissão
de ar. O comportamento pressão – vazão é calculado pelo sistema. De fato, o que
muda nos arranjos físicos adotados , é a posição dos ventiladores exaustores e a
posição da janela de admissão de ar. As versões 701 e 702, ainda possuem duas
paredes posicionas de modo a facilicitar a circulação do ar na Região das Aves (RA),
região de domínio do estudo. Os arranjos fisícos e a geometria adotada são
exemplificados nas figuras 2a, 2b, 2c e 3d, respectivamente.
Figura 02: Geometria e arranjo físico dos aviários
b) v702
a) v701

d) v703

Fonte: Do autor

d) v704
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Os ambientes simulados são favoráveis para o densenvolvimento de aves
próxima ao abate, no qual a temperatura varia de 20 a 26 C° (ABREU E ABREU,
2011). Os resultados obtidos em todos os aviários para temperatura foram
satisfatório, pois ficaram dentro dos parâmetros de conforto estabelecidos. O
comportamento do perfil de temperatura é mostrado nas figuras 03, 04, 05 e 06,
respectivamente.
Figura 03: Perfil de temperatura (RA) – aviário v701

Fonte: Do autor

Figura 04: Perfil de temperatura (RA) – aviário v702

Fonte: Do autor
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Figura 05: Perfil de temperatura (RA) – aviário v703

Fonte: Do autor

Figura 06: Perfil de temperatura (RA) – aviário v704

Fonte: Do autor

Para a velocidade do ar, segundo (Boaventura, 2012) os valores podem variar
nas primeiras semanas 0,1 a 0,7 m/s, já para aves a partir da quarta semana até o
abate, os valores chegam até 3,5. Na região das aves, os valores obtidos foram de
baixa velocidade, entretanto devido a distribuição homogênea do perfil velocidade, o
ambiente manteve – se favorável ao crescimento das aves. As figuras 07, 08,09 e 10
mostram o comportamento perfil – velocidade.
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Figura 07: Perfil de velocidade (RA) – aviário v701

Fonte: Do autor

Figura 08: Perfil de velocidade (RA) – aviário v702

Fonte: Do autor
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Figura 09: Perfil de velocidade (RA) – aviário v703

Fonte: Do autor

Figura 10: Perfil de velocidade (RA) – aviário v704

Fonte: Do autor

Em relação a concentração de contaminates, especificamente o NH 3, os
resultados mostraram – se satisfatórios. O NH3, é um contaminante altamente
prejudicial às aves, de acordo com (Curi, 2004) os limites para exposição desse gás
é de 20 ppm. Os valores encontrados, foram bem menores em todos os aviários,
conforme mostram as figuras 11, 12, 13 e 14.
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Figura 11: Concentração de NH3 (RA) – aviário v701

Fonte: Do autor

Figura 12: Concentração de NH3 (RA) – aviário v702

Fonte: Do autor
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Figura 13: Concentração de NH3 (RA) – aviário v703

Fonte: Do autor

Figura 14: Concentração de NH3 (RA) – aviário v704

Fonte: Do autor

A escolha do arranjo físico, é sem dúvidas essencial para garantir o conforto
térmico às aves. Quando o fluxo de ar entra no sentido longitudinal, 35m, percorre um
espaço muito maior que no sentido transversal, 15m, nesse contexto, nos aviários
v701 e v702, as paredes dispostas no interior do aviário mostraram sua importância,
pois forçaram o ar passar homegeneamente na região das aves, aumentando assim
a velocidade do ar, resultando em temperaturas favoráveis ao desenvolvimento das
aves, entretanto para o NH3, foram alcançados valores de concentração maiores
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(dentro dos parâmetros aceitáveis), isso ocorre devido a difuldade de renovação de ar
no ambiente proposto.
Para os aviários v703 e v704, a diferença foi a direção do fluxo, no sentido
transversal, não foi necessário utilizar barreiras, o que explica a baixa velocidade, foi
possível obter resultados significativos para a concentração de NH3, valores próximos
de 5 e 6 ppm. Comparando esses dois aviários, é perceptível, uma pequena diferença
de temperatura, a qual pode ser explicada pela posição dos ventiladores.
5. CONCLUSÃO
As simulações confirmaram sua importância como ferramenta indispensável
para projeto, a análise e dimensionamento dos aviários. A modelagem utilizada provou
ser fundamental para a descrição do comportamento fluidodinâmico e térmico da
região das aves. O posicionamento dos dos ventiladores e a escolha do arranjo físico
adequado, mostrou - se um parâmetro decisivo para eliminação de pontos quentes e
áreas estagnadas no interior do aviário. Os aviários simulados mostraram – se
favoráveis ao crescimento e a saúde das aves.
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SIMULAÇÃO DE UM REATOR DE DESLIGNIFICAÇÃO COM
OXIGÊNIO DO PROCESSO KRAFT DE FABRICAÇÃO DE PAPEL
Jessica da Luz Maeiski1 , Ivo Neitzel2 e Diego do Mato Lara3

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Simulação, Otimização, Modelagem cinética.

RESUMO
A otimização dos processos industriais por meio da simulação é uma alternativa
interessante, pois possibilita um controle maior das condições operacionais do
processo. Assim o objetivo desse trabalho é simular um reator de oxigênio no
estágio de deslignificação do processo Kraft de fabricação de papel, visando sua
otimização. Foi avaliada a influência da fluidodinâmica do reator na simulação, o que
possibilitou determinar que o escoamento ao longo do reator é não ideal, e que
existem regiões no reator com a presença de canal preferencial e também de zonas
estagnantes o que afeta diretamente a eficiência da deslignificação com oxigênio. As
simulações foram realizadas em 2D e 3D. Na simulação 2D verificou-se a existência
de três zonas principais dentro do reator, que mostraram uma recirculação maior nas
partes mais inferiores, próximas ao distribuidor, já no comprimento do reator tem-se
uma corrente ascendente sem mistura significativa, e zonas de recirculação no topo.
Na simulação 3D pode-se analisar uma melhoria na recirculação ao longo do reator,
isso é devido aos orifícios que foram adicionados para a distribuição da polpa,
também houve melhoria no coeficiente de viscosidade não sendo observado
caminho preferencial próximo a parede do reator como na simulação 2D.
Palavras-chave: otimização dos processos industriais; simulação do reator de
oxigênio; influência da fluidodinâmica.

ABSTRACT
The optimization of the industrial processes through the simulation is an interesting
alternative, since it allows a greater control of the operational conditions of the
process. Thus the objective of this work is to simulate an oxygen reactor in the
delignification stage of the Kraft process of papermaking, aiming its optimization. The
influence of the fluid dynamics of the reactor in the simulation was evaluated, which
allowed to determine that the flow along the reactor is not ideal, and that there are
regions in the reactor with the presence of preferential channel and also of stagnant
zones which directly affects the efficiency of the reactor. oxygen delignification. The
simulations were performed in 2D and 3D. In the 2D simulation, there were three
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main zones inside the reactor, which showed a larger recirculation in the lower parts,
near the distributor, whereas in the reactor length there is a rising current without
significant mixing, and recirculation zones in the reactor top. In the 3D simulation it is
possible to analyze an improvement in the recirculation along the reactor, this is due
to the holes that were added for the distribution of the pulp, also there was
improvement in the viscosity coefficient, not being observed preferred path near the
wall of the reactor as in the simulation 2D.
Key-words: Optimization of industrial processes; Simulation of the oxygen reactor;
Influence of fluid dynamics.
1. INTRODUÇÃO
O processo de deslignificação com oxigênio tem se tornado extremamente
importante para as tecnologias de branqueamento de celulose no século 21. O uso
de um estágio com oxigênio promove grande economia com produtos químicos e
reduz os impactos ambientais causados pelas cargas poluentes dos efluentes da
planta de branqueamento. Outra vantagem é que o filtrado residual desta etapa é
compatível com o licor negro do processo Kraft, o que permite que o ciclo de
recuperação seja mais eficiente na recuperação energética e química (VIOLETTE,
2003).
A deslignificação com oxigênio é uma tecnologia estabelecida mundialmente
e uma operação comum nas fábricas de celulose que utilizam o cozimento Kraft. As
razões para essa utilização estão embasadas no contexto ambiental (redução de
carga orgânica ao efluente), bem como no contexto econômico de redução de
químicos no branqueamento (COLODETTE; GOMES, 2015).
Alguns modelos da cinética de deslignificação com oxigênio foram criados
para melhorar a seletividade nesta etapa, sendo possível alterar os reagentes deste
processo assim como manipular as variáveis de controle. Os modelos criados
ajudam na otimização e simulação industrial, melhorando a qualidade do produto
bem como a viabilidade econômica.
Neste contexto o objetivo do trabalho é analisar alternativas para otimização
do processo de deslignificação com oxigênio, por meio de simulação, tanto no
aspecto de condições de operação, como no contexto da fluidodinâmica do reator.
2. METODOLOGIA
2.1 Deslignificação Com Oxigênio
O processo de deslignificação inicia-se pela lavagem da polpa celulósica em
um filtro lavador, a seguir a celulose é descarregada em um tanque de descarga,
onde se adiciona a solução de álcali ativo. Na linha de vapor é realizada a adição
do oxigênio para que sejam injetados na polpa através de um misturador dinâmico.
A mistura então segue para o reator de deslignificação com oxigênio de fluxo
ascendente. O oxigênio, em meio alcalino, forma uma dispersão de gás estável na
polpa, e é consumido nas reações com a lignina (VIANNA, 2009).
Depois de deixar o reator a polpa segue para um tanque, onde a pressão é
aliviada e a temperatura é maximizada para o ponto de ebulição atmosférico da
suspensão. Vapor e gases residuais são liberados para a atmosfera. A polpa é
bombeada para a lavagem em um difusor pressurizado e em seguida é alimentada
ao primeiro estágio de branqueamento (RAGNAR, 2002).
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Figura 1 - Ilustração do processo de deslignificação com oxigênio.

Fonte: O Autor.

O desempenho da deslignificação com oxigênio é monitorado pela medida do
número kappa da polpa. Este valor é adimensional, e é uma medida indireta do teor
de lignina presente na polpa, sendo desta forma, um estimador da demanda de
reagentes para os processos de deslignificação e branqueamento (RUBINI, 2006).
No entanto o número Kappa não pode ser usado como uma medida
verdadeira da lignina residual presente na polpa, pois a mesma contem ácidos
hexenurônicos que são contabilizados na medida do número kappa, esses ácidos
são produtos do cozimento alcalino e afetam a eficácia do estágio de oxigênio, pois
não reagem com o mesmo. (JI, 2007).
A degradação dos carboidratos é monitorada medindo a diminuição da
viscosidade da polpa celulósica (JI, 2007).
Para se atingir uma máxima deslignificação é preciso entender como as
variáveis do processo influenciam no resultado final e na qualidade da polpa. Em
função disto, a modelagem fenomenológica bem como a otimização do processo de
deslignificação pode trazer resultados significativos no que diz respeito a melhores
condições de operação do reator.
2.2 Modelagem Cinética
A deslignificação com oxigênio é considerada uma reação heterogênea, mas
pode ser simplificada, e a equação da taxa pode ser escrita como um modelo
cinético geral de reações homogêneas (JI, 2007).
Recentemente alguns estudos mostraram que durante a deslignificação com
oxigênio a degradação do número kappa pode ser ajustada por um modelo de taxa
cinética em forma de potência, com precisão suficiente, em um único estágio.
A equação pode ser apresentada da seguinte forma (SUSILO, 2002).


n
dK
m
q
 k .O2  . OH   . K 
dt

onde K é o número kappa, [OH-] é a concentração de hidróxido de sódio, e [O2] é a
concentração do oxigênio dissolvido. Os expoentes m, n e q são determinados
empiricamente a partir de dados experimentais.
O coeficiente k, velocidade de reação depende da temperatura e é
determinado pela equação de Arrhenius (SUSILO, 2002).
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E 
k  A.exp  A 
 RT 

onde A é o fator de frequência, EA é a energia de ativação de Arrhenius , R é a
constante universal dos gases e T é a temperatura.
3. DESENVOLVIMENTO
Para o estudo do reator de deslignificação com oxigênio inicialmente foi
realizada uma investigação acerca da fluidodinâmica. Através das simulações em
fluidodinâmica computacional, foram obtidas informações a respeito dos padrões de
escoamento do reator. Em seguida foi realizado uma pesquisa sobre os modelos
cinéticos que descrevem o reator de deslignificação com oxigênio. O modelo
cinético escolhido foi implementado. A partir do modelo foi possível investigar o seu
comportamento e seu impacto sobre o processo reativo. Por fim um modelo foi
escolhido para avaliar o impacto da viscosidade na etapa de deslignificação com
oxigênio.
3.1. Características Do Reator Simulado
O reator consiste de um vaso pressurizado de fluxo ascendente com um
distribuidor de polpa no fundo e descarregador no topo. A simulação foi realizada
em 2D e 3D. As imagens do reator podem ser vistas nas figuras abaixo:
Figura 2 – Geometria 2D do reator de deslignificação com oxigênio.

Fonte: O Autor.
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Figura 3 – Geometria 3D do reator de deslignificação com oxigênio.

Fonte: O Autor.

O que muda na geometria 3D é que na parte inferior do reator foi adicionado
quatro orifícios que fazem a distribuição da polpa na entrada do reator.
3.2. Fluidodinâmica Do Reator De Deslignificação
O reator de deslignificação com oxigênio foi avaliado e teve seu desempenho
analisado através, primeiramente, de simulações relacionadas a fluidodinâmica do
reator analisando o tempo de permanência.
Para a determinação do tempo de permanência foram lançadas 100
partículas na parte inferior do reator onde está localizado o orifício de entrada da
polpa, sendo possível observar a trajetória destas partículas ao longo tempo e
também o tempo de permanência de cada uma delas.
3.3. Escolha Do Modelo Cinético
Considerando a forte visão empírica envolvida na seleção do modelo foi
realizado a busca de um modelo simplificado que não imponha um esforço
computacional elevado ao simulador. Os parâmetros do modelo citados na literatura
apresentam ordens de grandeza e valores bastante distintos, sugerindo uma forte
dependência de todas as matérias prima envolvidas e das condições operacionais.
O modelo cinético escolhido para realizar a simulação foi o modelo de Jafari
(2015), que é descrito da seguinte forma:


m
dL
n
 k1. OH     PO 2  . Lq
dt

  EA 
k1  Aq .exp 

 RT 

O modelo de Jafari (2015), foi simplificado e propõem-se aqui um modelo com a
forma:
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d  L  LF 
dt

d  
dt

n

q
m
  M Lq 1  k  Cˆ NaOH    pO2    L  LF  , isto é,
0

kML

 M

n
NaOH

k Arrhenius
n

m

q

 M L  k  CNaOH    pO2     ,   L  LF
0
q 1

k

d  
dt

eff

q

 k eff    , q  0 .

n

C NaOH  é a concentração mássica de NaOH correspondente à carga inicial
0
de NaOH. Desta forma o modelo permite solução analítica fechada convergindo para
o valor     0 , aliás, L  LF , que corresponde ao  Final   entra   calculado
n

considerando o consumo total de Cˆ NaOH  .
0
3.4. Perda De Viscosidade Da Polpa
Para a simulação da degradação dos carboidratos foi utilizado o modelo
proposto por Susilo (2002), onde a perda de viscosidade é utilizada para descrever
a extensão da degradação dos carboidratos.
A equação cinética utilizada por Susilo (2002) é a seguinte:
n
dmn
m
 kc   O2   OH    mnq
dt

mn = N° moléculas de celulose, mol/tonelada de polpa.

 E 
kc  A.exp  A 
 RT 
onde A é o fator de frequência, EA é a energia de ativação de Arrhenius (kJ/mol), R
é a constante universal dos gases (kJ/mol.K) e T é a temperatura (K).
3.5. Software Utilizado Na Simulação
A modelagem da geometria do reator, criação das malhas, condução das
simulações e da etapa de pós-processamento foram conduzidas no programa
COMSOL MULTIPHYSICS (versão 5.2a), que utiliza elementos finitos para a
solução do modelo. O programa permite criar a estrutura geométrica do reator de
deslignificação, caracterizar o tipo de escoamento dos fluidos, caracterizar as
reações químicas e físicas, caracterizar o transporte de espécies e transferência de
calor do fluido. A simulação foi realizada em regime permanente. São utilizados os
módulos de física, transporte de espécies diluídas, escoamento turbulento e o de
transferência de calor em fluidos.
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4. RESULTADOS
Para a análise fluidodinâmica do reator foram utilizadas duas formas de
representação do escoamento para melhor entendimento: na primeira foram
lançadas partículas na entrada do reator para determinação do tempo de
permanência destas ao longo do reator, sendo possível determinar se o
escoamento é ideal ou não ideal. Em seguida são mostradas linhas de corrente ao
longo do reator evidenciando os locais de maior recirculação e canais preferenciais.
As linhas de corrente são complementadas pelos vetores relacionados à velocidade
local, indicando o sentido de escoamento da polpa no interior do reator.
Na figura abaixo pode ser visto a trajetória das partículas ao logo do tempo
no reator.
Figura 4 – Trajetória das partículas ao longo do reator.

Fonte: O Autor.

A partir do resultado obtido na figura 4 é possível observar que a trajetória de
cada partícula dentro do reator tem velocidade e posição diferente. Ao serem
lançadas as partículas algumas percorrem o reator com uma velocidade maior do
que as outras. Este comportamento da trajetória das partículas já era esperado pois
elementos de fluido percorrem diferentes caminhos no reator e podem gastar
tempos diferentes ao percorrerem todo o volume de controle.
A figura abaixo mostra o tempo de permanência de cada partícula dentro do
reator.
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(Número de Partículas)

Figura 5 –Tempo de permanência das partículas no reator.

Stop Time (s) Tempo de Permanência

Fonte: O Autor.

A figura 5 apresenta o tempo de permanência das partículas no reator, a
partir do resultado nota-se que cada partícula se movimenta de forma diferente,
algumas permanecem mais tempo no reator e outras menos tempo, com isso é
possível caracterizar que o escoamento é não ideal pois cada partícula percorre o
reator em tempos e velocidades diferentes. Esse comportamento afeta diretamente
a reação química pois algumas moléculas vão ter um tempo maior de reação e
outras menor, ou seja, vão existir regiões onde a reação não irá acontecer
completamente causando perda de eficiência na etapa de deslignificação com
oxigênio.
Esses desvios de idealidade causam no reator a formação de canais
preferenciais, pelo reciclo de fluido e pelo aparecimento de regiões estagnantes no
reator, isso pode ser observado nas figuras abaixo:
Figura 6 – Formação de canal preferencial e zonas estagnadas no reator.

Fonte: O Autor.

A simulação realizada mostra a presença de canal preferencial no reator e
também de zonas estagnantes, trazendo muitos problemas relacionados ao
escoamento da polpa, um deles é a falta de recirculação o que mostra que a
mistura é ineficiente e isso é um grande problema para a operação do reator pois

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

uma mistura ineficiente da polpa celulósica pode levar a um alto consumo de
produtos químicos, baixa alvura e degradação da polpa.
As linhas de corrente mostram uma recirculação maior nas partes mais
inferiores, próximas ao distribuidor. No comprimento do reator tem-se uma corrente
ascendente sem mistura significativa, e por fim, zonas de recirculação no topo. Os
vetores, mostrados na imagem aumentada da entrada e saída do reator nas figuras
7 e 8, evidenciam o sentido percorrido pelo material e permitem visualizar o padrão
de escoamento do reator.
Figura 7 – Padrão de escoamento de entrada do reator.

Fonte: O Autor.

Figura 8 – Padrão de escoamento de saída do reator.

Fonte: O Autor.

Uma forma de melhorar a recirculação no reator seria inserir mais orifícios
para fazer a distribuição de entrada da polpa, isso faria com que houvesse uma
mistura maior e diminuiria as regiões estagnadas e consequentemente os caminhos
preferenciais. Esse comportamento pode ser observado nas simulações 3D

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

apresentadas a seguir.
O perfil de velocidade ao longo do reator pode ser visto na Figura 9, onde o
eixo horizontal (comprimento do reator ao longo da direção y), se dá do início do
distribuidor até o topo do reator.
Figura 9 – Perfil de velocidade ao longo do comprimento do reator.
Velocity magnitude (m/s)

Fonte: O Autor.

Pode-se perceber através da Figura 9, que o aumento que ocorre na
velocidade ascendente da polpa é induzido pela redução da área de passagem na
seção inferior onde a polpa é distribuída e na região superior onde é descarregada,
conduzindo a um aumento de velocidade e uma redução das componentes de
velocidade no comprimento do reator. De forma geral o perfil de velocidade ao
longo do comprimento do reator é considerado aproximadamente constante.
A viscosidade também é um fator que dificulta o escoamento do meio
reacional, sendo este efeito mais crítico na região próxima da parede. Isto causa
distorção no perfil de velocidade. O perfil de velocidade desenvolvido no reator de
deslignificação com oxigênio acentua as diferenças nos tempos de permanência
das partículas no reator.
Com os resultados obtidos é possível ver o forte impacto da viscosidade
sobre a reação cinética, esse comportamento afeta e modifica a equação de
transporte. Por isso a viscosidade limita a seletividade da etapa de deslignificação
sendo um parâmetro de grande importância para o controle da qualidade da polpa.
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Figura 10 – Análise do coeficiente de viscosidade ao longo do reator.

Fonte: O Autor.

Sendo a viscosidade um fator que dificulta o escoamento, pode-se perceber
que na região próximo ao centro do reator a viscosidade é menor do que nas
paredes, esse é um problema que afeta diretamente o perfil de velocidade dentro do
reator, influenciando assim, o tempo de permanência das partículas ao longo do
mesmo. O valor do número kappa também é afetado pois a viscosidade é usada
para escrever a extensão da degradação de carboidratos que acompanham as
reações de deslignificação, sendo assim quanto menor a viscosidade da polpa
maior será a degradação dos carboidratos o que afeta diretamente o rendimento
desta etapa, por isso a seletividade é um fator que deve limitar a reação.
4.1. Simulação Do Modelo Cinético
Para a simulação do modelo cinético foram estimados parâmetros de
operação do reator para que representassem a etapa de deslignificação com
oxigênio. As variáveis utilizadas na entrada do modelo são: número kappa na
entrada do reator, pressão do oxigênio, vazão de álcali, temperatura de reação,
tempo de retenção, consistência média da polpa de 10% e viscosidade.
Na figura 11 pode-se verificar o kappa médio encontrado na saída do reator.
Figura 11 – Número kappa na saída do reator.
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Fonte: O Autor.

Para obtenção do número kappa na saída do reator foi especificado o kappa
médio de entrada de 18,79. Na figura acima é observado que ocorre uma
convergência para um valor do número kappa médio na saída do reator de
aproximadamente 9,2516, os valores encontrados na simulação 2D estão dentro do
esperado, pois a redução do número kappa deve ser aproximadamente 50% do
kappa de entrada e isso é observado pois o kappa de saída teve uma diferença de
9,54 em relação ao kappa de entrada.
É preciso considerar ainda, que o valor inicial do número kappa de entrada é
um valor médio e que não expressa, necessariamente, a realidade modelada. Não é
possível afirmar, entretanto, que de posse do valor correto o Modelo de Jafari 2015,
apresentaria efetivamente o melhor ajuste, mas dadas suas limitações o modelo se
mostrou eficiente.
O modelo cinético utilizado é limitado pela falta de valores mais precisos de
concentração de álcali e concentração de lignina, provavelmente a inserção dos
valores reais do processo de deslignificação com oxigênio, possa conferir maior
confiabilidade ao modelo implementado.
4.2. Simulação Em 3d
Foram realizadas simulações 3D para avaliar o comportamento do modelo
implementado e da geometria do reator.
A partir do modelo de Jafari (2015) que foi simplificado pode-se prever o
número kappa ao longo do reator.
Na figura 12 é mostrado o número kappa ao longo do reator.
Figura 12 – Análise do número kappa.

Fonte: O Autor.

Pode-se notar que no início da simulação o kappa está a aproximadamente
18.79 e no decorrer do tempo ao longo do reator o kappa vai diminuindo e converge
para aproximadamente 9.49 obtendo uma diferença de 9.3 do kappa inicial.
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Comparando o resultado obtido na simulação 2D com a 3D o número kappa
encontrado na simulação 3D também está dentro das especificações, pois a
redução do número kappa deve ser aproximadamente 50% do kappa de entrada e
esse comportamento pode observado na simulação 3D, validando assim o modelo
simplificado e a simulação.
No modelo implementado por Jafari (2015) é preciso ter conhecimento da
queda de álcali dentro do reator, já com o novo modelo proposto é necessário
apenas conhecer a carga inicial de hidróxido de sódio, sendo possível determinar o
kappa máximo e kappa mínimo em função da carga de álcali adicionada.
O número kappa está em função da carga de álcali, se a carga for grande e o
reator suficientemente comprido o kappa tem uma queda rápida, já se o reator for
pequeno isso não acontece.
O modelo Jafari (2015) que foi simplificado é mais simples e perfeitamente
coerente e justificado com a concepção que se tem da reação.
Na figura 13 é apresentado a simulação do perfil de velocidade dentro do
reator.
Figura 13 – Perfil de velocidade.

Fonte: O Autor.

Com os resultados obtidos pela simulação 3D a recirculação melhorou se
comparado com simulação 2D, as linhas de corrente mostram uma maior
recirculação ao longo do reator diminuindo assim os caminhos preferenciais e
consequentemente a eficiência da etapa, os vetores indicam o sentido do
escoamento da polpa. A velocidade é um pouco maior na entrada da polpa e isso é
devido ao adicionar mais orifícios de entrada, mas ao longo do reator se mantem
praticamente constante.
Na figura 14 ampliada da parte inferior do reator pode visto os orifícios de
distribuição da polpa.
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Figura 14 – Visão ampliada da parte inferior do reator.

Fonte: O Autor.

A partir da figura 14 fica mais visível a recirculação na parte inferior do reator,
ao inserir mais orifícios a recirculação teve uma melhora significativa. A
implementação da geometria 3D possibilitou analisar uma melhora na
fluidodinâmica do reator, para resultados mais consistentes deve-se trabalhar ainda
mais na geometria e na refinação da malha. Apesar das limitações a simulação 3D
se mostrou eficiente.
O coeficiente de viscosidade também foi um parâmetro que obteve uma
melhora com a simulação 3D, na figura 15 é perceptível que a viscosidade no início
é um pouco maior e no decorrer do comprimento do reator diminui, não foi
observado caminho preferencial nas paredes do reator como na simulação 2D.
Figura 15 – Analise do comportamento da viscosidade ao longo do reator.

Fonte: O Autor.

5. CONCLUSÃO
Neste trabalho foram apresentados resultados referentes a simulação
fluidodinâmica do reator e análise de um modelo cinético para a descrição da etapa
deslignificação com oxigênio.
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O tempo de permanência das partículas no reator mostrou que o escoamento
é não ideal o que causa problemas na eficiência do reator, como por exemplo,
caminhos preferenciais e regiões estagnadas.
Na simulação 2D verificou-se a existência de três zonas principais dentro do
reator, que mostraram uma recirculação maior nas partes mais inferiores, próximas
ao distribuidor, já no comprimento do reator tem-se uma corrente ascendente sem
mistura significativa, e zonas de recirculação no topo.
Na simulação 3D pode-se analisar uma melhoria na recirculação ao longo do
reator, isso é devido aos orifícios que foram adicionados para a distribuição da
polpa, também houve melhoria no coeficiente de viscosidade não sendo observado
caminho preferencial próximo a parede do reator como na simulação 2D, apesar
das limitações a simulação 3D se mostrou eficiente.
O modelo cinético implementado é empírico e limitado pela falta de valores
reais do processo de deslignificação com oxigênio, para obter uma maior
confiabilidade ao modelo deve ser realizado um estudo buscando valores reais do
processo de deslignificação com oxigênio. Dadas as limitações do modelo cinético o
mesmo se mostrou eficiente para a simulação realizada.
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SIMULAÇÃO DO REATOR DE APAGAMENTO DE UM SISTEMA DE
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RESUMO
O processo Kraft é o método mais utilizado na fabricação de celulose para papel. A
grande vantagem deste método é ter uma planta de recuperação química, onde os
químicos utilizados no cozimento podem ser recuperados, gerando menos impacto
ambiental e redução de custos. Uma das importantes etapas da recuperação é a
caustificação, onde recupera-se o licor de cozimento. Na caustificação ocorrem
reações químicas entre o licor verde e a cal para a recuperação do licor de cozimento.
O sistema de caustificação foi simulado, a partir de dados da literatura, com o uso do
programa Comsol Multiphysics no módulo de reação química. O intuito foi analisar a
conversão dos componentes ao atingir estado estacionário, verificar as variações do
reator como um sistema ideal e não ideal, além de criar um aplicativo para obtenção
de dados inerentes ao processo. Os resultados de concentração foram comparados e
ficaram próximos aos dados obtidos no processo. O reator em estudo mostrou
variação considerável para a reação de apagamento, quando simulado como um
sistema ideal. Para a reação de caustificação a variação foi muito menor,
possibilitando para objetivos gerais a consideração como um sistema ideal. O
aplicativo desenvolvido se mostrou uma ferramenta eficiente e objetiva para obter
dados da simulação.
Palavras-chave: Caustificação, Simulação, Processo Kraft.

ABSTRACT
The Kraft process is the most used method in the manufacture of pulp for paper. The
great advantage of the method is a chemical recovery plant, where the chemicals used
can be recovered, generating less environmental impact and reducing costs. One of
the main stages of recovery is the causticizing, where the baking liquor is recovered.
In the causticizing chemical reactions occurring between the green liquor and the lime
for recovery of the white liquor. The causticizing system was simulated, from literature
data, with the use of the Comsol Multiphysics program in the chemical reaction module.
In order to analyze the conversion of the components, check the variations of the
reactor as an ideal and not ideal system, as well as to create an application to obtain
data inherent to the process. The concentration results were compared to the data
obtained in the process. The reactor under study showed considerable variation for an
1

Mestre em Psicologia, doutora em Lingüística e professora do Departamento de Psicologia Educacional da
Unicamp – e-mail: <nome@enderecoeletrônico.com.br>.
2 Acadêmico do curso de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <nome@enderetrônico.com.br>.

2

erasing reaction, when simulated as an ideal system. For the causticizing reaction the
variation was much lower, making it possible for general purposes to be considered as
an ideal system. The developed application is an efficient and objective tool for
obtaining simulation data.
Key-words: Causticizing, Simulation, Kraft process.

1. INTRODUÇÃO
A produção de celulose apresentou, no Brasil, um crescimento de 3,0% no
primeiro trimestre de 2017 em relação ao mesmo período em 2016, foram 4,69
milhões de toneladas (IBÁ, 2017). O processo Kraft é o mais utilizado para a obtenção
da celulose na fabricação de papel (REIS, 2012). Os reagentes utilizados no
cozimento da madeira são o hidróxido de sódio e o sulfeto de sódio (IPT, 1988). A
extração da celulose neste processo tem a vantagem econômica de ter um sistema
de recuperação química. Grande parte dos produtos utilizados no licor de cozimento
pode ser recuperada.
O ciclo de recuperação do processo Kraft se inicia logo após o cozimento, na
lavagem da polpa celulósica para a separação do licor negro. Este passa por
evaporação para ser concentrado e após isso, é queimado na caldeira de recuperação
(TIKKA, 2008).
Após a queima é formado um material fundido que é dissolvido e dá origem
ao licor verde. No sistema de caustificação o licor verde é misturado a óxido de cálcio
e esta reação tem como objetivo produzir o hidróxido de sódio, que retorna ao
processo de cozimento fechando o ciclo (IPT 1988).
O desempenho do sistema de caustificação influencia fortemente a eficiência
da planta de recuperação de uma fábrica de celulose. As variáveis envolvidas nas
reações precisam ser controladas de maneira que a máxima conversão de hidróxido
de sódio seja obtida.
A simulação de um processo utiliza métodos numéricos que possibilitam a
obtenção de resultados aproximados. Os resultados podem ser utilizados para avaliar
a influência de cada variável na reação e nas etapas deste processo com o objetivo
de aperfeiçoa-lo.
O sistema de caustificação de uma planta de celulose é composto por um
reator de apagamento e uma série de caustificadores. O presente trabalho teve como
objetivo simular o reator de apagamento do sistema. Identificando se este pode ser
modelado como um sistema ideal. Com o intuito de facilitar estudos posteriores
referentes ao processo. Uma interface foi desenvolvida para inserir os dados de
operação e identificar rapidamente o impacto das alterações na conversão do
hidróxido de sódio e assim, na eficiência do sistema.
Para representar o processo um modelo foi desenvolvido. Os dados obtidos
no processo e as considerações sobre a mistura e as reações envolvidas foram
avaliados antes de iniciar a simulação. Após a realização da simulação os resultados
foram analisados e comparados ao processo para a validação do trabalho.

2. METODOLOGIA
2.1. O SISTEMA DE CAUSTIFICAÇÃO

3

Um sistema típico é mostrado na Figura 1. É constituído por um reator de
apagamento, onde ocorre a reação de apagamento da cal. Seguido por uma série de
quatro reatores CSTR, um reator de 3 câmaras e um reator de 2 câmaras.
Figura 1 – O sistema de caustificação.

Fonte: Os autores.

O sistema em estudo está limitado apenas ao reator de apagamento. Nesta
etapa são realizadas as modificações das variáveis que interferem no processo. Os
demais reatores são utilizados apenas para proporcionar tempo de residência para
que a reação ocorra por completo com o melhor rendimento possível.
Foram obtidos dados operacionais que são demonstrados na Figura 2 –
Tabela 1.
Figura 2 – Tabela de Dados Operacionais
Tabela 1 - Dados Operacionais
Vazão de licor verde
250 m³/h
Vazão de cal
54 Kg/m³ de licor
Temperatura do licor verde
353 K
Temperatura da lama de cal
373 K
Volume do apagador
75,3 m³
Volume da seção 1
21,8 m³
Volume da seção 2
40,0 m³
Volume da seção 3
13,5 m³
Teor de Grits
11,8% da cal
Pureza da cal
88%
Fonte: Os autores.
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2.2. O MODELO MATEMÁTICO
O modelo matemático para o reator ocorre em regime transiente. Como a
transferência de massa do reator de apagamento para a etapa seguinte é realizada
por transbordo, o nível do tanque é mantido, podendo-se assumir que o volume é
constante. (ANDREOLA, 2000).
Na realização do balanço mássico de componentes os grits são considerados,
mas são inertes, pois não interferem nas reações. Com exceção do carbonato de
sódio, as outras formas de sódio presentes no licor verde também não interferem nas
reações (MENESES, 2005).
A variável k é a constante cinética da reação. Os valores de k para as reações
de apagamento e caustificação foram obtidos de Swanda (1997) e são descritos na
Figura 4 – Tabela 2.
Para analisar o processo em estudo, deseja-se que o modelo represente a
variação de concentração dos componentes ao longo do tempo. Partindo desta
necessidade foi desenvolvido um balanço mássico dos componentes.
Balanço mássico dos componentes:



d V  Cˆ A



 Fentra  Cˆ A entra  Fsai  Cˆ A 

dt
taxa de variação de A
no reator CSTR
massa por tempo

quantidade de A

quantidade de A
entra no sistema
massa por tempo

sai do sistema
massa por tempo

kg s

kg s

kg s

rˆA V
quantidade de A
consumida ou
produzida por reação
massa por tempo
kg s

(1)

Foi utilizada a seguinte convenção notacional:
Ĉ   kg m3
, concentração mássica (massa por volume) da espécie A;
3
F   m s
, vazão volumétrica, entra ou sai;
rˆA   kg

geração (+);
V   m3

 m  s  , taxa de reação mássica da espécie A, consumo (-) ou
3

, volume disponível para reação.

Com o uso da massa molar dos componentes escreve-se para a forma
molar:
MA 



d V  CA

F

dt
Ou, simplificando,



entra

 M A  C A entra  Fsai  M A  C A  M A  rA  V



dCA 1
  Fentra  C A entra  Fsai  C A  rA
dt
V

A notação é complementada com:
CA   mol m3
, concentração molar (mol por volume) da espécie A;
rA   mol  m3  s 

M A   kg mol

, taxa de reação molar da espécie A;

, peso molecular da espécie A;

(2)

(3)
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rˆA  M A  rA

 
kg  m s 

kg mol mol m3 s
3

Cˆ A  M A  C A

, relação entre as taxas de reação, molar e mássica;

(4)

kg mol mol m3
kg m3

, relação entre as concentrações molar e mássica.
(5)
Após a obtenção de resultados, estes foram comparados a dados reais do
processo e resultados de trabalhos anteriores.
2.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O REATOR
Segundo Swanda (1997), o reator de apagamento apresenta três valores
de constantes cinéticas diferentes. Diferentemente dos CSTRs, a consideração de
mistura perfeita não pode ser utilizada. O reator foi dividido em três compartimentos
para a realização da simulação, conforme a Figura 3. A região 1 é referente ao topo
do apagador, a região 2 é mais próxima a hélice, é denominada fundo do apagador.
A região três é a parte onde se localiza a rosca responsável pela retirada dos grits.
Figura 3 – Divisão do Apagador.

Fonte: Modificado de Swanda (1997).

No programa a seção 1 foi nomeada como “ATopo”, a seção 2 chamou-se
“AFundo” e a seção 3 de “AClass”.
Figura 4 – Tabela de variação cinética (k1 e k2) nas seções do reator de apagamento.
Tabela 2 - Variação Cinética
Seção 1
Seção 2

Seção3

k1

56,3

750

950

k2

0,353

4,7

5,95

Fonte: Adaptado de Swanda (1997).

A constante cinética k1 é referente a reação de apagamento da cal, enquanto
k2 refere-se a reação de caustificação. Foram inseridos no programa três reatores
ideais (CSTR) em série, para representar a não idealidade no reator de apagamento.
Para a simulação do reator como um sistema ideal, foi utilizado seu volume total.
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2.4. Desenvolvimento da interface
O programa COMSOL MULTIPHISICS (versão 5.2a) proporciona a
possibilidade de criar um aplicativo com base na simulação realizada. A função do
aplicativo é fornecer de forma clara os resultados mais necessários ao processo.
Na disponibilidade da simulação para o uso, esta poderia ser alterada e a
quantidade de variáveis e dados gerados poderia confundir o usuário. No aplicativo
as únicas modificações possíveis são as informações de entrada, inerentes ao
processo. Torna a obtenção de resultados mais simples e disponibiliza os dados de
forma sucinta e objetiva. O aplicativo gerado pode ser utilizado em computadores e
até mesmo em smartphones, uma possibilidade interessante para gerentes ou
responsáveis pelo processo.
3. DESENVOLVIMENTO
Fogler (2002), cita que uma das estratégias para a modelagem de um reator
não ideal é utilizar uma série de reatores ideais para representá-lo. Deste modo,
utiliza-se um sistema ideal na predição de um reator real.
Reatores ideais obedecem às equações de projeto. Não apresentam variação
na concentração e são modelados com mistura ideal e uniforme. Enquanto que,
reatores que fogem a idealidade podem apresentar fluxo não uniforme, zonas mortas
de mistura e diferentes tipos de fluxo, laminar ou turbulento (KEISKI, 2014).
O reator de apagamento pode ser descrito como, um reator cilíndrico que tem
uma calha com uma rosca sem fim na lateral e um funil de dosagem no topo. Na Figura
5 observa-se que o funil direciona a mistura de licor e cal diretamente para o centro
do reator.
Figura 5 – Reator de Apagamento.

Fonte: Os autores.

A partir da reação de apagamento já inicia no próprio reator a reação de
caustificação. A rosca lateral do apagador tem o objetivo de remover os grits,
impurezas provenientes principalmente da cal adicionada.
Os grits são materiais sólidos inertes na reação (ANDREOLA, 2000). A rosca
deve ser suficientemente longa e inclinada de maneira que minimize o arraste dos
reagentes junto dos rejeitos.
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A reação de apagamento libera calor para o ambiente por ser altamente
exotérmica. A temperatura do licor verde deve ser estabilizada em torno de 80⁰C
geralmente, antes de entrar no apagador. O ponto de ebulição da mistura é muito
próximo à temperatura reacional (ANDREOLA, 2000), se aquecer muito, a água pode
ser evaporada em excesso e se a temperatura estiver baixa a reação pode exigir mais
tempo do que o disponível no apagador.
O controle da vazão de cal e licor verde no processo deve ser observado, a
proporção de cal e licor tem um ponto ótimo. A falta de cal no processo pode gerar
licor branco pobre em álcali ativo prejudicando o equilíbrio no processo de cozimento.
O excesso de dosagem de cal aumenta a formação da lama e a quantidade de rejeitos
(MENESES, 2005).
As concentrações, e outras variáveis diretamente decorrentes delas,
frequentemente são referidas, especialmente nas indústrias de celulose e papel, na
forma óxido de sódio equivalente. Também é comum utilizar os termos TTA, AA e AE
para análise da alcalinidade do processo. TTA (total titrable alkali) indica o álcali total
titulável, refere-se à soma das concentrações de Na2CO3, NaOH, e Na2S. AA indica o
álcali ativo, é a soma das concentrações de NaOH, e Na2S. EA indica o álcali efetivo,
a soma da concentração de NaOH mais metade da concentração de Na 2S.
A caustificação tem dois objetivos principais, a obtenção de licor branco
contendo o mínimo possível de materiais inertes. E a preparação de lama de cal limpa
e seca para a queima no forno de cal e reuso no processo, utilizando a mínima energia
possível (TIKKA, 2008).
O licor entra no reator com temperatura em torno de 80⁰C. Na saída a mistura
apresenta uma temperatura em torno de 100⁰C, este aumento de temperatura ocorre
devido à reação exotérmica entre a água presente no licor e o óxido de cálcio para a
formação de hidróxido de cálcio. A reação de apagamento tem rendimento em torno
de 70% (ANDREOLA, 2000). E é expressa por:

CaO s   H 2Ol   Ca(OH )2 s 

(ANDREOLA, 2000)

A partir do momento em que o hidróxido de cálcio é formado se inicia a reação
de caustificação propriamente dita, o carbonato de sódio também proveniente do licor
verde reage com o hidróxido de cálcio formado para a produção de hidróxido de sódio
e carbonato de cálcio, conforme a reação:
𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 (𝑎𝑞) + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑠) → 2 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠)

(ANDREOLA, 2000)

A mistura resultante do reator de apagamento é chamada de lama de cal
bruta. É enviada aos caustificadores para oferecer o tempo necessário para reagir
todo o carbonato de sódio com o hidróxido de cálcio formado. Diferentemente da
reação de apagamento da cal, a reação de caustificação é fracamente exotérmica. O
carbonato de cálcio formado é chamado de lama de cal, é direcionado ao forno rotativo
para ser queimado e transformado novamente em cal para retornar à caustificação
(TIKKA, 2008). A cal recuperada no forno não contém apenas óxido de cálcio (CaO),
sendo comumente necessária a adição de cal virgem.
Foi utilizado na simulação o programa COMSOL MULTIPHISICS (versão
5.2a). O programa foi iniciado na opção 0D que dispensa o desenho dos reatores.
Permite adicionar o módulo de CST (Chemical Species Transport), disponibiliza neste
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módulo a interface Reaction Engineering (re), que se apresentou a mais adequada
para o modelo em estudo.
O modelo de cada espécie foi inserido como uma função no programa. Foram
incluídas as reações químicas para cada reator do sistema. A análise térmica é parte
integrante do módulo de reações. Foram realizadas duas simulações no programa.
Na primeira se considerou o volume total do reator como um sistema ideal. Na
segunda foram utilizados três reatores ideais (cada um com uma constante cinética)
para representar a não idealidade do reator de apagamento.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 REAÇÃO DE APAGAMENTO IDEAL VERSUS NÃO IDEAL

As concentrações iniciais de óxido de cálcio e carbonato de sódio foram
baseadas na média ponderada dos volumes individuais, das vazões de licor verde e
cal. Os resultados apresentados são correspondentes à gNa2O/L. O resultado obtido
para o consumo ideal de CaO em relação à formação de Ca(OH) 2 é demonstrado na
Figura 6. Na simulação ideal do processo, não foi considerada a diferença cinética
entre as seções do reator de apagamento.
Figura 6 – Consumo de óxido de cálcio e formação de hidróxido de cálcio para o
sistema ideal.

Fonte: Comsol Multiphysics.

A conversão de hidróxido de cálcio obtida em estado estacionário foi de
aproximadamente 595 mol/m3. Em comparativo é demonstrado na Figura 7, o
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resultado obtido após o uso de step (perturbação) na concentração de CaO, o
processo apresenta característica dinâmica. Para o sistema não ideal, onde foram
consideradas as variações cinéticas nas seções 1, 2 e 3 do reator.
Figura 7 – Consumo de CaO para sistema não ideal.

Fonte: Comsol Multiphysics.

Observou-se conforme a Figura 7, que existe uma representativa variação no
consumo de óxido de cálcio no sistema não ideal. Caracterizando o erro envolvido na
consideração do sistema ideal. A formação de hidróxido de cálcio também apresentou
o mesmo perfil para as seções do reator, conforme a Figura 8.
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Figura 8 – Formação de Ca(OH)2 para sistema não ideal

Fonte: Comsol Multiphysics.

A maior conversão de hidróxido de cálcio (conforme a Figura 8) foi na seção
3 do reator de apagamento. A concentração obtida foi de aproximadamente 788
mol/m3.

4.2 REAÇÃO DE CAUSTIFICAÇÃO IDEAL VERSUS NÃO IDEAL
O resultado obtido para o consumo ideal de Na2CO3 em relação à formação
de NaOH e CaCO3 é demonstrado na Figura 9. Na simulação ideal do processo, não
foi considerada a diferença cinética entre as seções do reator de apagamento.
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Figura 9 – Resultados da caustificação para o sistema ideal.

Fonte: Comsol Multiphysics.

O resultado obtido para concentração de NaOH foi de aproximadamente 1066
mol/m3 em estado estacionário. Para CaCO3 a concentração aproximada é de 430
mol/m3 .
As Figuras 10 e 11 demonstram os resultados para carbonato de sódio e
hidróxido de sódio respectivamente, no sistema não ideal. As concentrações não
sofreram impacto do step provocado na concentração de CaO. Ocorreu devido a taxa
de reação do carbonato de sódio estar relacionada à concentração de carbonato de
sódio que entra no sistema, a concentração de hidróxido de cálcio e o fator da
diferença entre as constantes cinéticas, k1 e k2. Como é possível observar na Figura
12, após atingir o estado estacionário as taxas de reação são relativamente próximas.
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Figura 10 – Resultados para consumo de Na2CO3 em sistema não ideal.

Fonte: Comsol Multiphysics

Figura 11 – Resultados para formação de NaOH em sistema não ideal.

Fonte: Comsol Multiphysics.
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Figura 12 – Resultados para as taxas de reação na caustificação.

Fonte: Comsol Multiphysics.

Valores médios típicos de resultados do processo são demonstrados na
Figura 13. Os valores encontrados estão próximos dos resultados obtidos na
simulação.
Figura 13 – Resultados Operacionais.
Alcali Total
(g Na2O/L)
124,73
119,41
123,22
125,83
117,68
123,06
121,91
121,42
118,23

Alcali Efetivo
(g Na2O/L)
72,34
68,9
71,53
69,93
64,08
65,1
65,76
67,27
72,13

Alcali Ativo
(g Na2O/L)
89,57
86,76
88,84
86,91
79,14
81,49
82,77
83,81
89,73

Fonte: Empresa privada. Cada resultado corresponde à média referente a um mês.

A concentração de TTA ao longo do tempo se manteve constante. O mesmo
comportamento foi observado na simulação de Andreola (2011). Este concluiu que,
ocorre devido ao TTA consistir das concentrações de Na2CO3, NaOH, e Na2S, todos
na base de Na2O. Enquanto a concentração de Na2CO3 diminui, a concentração de
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NaOH aumenta. E a concentração de Na2S é constante ao longo do tempo, conforme
a Figura 15.
Figura 14 – TTA - Concentração de Álcali Total Titulável.

Fonte: Comsol Multiphysics.

Figura 15 – Concentração de Na2S em sistema não ideal.

Fonte: Comsol Multiphysics.

15

4.3 RESULTADO DA INTERFACE
A partir da simulação realizada foi desenvolvida a interface. Para esta etapa
foi necessário apenas o aprendizado inerente ao uso do simulador. Visto que, todos
os dados necessários estão inclusos na simulação. O layout desenvolvido e as
variáveis escolhidas são demonstrados na Figura 16.
Figura 16 – a) Aplicativo de controle e b) Entrada Inválida no aplicativo.
a)

b)

Fonte: Comsol Multiphysics.

O programa permite definir todos os detalhes da interface. Desde os gráficos
demonstrados até as cores e mensagens ao usuário. É possível inserir limites para
inserção de variáveis, assim quando um valor inválido de variável é inserido o usuário
é comunicado, conforme a Figura 22. Esta ferramenta minimiza os erros de digitação.
O desenvolvimento da ferramenta é bastante prático. E a liberdade de opções e layout
permite utilizar a mesma simulação para monitorar diferentes variáveis.
5. CONCLUSÃO
Os resultados de concentração obtidos apresentaram semelhança quando
foram comparados com resultados típicos do processo real.
A simulação do reator de apagamento, desconsiderando a não idealidade
cinética, envolve diferenças significativas principalmente para a reação de
apagamento da cal. Podendo comprometer o resultado final. Uma simulação
adequada do processo deve incluir os parâmetros térmicos e cinéticos envolvidos.
Na reação de caustificação a variação de resultados foi pequena, possibilitando para
este objetivo, analisar o reator como um sistema ideal.
Após a realização da simulação é bastante simples criar uma interface de
dados do processo no simulador utilizado. A interface não apresentou problemas de
comunicação com a simulação em nenhum dos testes.
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SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA DE UM DIGESTOR CONTÍNUO NO
PROCESSO KRAFT DE FABRICAÇÃO DE CELULOSE
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RESUMO
Durante o processo de polpação kraft, as fibras de celulose são liberadas de uma
matriz de lignina de um cavaco, o referido processo acontece a elevada temperatura
e pressão com a utilização de uma solução alcalina. Uma remoção deficiente de
lignina induz a dificuldades operacionais e a queda da qualidade do produto.
Pesquisadores especulam que esse problema é devido à distribuição irregular da
solução alcalina através do leito de cavacos durante a reação. Uma das questões
cientificas que ainda estão abertas é como os fluidos, e a coluna de cavacos se
comportam dentro de um reator de cozimento. O objetivo deste trabalho é,
implementar um modelo no software Comsol Multiphysics, simulando a dinâmica na
qual o fluido escoa e dispersa através do leito, com o intuito de caracterizar os padrões
de fluxo os líquidos dentro do reator e também o perfil de pressão do leito de cavacos.
Palavras-chave: simulação, fluidodinâmica, digestor contínuo.

ABSTRACT
During the kraft pulping process, the cellulose fibers are released from a matrix of lignin
in the wood chips, this process is carried at elevated temperature and pressure using
an alkaline solution. Poor lignin removal induces operational problems and loss of
product quality. Researchers speculate that this problem is due to the uneven
distribution of the alkaline solution through chip bed during the reactions. One of the
questions that are still open is the understanding of the compressibility effect on the
result of the flow patterns. The objective of this work is to implement a model in Comsol
Multiphysics software, simulating the dynamics in which the fluid flows and disperses
through the bed, in order to characterize the flow patterns of the liquid inside the reactor
and the pressure profile of chip bed.
Key-words: simulation, fluid dynamics, continuous digester.
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1. INTRODUÇÃO
O processo Kraft tem sido amplamente estudado nos últimos anos. A maior
parte da polpa kraft produzida no mundo atualmente é em digestores contínuos
(Puolakka, 2005).
O Brasil possui destaque no setor de produção de celulose e crescentes
avanços nas tecnologias justificam a realização deste estudo, o país tem um grande
potencial de crescimento ligado a vantagens climáticas, extensão territorial e
tecnologia florestal evoluída.
O conhecimento de aspectos inerentes aos processos internos ao digestor
são de grande importância para que os desenvolvimentos na área continuem
avançando.
O presente trabalho tem como objetivo caracterizar a fluidodinâmica em um
meio poroso compressível. Este estudo é baseado no processo de digestão de
cavacos de madeira que ocorrem em um digestor contínuo. A solução chamada
tipicamente de licor branco, é uma solução aquosa de soda e sulfeto de sódio em
contato com os cavacos a aproximadamente 150°C e 700 kpa, por aproximadamente
4 horas. Para garantir uma boa transferência de calor e massa para os cavacos
durante a reação, os licores do processo são recirculados através do digestor depois
de serem aquecidos em um trocador de calor externo (Smook, 1992, apud Alaqqad,
2011).
O fluxo de licor internamente ao digestor deveria ser mantido uniforme para
que os reagentes possam ser supridos aos cavacos e os subprodutos sejam
removidos. Infelizmente esse não é o caso na maioria dos digestores, como indicação
de não uniformidade, ocorre a corrosão acelerada, (Kiessling, 1995; Wensley, 1996,
apud Alaqqad, 2011), flutuações no número Kappa de saída, que é uma medida da
extensão da reação (He et al, 1999, apud Alaqqad, 2011), e gradientes de
temperatura (Pageau e Marcoccia, 2001, apud Alaqqad, 2011) são evidentes.
Variações espaciais no fluxo de licor resultam em amolecimento dos cavacos
conforme a reação progride. O amolecimento dos cavacos resultam em
compactações locais do leito, e a subsequente diminuição da porosidade limita a
penetração do licor branco. Esse fenômeno é aumentado a medida que o
amolecimento dos cavacos podem causar mudanças no tamanho da distribuição das
partículas; isso pode causar uma redução local na porosidade do leito (Lee, 2002,
apud Alaqqad, 2011). O entendimento dos fluxos de licor dentro do leito poroso, e a
contribuição com o conhecimento relativo aos processos de cozimento no digestor,
são as metas deste trabalho.
2. METODOLOGIA
A simulação é feita em modo estacionário utilizando:



Fluidodinâmica em meios porosos – Equações de Brinkman;
Módulo matemático – EDP na forma de coeficientes.

A fluidodinâmica é composta por:
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Entrada de licor e cavacos no topo do digestor;
Tubo interno central para adição de licor de recirculação no interior do
digestor;
Peneiras para extração do licor de recirculação;
Lavagem contracorrente no fundo do digestor;
Saída para descarga da polpa e do licor no fundo do digestor.

O processo de cozimento ocorre à temperatura de aproximadamente 150 °C e
pressão de 700 kPa por cerca de quatro horas, com adição de Sulfeto de Sódio e
Hidróxido de Sódio, que dissolvem a lignina, a substância que une as células da
celulose, e liberam as fibras de celulose. Na saída do digestor os cavacos são
convertidos em uma pasta marrom, denominada de celulose não branqueada. O
digestor simulado é do tipo, contínuo, de fase vapor.
A simulação, na sua essência, envolve o (1) – o escoamento fluidodinâmico da
solução de reagentes (licor) permeando através de um leito poroso com porosidade
e permeabilidade fixas em regime estacionário sem reação química.
O escoamento é classificado como “não Darcy” mas com velocidades baixas,
descrito pela equação de Ergun modificada. A pressão exercida sobre os cavacos
provoca a deformação do leito e depende de (1) – peso próprio dos cavacos, (2) –
empuxo do licor reagente, (3) – atrito junto a parede do digestor, e, (4) – arraste pelo
licor (ascendente e descendente).
A geometria é ilustrada na figura 1. É uma geometria 2D axissimétrica.
Figura 1 – Geometria do digestor.

Fonte: Os autores.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Fluxo através de um meio poroso
Os processos de reações químicas, dinâmica de fluidos e, transferência de
calor dentro do digestor, são muito importantes no que concernem o controle de
processos e o conhecimento científico da operação de polpação química.
A forma como os licores escoam no leito de cavacos, e as interações entre
eles, afetam diretamente a qualidade da polpa no digestor, visto que a fluidodinâmica
interfere na transferência de calor, e nas reações de deslignificação dos cavacos.
Uma vez conhecidos estes parâmetros é possível fazer o controle do cozimento
visando maior rendimento, qualidade, e menores custos impactando muitas vezes na
viabilidade de um processo.
A modelagem essencialmente trata-se de envolver equações para descrever
ao longo do leito: (1) o perfil de velocidade de escoamento dos licores (2) o
escoamento líquido em meios porosos, considerando uma matriz porosa constituída
por cavacos na forma de esferas com um correspondente diâmetro equivalente ou
efetivo (Canedo, 2010), (Alaqqad, 2011), (Pourian, 2011) para calcular a variação da
pressão na fase líquida, (3) a variação da pressão atuante sobre os cavacos. As
relações descritas usualmente são decorrentes de modelos híbridos,
fenomenológicos com parâmetros empíricos.
A descrição clássica para o escoamento de líquidos em meios porosos neste
contexto utiliza a Lei de Darcy (BSL, 2002) juntamente com a equação da
conservação de massa, válidas para escoamento monofásico e laminar:

L 


       v0 
t

k
v 0   


(1)

(2)

Este modelo foi modificado por Brinkman para considerar a distorção
provocada por efeitos viscosos no perfil de velocidade (BSL, 2002) pela proximidade
2
das paredes por intermédio do termo  v0 (Deen, 2012) (Zeng, 2006):

v0  

k



 k 



eff 2

 v 0
   v0  eff 2 v0

k
,ou,

(3)

Nesta equação eff é uma viscosidade efetiva que pode ser diferente de 
[Delgado 2012]. Para diâmetros de poros muito pequenos a variação de velocidade
através dos poros pode ser desprezada [Zeng, 2006], e, neste contexto, esta parcela
não será considerada.
Para escoamentos com velocidades maiores, no denominado regime “não
Darcy”, Re  0.1 ~ 3 (Zeng, 2006), Forchheimer postulou (Hassanizadeh, 1987)
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(Jambhekar, 2011) (Hellström, 2006), por analogia com escoamentos em tubos, a
equação (na sua forma original, unidimensional):
p 

  v0  b    v0m
(4)
x k

b



O coeficiente b da equação de Forchheimer usualmente é colocado na forma

k  (Engler, 2010). Esta equação, também desenvolvida teoricamente (Whitaker,
1996) foi posteriormente modificada por Ergun com base em medições experimentais
para a forma atual,

 


k

 v0  FForchheimer 


k

 v0  v0

(5)

e que pode ser obtida (Bird, 2002) pela soma de duas parcelas desenvolvidas
especificamente, uma para o regime laminar e outra para o regime turbulento,
produzindo a forma denominada de equação de Ergun:
2
1.75   L  1   L   2
 150    1   L  




  v0 
  v0
2
3
3
x
d eff   L 
d eff
 L 
Blake  Kozeny laminar

Burke  Plummer turbulento

.

(6)

Nestas equações a velocidade superficial do fluido, v0 , é definida (BSL, 2002)
como sendo a “vazão mássica dividida pela massa específica” dividida pela “área da
coluna na ausência de recheio”. A velocidade média com que o fluido escoa pelos
v
vi  0
 L ;  L é a fração de vazios do leito. d eff é o diâmetro efetivo,
espaços vazios é
que, se as partículas do leito fossem esferas iguais, seria o diâmetro da esfera.
Para digestores a pressão na fase líquida foi adaptada por Härkönen (apud
Laakso, 2008) para

 1   L 2 
 1   L   2


 R1  
  v0  R2  
  v0
3
3
x
  L 
 L 

(7)

R
R
Os coeficientes 1 e 2 são constantes empíricas. Os valores numéricos
reportados na literatura (Laakso, 2008) (Alaqqad, 2011) são controvertidos, alguns
negativos, e muito dependentes da matéria prima e condições do digestor. Os desvios
do regime “Darcy” para regimes “não Darcy” são amplamente discutidos e

v
investigados na literatura (Dukhan, 2014) levando à consideração que 0 e L
possivelmente não são suficientes para caracterizar o escoamento no interior dos
espaços vazios. Comparando esta expressão com a equação de Ergun (ou
R
Forchheimer) verifica-se que os coeficientes j são dependentes (Alaqqad, 2011),
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pelo menos, da viscosidade, densidade e de

d eff

, propriedades que não são
constantes ao longo do digestor. Transferir toda esta variação para  L aparentemente
não é uma solução adequada.
O leito de cavacos no digestor deforma ao longo do leito como consequência
da ação das tensões presentes no leito, denominadas de tensões de deformação
(“solid stress”). Estas tensões são uma característica decorrente da conectividade e
fricção entre os cavacos. O leito de cavacos é submetido a uma carga, e, se esta
carga ultrapassar um valor limite, o leito sofre uma deformação e altera a fração de
vazios no seu interior (Alaqqad, 2011). A relação entre a pressão aplicada, Ps , e a
fração de vazios do leito é caracterizada pela tensão de deformação ou função de
compressibilidade do leito e é usualmente descrita por uma equação empírica.
A análise deste comportamento distingue a pressão de compactação dos
cavacos, Pc , e a pressão hidráulica, PL , aplicada pelo fluído dentro do digestor
(considerando aqui o topo do digestor). A deformação dos cavacos é provocada por
Ps  z   Pc  z   PL  z 
(Alaqqad, 2011).
A pressão exercida sobre os cavacos é calculada por meio de um balanço de
forças (Laakso, 2008), (Saltin, 1992):
Pc   c   L    c  g  atrito 
empuxo e ação da gravidade

4  Pc
Diam digestor



PL
fricção no fluido

fricção na parede

onde

c  1  L .



L  g
consta no texto de Saltin

(8)
(9)

A pressão do líquido é positiva (+) para o caso concorrente e negativa (-) para
contracorrente. Valores para o coeficiente de atrito com a parede são:
atrito  0.01 0.02 (Laakso, 2008) ou atrito  0.2 0.6 (Correia, 2010) e valores típicos
P  PL  3 4 kPa
para a pressão nos cavacos são c
(Laakso, 2008). Alguns autores
embutem no coeficiente de atrito fatores numéricos decorrentes da construção do

modelo, (Michelsen,1996), tornando a escolha de valores para atrito extremamente
empírica. Ainda segundo [Correia, 2010] a velocidade dos cavacos é
aproximadamente 3 - 4 vezes maior no centro do que nas proximidades da parede
do digestor.
A porosidade (Härkönen, 1987, apud Laakso 2008) é descrita por uma relação
envolvendo a pressão de compactação dos cavacos e o número kappa. Os
c
coeficientes envolvidos, j , são empíricos e os valores da literatura parcialmente

contraditórios (algumas referências apresentam as equações para cálculo de c ao

invés de L ):
c

1
 P 
 L  1  c0   cc4    c3  c2  ln   
 10 

(10)

, (Härkönen, 1987, apud Pougatch 2006), (Härkönen, 1987, apud Fan, 2005)
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ou,

   1  c0  
Pc  10   L

 c3  c2  ln   

1 c1

c4

(11)

, (Michelsen, 1996), (Bhartiya, 2003), (Lee, 2002).
Uma forma alternativa é

 L  a  b  Pcx  c   y  d  Pcx   y , 20    80 , 0  Pc  18 kPa , (Lee, 2005), (Lee,
2002).
Os coeficientes para a equação de Härkönen são:
Tabela 1 - Coeficientes para equação de Härkönen.
Fonte
c0
c1
Härkönen
0.356
Lammi
0.37

c2
0.59
0.64

c3
0.139
0.151

c4
0.831
0.697

4
4

Fonte: adaptado de Härkönen, Lammi.
Os coeficientes para equação de Lee são:
Tabela 2 - Coeficientes para equação de Lee.
A

b
0.545

C
d
x
-0.0788 0.00347 0.00145

y
0.71

0.7

Fonte: adaptado de Lee.
A inclusão da expressão para porosidade variável torna a solução numérica
muito complexa e muitos autores consideram a porosidade do leito constante
(Moczydlower, 2002) ou linear com variação segundo o sentido do escoamento do
  0.356
líquido (Funkquist, 1997). A expressão também tem uso limitado, pois para c
(valor típico) os cavacos flutuam livremente sem exercer pressão nos cavacos
adjacentes (Bhartiya, 2003)
A permeabilidade é relacionada com a pressão na fase líquida (licor) (Alaqqad,
2011a):

k

 L3

  1   L 

2

,



R1



(12)
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Inserindo esta expressão na equação de Forchheimer (5)
p 
 2

  v0  FForchheimer 
 v0
x k
k
obtém-se:

1   L   v  F
1   L   R1   L3  v 2
p

 R1 



0
Forchheimer
0
x
 L3
 L3

2

(13)

R2

, ou,

1   L 
  R 
1

 L3

2

 v 0  FForchheimer 

R1   L3





1   L   v
 L3

0

 v0

(14)

R2 de Härkönen

3.2 Resultados
Os perfis de velocidades mostram o fluxo de licor nas diferentes zonas do
digestor. O leito de cavacos foi considerado fixo. No digestor real a velocidade diminui
drasticamente no início e depois permanece constante no restante do digestor. As
variações verificadas são em parte devido à alteração da área de seção. No início, o
digestor é cônico e depois cilíndrico aumentando gradualmente o seu diâmetro.
A figura 2 mostra as linhas de fluxo no interior do digestor. Na base ocorre uma
pré-lavagem da polpa em sistema contracorrente. As linhas de fluxo mostram maior
escoamento nas entradas e em direção ás zonas de extração de licor.
Figura 2 – Linhas de fluxo no digestor da esquerda para direita: fundo, meio, e topo

Fonte: Os autores.
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A velocidade vertical do licor varia à medida que a polpa percorre o perfil do
digestor. Esta variação de velocidade é causada pela variação do diâmetro do
digestor em seu perfil longitudinal, pelas interferências do fluxo de licor adicionado,
pelo nível de licor, e pelo peso da coluna. Na figura 3 é possível ver o gradiente de
velocidade no digestor.
Figura 3 – Perfil de velocidade do fluido (mm/s)

Fonte: Os autores.

O maior gradiente de velocidade pode ser verificado nos pontos de adição e
extração dos licores. Próximo das entradas de licor a velocidade é de 10 mm/s ou
0,01 m/s. Abaixo da zona de cozimento a velocidade diminui e se mantém
praticamente constante com velocidade de 1 mm/s ou 0, 001 m/s.
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O gráfico 4 mostra o perfil de velocidade de escoamento do fluido em sentido
vertical no digestor.
Figura 4 - Perfil de velocidade do fluido (mm/s)

Fonte: Os autores.

No gráfico 4 pode-se notar que a velocidade chega ultrapassar 6 mm/s até na
altura de 32,1 metros, o sinal negativo da grandeza indica que o vetor velocidade está
no sentido “downflow” (para baixo) no digestor.
A partir da altura de 32,1 metros o vetor muda de sinal, isto indica que o licor
que está sendo adicionado na recirculação está fluindo “upflow” no reator, isto pode
ser verificado na imagem 4 na representação do topo.
No ponto de aproximadamente 18 – 7 metros é a zona de cozimento onde o
fluxo de licores está estável fluindo no sentido para baixo com velocidades de 0,032
mm/s.
A lavagem em contracorrente que ocorre no fundo do digestor é representada
no gráfico e o sinal do vetor de velocidade (z) indica o sentido “upflow” do fluido.
A pressão atuante sobre os cavacos foi calculada por meio de um balanço de
forças que é a equação de Saltin (Saltin, 1992).
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Na figura 5 é possível ver o comportamento da pressão no reator, que é maior
no centro e vai diminuindo no sentido radial em direção às periferias do digestor.
Figura 4 – Perfil pressão dos cavacos (kPa)

Fonte: Os autores

O gráfico acima corrobora a visão de [Correia, 2010] que há um fluxo
preferencial dos cavacos no centro do que nas proximidades da parede do digestor.
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4. CONCLUSÃO
Foi possível simular a fluidodinâmica utilizando a lei de Darcy modificado por
Brinkman, juntamente com o coeficiente de Forchheimer para escoamento em meios
porosos.
Pôde-se observar condições do processo real, no que concerne o balanço
hidráulico do digestor, que é de suma importância para qualidade do cozimento e boa
operação do digestor, bem como a fluidodinâmica dentro de um reator deste tipo.
Com base nesta simulação obtemos os perfis de escoamento de fluidos,
pressão da coluna de cavacos com a equação de Saltin, velocidade dos fluidos e
padrões de fluxo.
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ACESSIBILIDADE: UM DIREITO DE TODOS
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado utilizando os princípios e normas da NBR 16001
e NBR 9050, e consiste em ampliar a acessibilidade da instituição de ensino no
âmbito espacial e social, observando a mobilidade e percepção do trajeto de forma
que pessoas com mobilidade reduzida e/ou baixa visão que utilizam os meios de
transporte público possam acessá-la com independência e segurança. Para isso,
foram projetadas duas rampas, uma para uma altura de 0,80m e uma para uma
altura de 4,00m, todo o trajeto apresenta cores contrastantes para possibilitar aos
indivíduos com baixa visão a percepção do percurso.
Palavras-chave: Acessibilidade; Rampas; Mobilidade reduzida.

ABSTRACT
The present work is presented using the principles and norms of NBR 16001 and
NBR 9050, and consists in increasing the accessibility of the educational institution in
the space and social scope, observing the mobility and the perception of the route so
that people with reduced and / or low mobility vision that use the means of public
transportation can access it with independence and security. For this, two ramps
were designed, one for a height of 0.80 m and one for a height of 4.00 m, the whole
path has contrasting colors to allow individuals with low vision to perceive the course.
Key-words: Accessibility; Ramps; Reduced mobility.

1. INTRODUÇÃO
A Norma Brasileira de Regulamentação (NBR) 16001 (2004) apresenta
procedimentos para adequar as empresas à responsabilidade social e está baseada
no Plan, Check, Do, Act (PDCA) que consiste em planejar as ações necessárias,
verificar os desempenhos do que foi planejado, fazer e atuar para que os resultados
1
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sejam cada vez melhores no âmbito ambiental, social e econômico da empresa.
De acordo com Tavares Filho et al. (2002, apud PEIXOTO, 2013) a
acessibilidade tem como objetivo oferecer o livre acesso aos espaços físicos,
equipamentos e meios de comunicação a todos.
As normas para oferecer acessibilidade aos espaços estão definidas na NBR
9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos,
através dela serão determinados os métodos a serem utilizados no trabalho. A
norma define os parâmetros dos projetos, construções, instalações e adaptações
dos ambientes quanto à acessibilidade considerando diversas situações que os
indivíduos podem passar para ter acesso aos meios urbanos rurais e edificações.
Para isso, foram consideradas as condições de mobilidade e visão do ambiente com
ou sem ajuda de aparelhos (NBR 9050, 2015).
O tema intitula-se “Acessibilidade: um direito de todos” e têm o objetivo de
oferecer acessibilidade aos portadores de mobilidade reduzida que necessitam, ou
não, utilizar aparelhos específicos, como cadeira de rodas e bengalas, e/ou
portadores de baixa visão a partir do ponto de desembarque do transporte público a
porta de entrada da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB).
Utilizando o plano PDCA, o trabalho foi planejado com base nos princípios do
projeto da instituição para ampliar a acessibilidade, os métodos foram feitos com
base nas normas da NBR 9050 para que os indivíduos acessem o local de maneira
independente e segura, de forma a atender pessoas com mobilidade reduzida e/ou
baixa visão (NBR 9050, 2015).
2. METODOLOGIA
O trabalho incide em construir duas rampas para acessar a faculdade, uma de
acesso do ponto de ônibus ao estacionamento dos professores e a segunda do
estacionamento dos professores ao estacionamento dos alunos, que dá acesso a
porta de entrada. De acordo com a NBR 9050 a inclinação das rampas deve ser
calculada conforme a seguinte equação:

Onde:
i é a inclinação, expressa em porcentagem (%);
h é a altura do desnível;
C é o comprimento da projeção horizontal.
Segundo a NBR 9050 a porcentagem máxima de inclinação é 8,33% com
limites estabelecidos na tabela 1:
Tabela 1 - Dimensionamento de rampas
Desníveis máximos de
Número máximo
Inclinação admissível emcada
cadasegmento de rampa h
de segmentos de
segmento de rampa i (%)
(m)
rampa
1,50
5,00 (1:20)
Semlimite
1,00
0,80

1,00 5,00 (1:20) < i ≤ 6,25 (1:16)
0,80 6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12)

Sem limite
15

Fonte: adaptada de ABNT NBR 9050 (2015).

A altura total do desnível da primeira rampa de acesso ao estacionamento

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

dos professores é 0,80m, logo o comprimento da projeção horizontal, será 10m.A
segunda rampa será composta por cinco segmentos de rampa de 0,80m de
desnível, logo o comprimento da projeção horizontal será o mesmo da primeira
rampa de 10m.
Conforme a NBR 9050 a primeira rampa terá uma largura 1,20m e a segunda
uma largura de 1,80m cada segmento de rampa para atender a demanda do fluxo
de pessoas da instituição, com patamares de dimensão longitudinal de 1,20m no
início, entre os segmentos de rampas e no final. Os patamares entre os segmentos
terão dimensões iguais à largura da rampa. A primeira rampa está ilustrada na figura
abaixo:
Figura 1- Rampa de acesso da calçada para o estacionamento dos professores

Fonte: Os autores (2017).

A segunda rampa como segue a figura:
Figura 2 - Rampa de acesso do estacionamento dos professores ao estacionamento
dos alunos

Fonte: Os autores (2017).

Nas duas rampas em ambos os lados haverá dois corrimões, um com altura
de 0,92m e outro com altura de 0,70m, para dar suporte a quem utiliza cadeira de
rodas e para pessoas que não necessitem utilizá-la conforme a NBR 9050. A rampa
será cinza clara, o corrimão e a faixa de travessia de pedestres serão amarelos, para
facilitar a percepção para indivíduos com baixa visão e o piso antiderrapante para
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que a sua utilização seja segura, como cita o manual de acessibilidade espacial para
escolas (NBR 9050; DISCHINGER, 2009).
3. ANÁLISE E DISCUSSÃO
Atualmente com as leis e a promoção da instituição a programas que
garantem a inclusão de todos, sem exclusão, a qualquer ambiente, a construção de
rampas para o acesso a pessoas com mobilidade reduzida e/ou baixa visão a partir
da calçada até a entrada da instituição de ensino irá ampliar a acessibilidade no
âmbito espacial e social, observando a mobilidade e percepção do trajeto de forma
que pessoas com necessidades especiais que utilizam os meios de transporte
público possam acessá-la com independência e segurança.
Pessoas que possuem baixa visão podem não identificar as cores, mas
podem perceber tons, utilizando um contraste de cores na faixa de acesso e em toda
a extensão da rampa e no corrimão irá facilitar a percepção do percurso para chegar
ao local desejado com segurança (NBR 9050, 2015).
O projeto irá atender aos princípios básicos do desenho universal de forma
mais evidente em diminuir o esforço físico, reduzindo a distância para acessar a
instituição aos pedestres e as pessoas que utilizam o transporte público, integrar o
ambiente como um sistema completo e adequar o ambiente às necessidades de
pessoas com mobilidade reduzida e/ou baixa visão (PASSAFARO, 2003).
A construção da rampa também irá atender aos requisitos que a Constituição
Federal de 1988 em seu artigo 5º estabelece, garantindo o direito de ir e vir de todos
sem restrição a todos os lugares de maneira livre, igual e com segurança a todos os
ambientes (SMPDS, 2012).
O trabalho irá fornecer a acessibilidade, orientação e segurança espacial,
sendo construído de uma maneira que permita os indivíduos entrar e sair da
faculdade com facilidade e sem impedimentos, além de atender a responsabilidade
social observando portadores de necessidades especiais que utilizem o transporte
público (DISCHINGER, 2009).
4. CONCLUSÃO
O projeto consiste em oferecer acessibilidade a Faculdade de Telêmaco
Borba (FATEB), e baseado no plano PDCA que a NBR 16001 apresenta foram
projetadas duas rampas para acessar a instituição, a primeira de acesso da calçada
a rua do estacionamento dos professores e a segunda do estacionamento dos
professores ao estacionamento dos alunos para acessar a porta de entrada. A
primeira rampa estará situada próxima ao ponto de ônibus e entre ambas haverá
faixa de travessia de pedestres para garantir o acesso com segurança até o início da
segunda rampa.
Todo o trajeto será em cores contrastantes, para possibilitar aos indivíduos
com baixa visão ter a percepção de todo o percurso. O projeto será estruturado de
acordo com a NBR 9050 e fornecerá a acessibilidade a pessoas com mobilidade
reduzida que utilizam ou não cadeira de rodas, e/ou pessoas com baixa visão.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL: SISTEMA DE IGUALDADE SOCIAL
PARA DEFICIENTES VISUAIS
Loreane do Vale Feitoza1, Marina Bianca Taborda Leal2, Pâmella Leandro Ferreira3,
Cleber Maurício Ribeiro4.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo a implementação da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnica) em especial a NBR 16001:2004 (Responsabilidade
Social) na FATEB - Faculdade de Telêmaco Borba, onde regulamente que a
responsabilidade social é um direito humano, indispensável em edificações tornando
as mesmas acessíveis para qualquer pessoa independente de sua limitação. O que
significa que qualquer indivíduo com deficiência, ou não, deve ter acesso
independente a todos os lugares da instituição. A medida que será aqui adotada
será a placa tátil em braille nas portas das salas para que a pessoa possa tomar
conhecimento do setor que ali se encontra sem necessitar da ajuda de terceiros,
tudo isso com base também na NBR 9050:2004, proporcionar a autonomia e a
independência para pessoas com limitações visuais.
Palavras-chave: Responsabilidade Social; Deficiente Visual; Placa Tátil em Braille.

ABSTRACT
In the present work it to implement the ABNT (Brazilian Association of Technical
Standards) in particular the NBR 16001:2004 (Social responsability) on FATEB Faculty of Telêmaco Borba, where it regulates that social responsibility is a human
right, indispensable in buildings making them accessible to anyone independent of
their limitation This means that any individual with a disability, or not, must have
independent access to all places of the institution. As it will be adopted here, it will be
the braille tactile plaque on the doors of the rooms so that the person can take notice
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of the sector that is there without needing the help of third parties, all based on NBR
9050:2004, to provide autonomy and independence for people with visual limitations.
Key-words: Social Responsability; Visually Impaired; Touch Pad in Braille.

1. INTRODUÇÃO
Segundo GOMES, T.; FRANCISCO, N. (2008) a acessibilidade é de grande
importância social, para pessoas portadoras de necessidades especiais,
promovendo a qualidade de vida e eliminado as barreiras, dando a essas pessoas a
autonomia, tornando todos iguais sem distinção.
Segundo ASSIS (2015) o termo acessibilidade, é a participação em termos de
igualdade garantindo a inclusão sem descriminação a atividades desenvolvidas no
ambiente escolar, para que isso acontece e necessário que a instituição garanta à
inclusão social eliminado as barreiras existentes.
A maior dificuldade para pessoas com deficiência está relacionada nos
obstáculos encontrados no dia a dia que limitam a capacidade de ir e vir e participar
de atividades específicas. (GOMES, T.; FRANCISCO, N. 2008).
A grande preocupação com a inclusão com igualdade, é considerado os
dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística
(IBGE) onde constatou em 2010 que 23,9% ou seja (45,6 milhões de pessoas) da
população brasileira declaram ter algum tipo de deficiência.
Para o IBGE a acessibilidade não beneficia apenas os deficientes, mais
também idosos, gestantes ou até mesmo pessoas que utilizam o recurso de maneira
temporária por problemas motores.
Responsabilidade social, é defender um direito humano, tornando um lugar
acessível, lutando para a inclusão social, e para isso devemos tornar todos os
ambientes acessíveis para qualquer deficiência. (GIL, M 2006)
Sendo assim existe uma grande preocupação para inclusão social, com a
adequação de espaços nas instituições públicas e privadas, e devido a isso por mais
que existam grandes preocupações sobre o assunto, as ações de maneira concreta
ainda não transformaram os espaços escolares em ambientes em que todos tenham
iguais condições de ir e vir para desenvolver atividades de maneira independente.
(ASSIS, 2015).
2. METODOLOGIA
O presente trabalho tem como objetivo a igualdade social do deficiente visual
segundo a norma da NBR 16001/2004 de Responsabilidade Social, visando a
inclusão do portador de deficiência visual na FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba)
através de pesquisa científica utilizando como base a NBR 9050/2004 visando a
utilização de placa tátil em braille para a autonomia do deficiente visual.
3. DESENVOLVIMENTO
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre a Norma
16001 que estabelece uma organização formular práticas levando em conta os
requisitos legais para promover a igualdade social na instituição.
A necessidade da responsabilidade social no meio acadêmico é vinculada a
igualdade de um portador de qualquer deficiência ter, de forma independente,
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acesso a todas as partes de uma instituição, sem exclusão. Com isso podemos
afirmar que a NBR 16001 está vinculada a qualquer norma, pois todas as normas
estão em prol da forma de igualde do cidadão na sociedade. (MORAIS, 2011)
Segundo a Norma da ABNT 9050, não tem uma recomendação específica
para os deficientes visuais. Pode se dizer, que uma instituição acessível para
deficientes visuais com alto nível de cegueira, devem atender as especificações de
sinalização tátil para mobilidade e autonomia do mesmo.
Nosso objetivo é sinalizar em braile todas as portas com placa tátil em braile
em todo o campus, conforme mostrado na figura 1, para que o deficiente visual, com
o auxílio do piso tátil, que inclusive já está sendo implantado, consiga ter autonomia
para chegar onde queira sem necessitar de ajuda.
Figura 1 - Padrão de instalação de sinalização tátil em braille

Fonte: NBR 9050 (2004 ABNT)

Segundo a NBR 9050/2004 a sinalização nas portas, deve conter informação
visual (número da sala, função etc.) ocupando área entre 1,40 m e 1,60 m do piso,
localizada no centro da porta ou na parede adjacente, ocupando área a uma
distância do batente entre 15 cm e 45 cm. A sinalização tátil em braile deve ser
instalada nos batentes ou vedo adjacente (parede, divisória ou painel), no lado onde
estiver a maçaneta, a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m
O sistema Braille, inscrito em relevo, é explorado por meio do tato. Cada ‘cela’
é formada por um conjunto de seis pontos, permitindo 63 diferentes combinações
para obter todos os sinais necessários à escrita.
Para a sinalização tátil em
braille informando o número da sala, função, etc. deve ser instalada nos batentes ou
vedo adjacentes, no lado de onde estiver a maçaneta a uma altura de a 0,90m e
1,10m. (NBR 9050/2004).
Para se obter sucesso na adoção das placas táteis em braile, é importante
que a pessoa tenha conhecimento na leitura da escrita em pontos, para que a
identificação das placas seja fácil. Sendo assim é preciso considerar os aspectos
que dizem a respeito da disposição dos caracteres sobre o suporte e também a
melhor posição para a leitura. (CUNHA, P.V.; FONSECA, L.P, 2011)
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4. CONCLUSÃO
Esse projeto é uma forma de implantar nas instituição Fateb (Faculdade de
Telêmaco Borba) os padrões necessários para que o ambiente se torne mais
acessível para pessoas com alto nível de cegueira, adotando medidas e atitudes
simples e complexas que podem fazer uma grande diferença no dia a dia não só da
pessoa beneficiada mas também das pessoas que conviveram com as adaptações.
Sendo, assim, conscientizadas de que esses pequenos atos são necessários para
que se possa haver harmonia na convivência em sociedade, dando diretos iguais
para todos.
O ponto principal do projeto é ajudar as pessoas com deficiência visual ou
com baixa visão a se locomover, as placas táteis são uma maneira de ajudar a
diminuir os obstáculos que encontram todos os dias. De acordo com os estudos
realizados, a placas de sinalização em braille nas portas irão beneficiar pessoas com
limitação visual a ter autonomia na instituição.
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ANÁLISES COMPARATIVAS DE DETERGENTES
COMERCIAIS E À BASE DE ÓLEO E GORDURA RESIDUAL DE
COZINHA
CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APRENDIZAGEM DE PROCESSOS.
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RESUMO
Desde a Revolução Industrial, grandes empreendimentos estão sendo
desenvolvidos buscando a sustentabilidade, todavia, a gestão ambiental atualmente
vem sendo considerada cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois,
de alguma maneira afeta a vida das pessoas, e o futuro da humanidade depende
das atitudes que tomamos hoje. Portanto, o presente trabalho fundamenta-se na
premissa em se retirar do meio ambiente elementos realmente poluentes, como o
óleo de gordura residual, e direcioná-los para se produzir detergente, atendendo às
exigências da ANVISA, INMETRO e do SBRT, e comparando as análises do pH,
densidade e viscosidade dos detergentes laboratoriais com algumas marcas
comerciais. Através das análises realizadas, observou-se que os resultados do pH
se aproximaram dos detergentes industriais e estão dentro dos parâmetros exigidos
pela ANVISA. Verificou-se, ainda, que a densidade e a viscosidade apresentaram
resultados elevados comparados com os detergentes comercias, porém, atendendo
da mesma forma as normas vigentes.
Palavras-chave: Detergente; meio ambiente; óleo de cozinha usado.
ABSTRACT
Since the Industrial Revolution, large projects are being developed searching
sustainability; but nowadays, the environment management is considered most
urgent and important to society, because affects the persons’ life in many ways, and
the future of the human kind depends on the attitudes we take today. Therefore, the
present work is based on the premise of removing polluting elements from the
environment, such as residual cooking fat, and directing them to produce detergent,
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meeting the requirements of ANVISA, INMETRO and SBRT; compare the pH,
density and viscosity between the detergents manufactured in the college lab to
commercial detergents, produced in large scale. Through the analysis, it was
observed that the pH results were close to the industrial detergents, and are within
the parameters required by ANVISA. It was also verified that the density and the
viscosity presented high results compared to the commercial detergents, however, in
compliance with the current regulations.
Key-words: Detergent; environment; used cooking oil.
1. INTRODUÇÃO
A partir da Revolução Industrial, grandes empreendimentos estão sendo
desenvolvidos em diversas áreas para satisfazer as necessidades do homem.
Quando se trata das operações que visam o progresso, o meio ambiente é sempre
um assunto delicado a se tratar. Desde o impacto ambiental que será gerado
quando se instalar um novo empreendimento, bem como a poluição potencial deste,
todo um planejamento deve ser desenvolvido para que o meio ambiente não sofra
demasiados danos.
Hoje em dia, um dos grandes vilões para o meio ambiente é o óleo de
cozinha usado. De acordo com Zucatto (apud GONÇALVES e CHAVES 2014), um
litro de óleo de cozinha utilizado contamina um milhão de litros de água; essa
quantidade de água poluída é o suficiente para uma pessoa usar durante 14 anos.
Para Reis, Ellwanger e Fleck (2007), as pessoas não vão parar de utilizar óleos e
gorduras no seu dia a dia, pois a fritura é uma operação de preparação rápida,
conferindo aos alimentos fritos características únicas de saciedade, aroma, sabor e
palatabilidade, fazendo com que sua utilização seja de uso popular em âmbito
global, porém, é preciso reciclar esse resíduo.
Todas as operações industriais beneficiam as matérias-primas e dão origem
a resíduos. Esses resíduos, se não forem devidamente tratados, podem ser agentes
poluidores, de potencial elevado, e que podem trazer danos irreversíveis à natureza
e seus ecossistemas. De acordo com Mano et al (2005), toda alteração das
propriedades naturais do meio ambiente que seja prejudicial à saúde, à segurança
ou ao bem-estar da população é chamada de poluição.
Redirecionar subprodutos favorece o meio ambiente e pode tornar insumo o
que antes era um artigo fadado ao descarte final. Nesse contexto, tem-se em voga
a reciclagem que pode ser definida como a forma mais importante para o descarte
de resíduos pós-consumidos (MANO et al, 2005).
De acordo com a empresa alemã Oil World (apud Lago 2013), nove bilhões
de litros de óleo vegetal são produzidos por ano no Brasil, e apenas 1% do total
produzido é coletado após o consumo.
Uma maneira eficiente de se reaproveitar o óleo de cozinha usado é a
fabricação de saponificados artesanais, tendo como matéria-prima álcalis e
gorduras diversas. O uso de um álcool de cadeia curta, como o metanol ou o etanol,
pode ser utilizado como elemento de reação sintética.
Fundamentado nessa premissa, foi desenvolvida a ideia de se reciclar aquilo
que pode ser potencialmente danoso para o meio ambiente, que é, a priori, o óleo
de cozinha usado. Existem alternativas para esse produto como a produção de
tintas, sabões, detergentes e biodieseis.
No presente trabalho, descreve-se o processo de produção de um detergente
utilizando o óleo e a gordura residual de cozinha, e comparando os detergentes
laboratoriais com as três diferentes marcas de detergentes comerciais.
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As análises realizadas para o surfactante são importantes, pois o consumidor
deseja um produto que não agrida as mãos, que o consumo seja mínimo e que o
odor seja agradável ou muitas vezes neutro; portanto, as análises serão realizadas
atendendo às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e do Serviço
Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT) e tendo por base os detergentes
comerciais. Os parâmetros analisados serão o pH, a densidade e a viscosidade.
A viscosidade é de suma importância para os detergentes, se a viscosidade
for alta o produto terá uma grande dificuldade para sair da embalagem e, além
disso, se a viscosidade for baixa o produto possuirá o aspecto de líquido com isso o
consumo será maior.
A análise do pH tem a função de verificar se o detergente está dentro das
normas da ANVISA, além disso serve para que o produto não traga prejuízo a
saúde de pessoas que estarão manipulando o detergente em questão, como
problemas de irritações na pele, unhas.
A densidade está relacionada com a viscosidade, pois quanto mais denso o
produto maior será sua viscosidade e com isso aumentará o tempo de escoamento
e também a dificuldade de dissolvê-lo quando for utilizá-lo.
Dentro desse contexto, esse trabalho visa avaliar a densidade, pH,
viscosidade do detergente.
2. METODOLOGIA
2.1 REAÇÕES QUE OCORREM DURANTE A PRODUÇÃO DO DETEGENTE
O trabalho, realizado por Jorge (2009), explica que a reação de saponificação
também conhecida como hidrólise alcalina, ocorre quando a liberação de calor das
substâncias de triacilgliceróis (óleo ou gordura) em presença de solução aquosa de
álcali (soda cáustica) produz glicerol e uma mistura de sais alcalinos de ácidos
graxos (sabões). Ocorre uma transformação das substâncias que no primeiro
momento, se encontravam em fase líquida e passam a resultar em um produto
sólido, o detergente (Figura 1). A cor e o odor se alteram devido às reações da soda
com elementos derivados de manganês e outros metais alcalinos que se
depositaram no óleo no momento da fritura.
Figura 1 - Reação de saponificação

Fonte: Adaptado de Moura e Pedrosa, (S.d. p.11)

O etanol tem a função de sintetizar a ação da hidrólise que ocorre na etapa
anterior. A água quente serve para dissolução deste sólido pastoso conhecido com
detergente concentrado e a água em temperatura ambiente é indispensável para
que haja a refrigeração e diluição da mistura.
De acordo com os autores Solomons e Fryhle (2006) e Moura e Pedrosa
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(S.d.), não é o detergente que limpa a sujeira; a sujeira é basicamente composta
por óleos ou gorduras acompanhadas de micro-organismos, portanto, o produto
possibilita a remoção de certos tipos de sujeira que a água sozinha é incapaz de
dispersar esses glóbulos de gordura. A água não consegue penetrar porque suas
moléculas são polares e da gordura são apolares, sendo assim, elas se repelem;
entretanto, os detergentes são capazes de separar as partículas individuais, pois o
produto possui uma longa cadeia apolar hidrofóbica (repele a água) e uma
extremidade polar hidrofílica (atrai a água) (Figura 2), logo, o processo de limpeza
ocorre quando a parte apolar da molécula se junta com a gordura e a extremidade
hidrofílica se liga com a água e a sujeira escoa pelo ralo.
Figura 2 - Molécula de sabão

Fonte: Adaptado de Moura e Pedrosa, (S.d. p.7)

2.2 PREPARAÇÃO DO ÓLEO
Para a produção do detergente laboratorial, foram realizados dois diferentes
métodos de preparação do óleo, sendo o primeiro somente a filtração, e o segundo
a purificação do óleo, descritos nas próximas seções.
Essas etapas são importantes, pois, no momento da fritura, os resíduos
geralmente se depositam no óleo.
2.3 FILTRAÇÃO DO ÓLEO
O óleo foi filtrado utilizando um filtro de algodão, para retirar os restos sólidos
que, porventura estivessem presentes junto ao óleo.
Ao final do processo da filtração do óleo, gerou-se resíduo, sendo ele
destinado para a Fábrica de Farinha de Carnes Castro LTDA., onde utilizam o óleo
na fabricação de sabão e biodiesel.
2.4 PURIFICAÇÃO DO ÓLEO
O método realizado para a purificação do óleo foi de acordo com Kerlinger
(apud JUSTINO et al, 2011).
Foi adicionado ao óleo filtrado, 3,3mL de água quente para cada 100mL de
óleo e 4,5mL de hipoclorito de sódio (água sanitária), que, devido à sua afinidade
com a água, é capaz de aglomerar as impurezas contidas no óleo sem misturar-se
ao mesmo.
Em seguida, agitou-se manualmente, para homogeneização e com isso,
garantir maior eficiência na purificação. Posteriormente o óleo foi deixado em
repouso por aproximadamente uma semana para que houvesse a decantação.
Separou-se o óleo purificado.
Passado o tempo de repouso, foi realizada uma nova purificação, para que
não houvesse mais resquícios de hipoclorito de sódio, acrescentando apenas
3,33mL de água quente para cada 100mL de óleo, agitando e deixando em repouso
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por mais uma semana, e, novamente foi realizada a separação do óleo e da água.
2.5 FABRICAÇÃO DO DETERGENTE
Esse método da produção do detergente à base de óleo usado é o mais
comum de se encontrar nas redes sociais, porém, a maioria dos indivíduos realiza
esse processo sem obter análises técnicas aprofundadas.
Para o desenvolvimento desse produto, foi utilizado o seguinte processo:
Para cada 12,5g de hidróxido sódio, foram necessários 25mL de água à
temperatura ambiente, 50mL de óleo, 25mL de etanol e 100mL de água quente. Em
seguida foram acrescentados 200mL de água à temperatura ambiente, e, por fim,
foram ajustados o pH e a viscosidade utilizando 31mL de ácido cíclico e 100mL de
base para shampoo (emulsificante).
O volume final total dos detergentes foram de aproximadamente 500mL.
2.6 PARÂMETROS ANALISADOS NAS AMOSTRAS
Foram analisados 30 detergentes, sendo que essas 30 amostras foram
divididas em seis grupos, cada uma com cinco detergentes:
 5 unidades de detergente da marca X;
 5 unidades de detergente da marca Y;
 5 unidades de detergente da marca Z;
 5 unidades de detergente à base de óleo sem uso,
 5 unidades de detergente à base de óleo filtrado;
 5 unidades de detergente à base de óleo purificado.
O método utilizado para as análises experimentais foi em triplicata, segundo os
autores Passari, Soares e Bruns (2011), esta tática é recomendada nos laboratórios
de ensino, porque é um compromisso aceitável entre a precisão e o trabalho, sendo
que o valor médio da triplicata é a melhor estimativa do teor do analito na amostra.
Para que o produto se adeque às normas é preciso realizar alguns testes, de
pH, densidade e viscosidade como se descreve nas próximas seções.
2.7 ANÁLISE DO PH
O pH é uma sigla que tem como significado potencial (p) e hidrogênio (H).
Consiste em uma escala onde vai de 1 (ácido) a 14 (alcalino), sendo que o valor 7 é
considerado pH neutro, essa escala é de forma logarítmica, citado no trabalho de
Matos (2014).
A técnica realizada para a análise do pH foi segundo Fraga et al (S.d.), o
equipamento utilizado foi o pHmetro, constituído por um eletrodo de referência, um
eletrodo indicador e um dispositivo eletrônico (de baixa impedância) para medir o
potencial entre os eletrodos.
Após a calibração, o eletrodo foi mergulhado no detergente, obtendo-se,
assim, os resultados do pH. Esse procedimento repetiu-se para os detergentes
comerciais e os realizados em laboratório.
A faixa do pH aceitável para se lavar artigos de copa e cozinha, estipulada
pela ANVISA (1978), de acordo com o anexo III da resolução normativa 1/78, está
entre 5,5 e 8,5.
De acordo com a mesma referência anterior, o pH do detergente líquido para
limpeza geral contendo ou não amônia deve estar ente 11,0 a 12,0, sendo que para
esses produtos é preciso evitar contato prolongado com a pele, enxaguar as mãos
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após o uso e, no caso de inalar em excesso, remover a pessoa para local bem
ventilado.
2.8 ANÁLISE DA DENSIDADE
Russell (1994), define a densidade   como sendo uma grandeza que
expressa a quantidade de massa (m) pelo volume (V ) ocupado de uma substância.
Amaral, Jaigobind e Jaisingh (2007) recomendam que, a medição possa ser
executada através da obtenção do valor da massa em balança analítica ou semianalítica e o volume.
Para está análise foi utilizado à balança analítica e uma proveta de vidro
graduada.
De acordo com os documentos utilizados, para essa análise não existem
prescrições com respeito à densidade.
Segundo Bertulani (1999), a análise da densidade é importante, pois, a
viscosidade depende da densidade, interferindo no escoamento do produto, quanto
mais denso o produto mais viscoso o será.
2.9 ANÁLISE DA VISCOSIDADE
Fox, Mcdonald e Pritchard (2004), definem a viscosidade sendo a resistência
que um fluido ou substância possui ao sofrer deformação.
Segundo Amaral, Jaigobind e Jaisingh (2007), a viscosidade é um parâmetro
importante para controle do detergente, uma vez que o consumidor acredita que a
viscosidade está correlacionada com o teor de ativos.
Misirli (2002) comenta que, quanto mais viscoso for o detergente, maior será o
seu rendimento, proporcionando uma maior economia do produto.
O método de análise foi realizado de acordo com Amaral Jaigobind e Jaisingh
(2007), utilizando o equipamento copo Ford. Afere-se a viscosidade do fluido a partir
da medida do tempo gasto para esvaziar o reservatório (o “copo”). É um método
simples, rápido e que requer um pequeno volume da amostra a ser analisada.
A ANVISA (1978), relata no anexo III da resolução normativa 1/78, que o valor
de viscosidade para detergentes de copa e cozinha deve ser no mínimo, 100cP
(centipoise).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 ANÁLISE DO PH
Para cada unidade de detergente correspondente a um volume de 500mL
foram realizados as análises do pH (inicial, ajustado e final) utilizando o método em
triplicata. Vale ressalta que, os testes de pH inicial e de pH ajustado, não foram
realizados nas amostras de detergentes comerciais, pois a execução dessas
análises são realizadas no momento da produção, sendo que esses detergentes
foram comprados em supermercados, portanto somente o pH final pôde ser
executado.
3.1.1 Detergentes Comerciais
Conforme exposto na Figura 3, observa-se que os resultados das análises de
pH dos 15 detergentes comerciais X, Y e Z, estão em uma faixa que varia de 6,12 a
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7,22, tendo uma média de 6,95.
Figura 3 - pH do detergentes comerciais

Detergentes Comerciais
14,00
12,00

pH

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Detergente X
Detergente Y
Detergente Z
Limite Minímo (ANVISA)
Limite Máximo (ANVISA)

Amostra
1
7,19
7,07
7,00
5,50
8,50

Amostra
2
7,03
7,12
6,92
5,50
8,50

Amostra
3
6,79
7,14
6,96
5,50
8,50

Amostra
4
6,82
7,22
6,97
5,50
8,50

Amostra
5
6,76
7,10
6,12
5,50
8,50

Fonte: Acervo da autora, (2017)

O pH desses produtos, ficou dentro da normativa da ANVISA citada na seção
2.7, a qual relata que o pH deve estar entre 5,5 e 8,5. Portanto observa-se que os
produtos analisados atendem a normativa da ANVISA, o que garante que o produto
não traz prejuízo à saúde de pessoas que estarão manipulando o detergente em
questão, como problemas de irritações na pele, unhas.
3.1.2 Detergente à Base de Óleo Sem Uso
Em relação à Figura 04, referente à comparação das análises do pH das
quinze amostras dos detergentes comerciais X, Y e Z com o pH dos cinco
detergentes à base de óleo sem uso, observa-se que os resultados dos pH iniciais
dos detergentes à base de óleo sem uso, ficaram entre 12,70 a 12,88, sendo que a
média foi de 12,80. Esses resultados estão muito acima da normativa da ANVISA
para o uso de detergente de copa e cozinha citada na seção 2.7. Os detergentes à
base de óleo sem uso ficaram como o pH mais alto que o detergente líquido para
limpeza geral contendo ou não amônia, que possui pH de no máximo 12,0, citado
na seção 2.7, sendo que é preciso ter alguns cuidados com esses produtos durante
a sua aplicação, como evitar contato prolongado com a pele e inalação em excesso,
de acordo com a normativa da ANVISA.
Para que o detergente ficasse como o pH dentro da faixa permitida, foi
adicionado do ácido cítrico; como isso, o pH ficou entre 7,14 a 7,46 e média de
7,31. O pH final ficou oscilando entre 7,10 a 7,40 e média 7,26. A diferença entre o
pH ajustado e o final, pôde ter sido ocasionada pelo término da reação do ácido
cítrico, quando foi utilizado para fazer o ajuste do pH, pois o tempo entre as análises
do pH ajustado e do pH final foram de aproximadamente 24 horas.
Após a adição do ácido cítrico, o pH do detergente à base de óleo sem uso se

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

aproximou do detergente da marca Y, descrito na seção 3.1.1. Portanto, esse
produto não prejudicará saúde de pessoas (como problemas de irritações na pele,
unhas) que estarão manipulando o detergente em questão.
Figura 04 - pH do detergente à base de óleo sem uso

pH

Detergente à Base de Óleo Sem Uso
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Detergente X
Detergente Y
Detergente Z
pH inicial
pH ajustado
pH final
Limite Minímo (ANVISA)
Limite Máximo (ANVISA)

Amostra
1
7,19
7,07
7,00
12,70
7,37
7,30
5,50
8,50

Amostra
2
7,03
7,12
6,92
12,88
7,20
7,15
5,50
8,50

Amostra
3
6,79
7,14
6,96
12,80
7,40
7,34
5,50
8,50

Amostra
4
6,82
7,22
6,97
12,76
7,14
7,10
5,50
8,50

Amostra
5
6,76
7,10
6,12
12,88
7,46
7,40
5,50
8,50

Fonte: Acervo da autora, (2017)

3.1.3 Detergente à Base de Óleo Filtrado
Como demonstrado na Figura 5, o resultado do pH dos cinco detergentes à
base de óleo filtrado, sendo comparados com as 15 amostras dos detergentes
comerciais X, Y e Z, nota-se que os resultados dos pH iniciais dos detergentes à
base de óleo filtrado, ficaram entre 12,71 a 12,79, sendo que a média foi de 12,74.
Para o detergente de copa e cozinha, segundo a normativa da ANVISA citada na
seção 2.7, o pH deve estar entre 5,5 e 8,5. Dessa forma, o pH desse detergente
produzido em laboratório está acima do permitido pela normativa da ANVISA para o
detergente líquido contendo ou não amônia que deve estar ente 11,0 a 12,0 citada
na seção 2.7.
Sendo assim, para o ajuste do pH foi utilizado ácido cítrico, com isso, o pH
ficou entre 6,75 a 7,51 e média 7,29. O pH final ficou variando entre 6,64 a 7,51 e a
média em 7,23. Houve uma diferença entre o pH ajustado e o final; essa variação
pode ter ocorrido pelo término da reação do ácido cítrico, quando foi utilizado para
fazer o ajuste do pH, pois o tempo entre as análises do pH ajustado e do pH final
foram de aproximadamente 24 horas.
O pH do detergente à base de óleo filtrado, atendeu as normativas da
ANVISA, ficando dentro dos parâmetros permitidos. Com isso, à garantia de que o
produto não prejudicara a saúde das pessoas que estarão manipulando o
detergente em questão. O resultado das análises do pH para o detergente em
estudo, se aproximou mais dos valores encontrados para o detergente da marca Y.
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Figura 5 - pH do detergente à base de óleo filtrado

pH

Detergente à Base de Óleo Filtrado
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Detergente X
Detergente Y
Detergente Z
pH inicial
pH ajustado
pH final
Limite Minímo (ANVISA)
Limite Máximo (ANVISA)

Amostra
1
7,19
7,07
7,00
12,79
7,44
7,51
5,50
8,50

Amostra
2
7,03
7,12
6,92
12,71
7,45
7,38
5,50
8,50

Amostra
3
6,79
7,14
6,96
12,75
6,75
6,64
5,50
8,50

Amostra
4
6,82
7,22
6,97
12,72
7,51
7,39
5,50
8,50

Amostra
5
6,76
7,10
6,12
12,72
7,30
7,24
5,50
8,50

Fonte: Acervo da autora, (2017)

3.1.4 Detergente à Base de Óleo Purificado
Observa-se, na Figura 6, que foi realizado a comparação dos resultados das
análises do pH das 15 amostras dos detergentes comerciais X, Y e Z, com o pH das
cinco amostras dos detergentes à base de óleo purificado. A avaliação dos pH
iniciais para dos detergentes à base de óleo purificado, ficaram entre 12,67 a 12,78,
sendo que a média foi de 12,70. Esses resultados estão muito acima do permitido
pela normativa da ANVISA para o uso de detergente de copa e cozinha citada na
seção 2.7. Os detergentes à base de óleo purificado ficaram com o pH mais alto
que o detergente líquido para limpeza geral contendo ou não amônia, sendo que o
máximo permitido é de 12,0, citada na seção 2.7, sendo que para esses produtos
são necessários alguns cuidados para o manuseio, de acordo com a normativa da
ANVISA.
Foi adicionado do ácido cítrico, no detergente laboratorial ficando, assim,
dentro dos parâmetros exigidos pela normativa da ANVISA. O pH ficou entre 7,30 a
7,62 a média foi de 7,50. O pH final ficou entre 6,99 a 7,43 e a média em 7,22.
Essa variação pode ter ocorrido pelo término da reação do ácido cítrico, quando foi
utilizado para fazer o ajuste do pH, pois o tempo entre as análises do pH ajustado e
do pH final foram de aproximadamente 24 horas.
Portanto, o pH do detergente à base de óleo filtrado está dentro dos
parâmetros permitidos que, é entre 5,5 e 8,5. Com isso, garante que o produto não
prejudicará a saúde das pessoas que estarão o manipulando em questão. O
resultado das análises do pH para o detergente em estudo se aproximou mais dos
valores encontrados para o detergente da marca Y.
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Figura 6 - pH do detergente à base de óleo purificado

pH

Detergente à Base de Óleo Purificado
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Detergente X
Detergente Y
Detergente Z
pH inicial
pH ajustado
pH final
Limite Minímo (ANVISA)
Limite Máximo (ANVISA)

Amostra
1
7,19
7,07
7,00
12,78
7,62
7,31
5,50
8,50

Amostra
2
7,03
7,12
6,92
12,67
7,50
7,43
5,50
8,50

Amostra
3
6,79
7,14
6,96
12,67
7,30
7,08
5,50
8,50

Amostra
4
6,82
7,22
6,97
12,68
7,52
6,99
5,50
8,50

Amostra
5
6,76
7,10
6,12
12,70
7,55
7,31
5,50
8,50

Fonte: Acervo da autora, (2017)

3.2 ANÁLISE DA DENSIDADE
A Figura 7 relata sobre os valores médios das análises em triplicata realizada
para a densidade dos detergentes em estudo. Este teste, segundo Russell (1994),
citado na seção 2.8, serve para analisar o quanto em massa de uma substância
ocupa um determinado volume conhecido.
Comparando os detergentes, produzidos em laboratório, com os comercias,
verificou-se que os detergentes laboratoriais possuem densidade mais alta,
podendo ser apontado o emulsificante como sendo a substância que levou a serem
mais densos. O resultado das análises da densidade para o detergente em estudo,
apesar da grande variação entre os resultados, mostrou que o detergente X foi o
qual se aproximou mais do valore médio para os detergentes laboratoriais.
De acordo Bertulani (1999), citado na seção 2.8, a viscosidade depende da
densidade, interferindo no escoamento do produto; quanto mais denso o produto,
mais viscoso o será.
Para o parâmetro destas análises, citado na seção 2.8, não há prescrições
com respeito à densidade.
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Figura 7 - Densidade dos detergentes em estudos

g/mL

Densidade
1,0400
1,0300
1,0200
1,0100
1,0000
0,9900
0,9800
0,9700

Detergente X
Detergente Y
Detergente Z
Detergente à Base de Óleo
Sem Uso
Detergente à Base de Óleo
Filtrado
Detergente à Base de Óleo
Purificado

Amostra
1
1,0030
1,0043
0,9940

Amostra
2
1,0031
0,9979
0,9993

Amostra
3
1,0025
0,9975
1,0024

Amostra
4
1,0030
1,0078
1,0005

Amostra
5
1,0033
0,9908
0,9936

1,0214

1,0246

1,0208

1,0204

1,0271

1,0163

1,0146

1,0122

1,0125

1,0146

1,0238

1,0224

1,0280

1,0238

1,0203

Fonte: Acervo da autora, (2017)

3.3 ANÁLISE DA VISCOSIDADE
Conforme exposto na Figura 8, observam-se os valores médios das análises
em triplicata realizada para a viscosidade dos detergentes em estudo. A análise da
viscosidade serve para verificar a resistência de um fluido ou substância ao sofre
deformação, de acordo com Fox, Mcdonald e Pritchard (2004), citado na seção 2.9.
Comparando os detergentes produzidos em laboratório com os comercias,
verificou-se que os detergentes laboratoriais possuem a viscosidade mais alta,
podendo ser apontado o emulsificante como sendo a substância que levou os
detergentes laboratoriais serem mais viscoso. O detergente da marca Y, foi o qual
se aproximou mais dos detergentes laboratórios, de acordo com o valor médio
encontrado nas análises da viscosidade.
A viscosidade, desses produtos ficou dentro da normativa da ANVISA citada
na seção 2.9, a qual relata que a viscosidade para detergentes de copa e cozinha
deve ser de, no mínimo, 100cP.
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Figura 8 - Viscosidade dos detergentes em estudos

cP

Viscosidade
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

Detergente X
Detergente Y
Detergente Z
Detergente à Base de Óleo
Sem Uso
Detergente à Base de Óleo
Filtrado
Detergente à Base de Óleo
Purificado
Limite Minímo (ANVISA)

Amostra
1
395,39
528,07
354,77

Amostra
2
371,91
512,83
513,56

Amostra
3
353,57
516,26
519,20

Amostra
4
380,78
524,37
520,71

Amostra
5
395,56
502,64
586,73

633,43

649,58

650,52

642,07

636,28

631,61

630,69

643,65

619,30

640,86

646,40

631,03

641,27

633,63

648,48

100

100

100

100

100

Fonte: Acervo da autora, (2017)

4. CONCLUSÃO
Buscar alternativas, no intuito de se promover a logística reversa, quando o
assunto é o óleo de cozinha usado, aufere ao profissional de engenharia
oportunidades de se confrontar conceitos com realidades empíricas.
Produzir detergente à base de óleo é viável, beneficia o meio ambiente com a
preservação de consideráveis volumes de água que deixam de ser poluídos.
Incrementa este benefício saber que os solos de cursos d’água não serão afetados.
Esse trabalho obteve resultados, dentro dos parâmetros exigidos pelas
determinadas normas as quais foram utilizadas para a produção desse estudo.
Visto que, algumas análises como a densidade e a viscosidade, devem ser
melhoradas, para que esse produto seja mais parecido possível com os detergentes
comerciais.
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GESTÃO DA ÁGUA NOS PAÍSES BAIXOS
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RESUMO
A Holanda foi totalmente modelada por projetos ousados de engenharia.
Durante séculos os holandeses vem expandindo seu território com a drenagem da
água do mar através de sistemas de canais que cortam todo o país. Os famosos
moinhos de ventos foram utilizados como bombas hidráulicas por muito tempo,
garantindo que terras denominadas polders, fossem criadas para agricultura e
ocupação. Os maiores especialistas do mundo em manipular a água são os
holandeses, no entanto a alteração climática em escala global é uma ameaça para o
território da Holanda. O aumento da temperatura em todo o planeta faz com que os
níveis do mar aumentem, desencadeando perigosas tempestades que podem atingir
as comunidades costeiras fazendo com que os diques transbordem, mas os maiores
especialistas em gestão hídrica do mundo tem projetos inovadores e ousados para o
manejo da água.
Palavras-chave: Holanda, Manejo da água, Inundações.
.

ABSTRACT
The Netherlands was totally modeled on daring engineering projects. For centuries,
the Dutch have been expanding their territory by draining seawater through canal
systems that cut across the country. The famous windmills were used as hydraulic
pumps for a long time, guaranteeing that lands denominated polders were created for
agriculture and occupation. The world's leading specialists in handling water are the
Dutch, but climate change on a global scale is a threat to the territory of the
Netherlands. Rising temperatures throughout the world mean that sea levels rise,
triggering dangerous storms that can hit coastal communities causing dikes to
overflow, but the world's leading experts in water management have innovative and
daring management plans from water.
Key words: Netherlands, Water Management, floods.
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1. INTRODUÇÃO
O reino dos Países Baixos ficam na Costa Oeste da Europa, onde duas de suas
províncias formam a região da Holanda. À água e os sedimentos do rio Reno
garantiram que os holandeses prosperassem, com terras ricas e canais de irrigação.
Seu solo é ideal para o cultivo, mas o clima pode estar prestes a tomar as terras
holandesas para o mar novamente.
O mar do norte diversas vezes inundou as terras da Holanda, que em resposta
construiu barreiras inéditas para contenção do mar. No entanto, nunca antes os
Países Baixos estiveram tão ameaçados pela água como agora. Em função das
mudanças climáticas as alternativas de manter o interior dos diques secos estão
escassas.
Para manter o interior do pais livre de inundações os holandeses estão
manejando a água de forma a conviver em harmonia com ela, através de projetos que
aumentam sua segurança hídrica.
2. METODOLOGIA
O presente trabalho consiste no levantamento bibliográfico teórico do tema
tratado. Tendo a gestão hídrica dos Países Baixos como objeto de estudo, a
bibliografia base se fundamenta nos dados apresentados pelo Dutch Water Sector
(setor de água holandes).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1.Paises Baixos
Os Países Baixos possuem baixa altitude e ocupam uma área de
aproximadamente 41.500 km2. Cerca de 20% da sua área e 21% da população estão
localizado abaixo do nível do mar e 50% de suas terras encontram-se a menos de 1
metro acima do nível do mar. Boa parte de seu território é banhado pelo Mar do Norte,
do norte a oeste do país, o território sul faz fronteira com a Bélgica e a leste com a
Alemanha. (AMUSINGPLANET, 2014).
Há séculos as barreiras construídas pelos holandeses estão mantendo
afastado as águas do mar. Porém, a Holanda enfrenta problemas com a mudança
climática, pois o nível das águas estão subindo, ameaçando o território Holandês.
(DUTCHWATERSECTOR, 2016)
3.2. A expansão do território Holandês
Os holandeses vem lutando contra a água cerca de dois mil anos, com o passar
dos séculos a Holanda quase dobrou seu tamanho original (figura 1). Acredita-se que
a razão para se viver em uma terra pantanosa é devido o solo ser extremamente fértil.
As terras da Holanda são alimentados por um dos mais poderosos rios do mundo: o
Rio Reno. (DUTCHWATERSECTOR, 2016)

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

O Rio Reno atravessa cerca de 1500 km antes de perder suas águas no Mar
do Norte. No seu caminho o rio Reno deposita nutrientes no solo criando ricas terras
cultiváveis, que à princípio eram cobertas por água.
Os primeiros colonizadores construíram suas casas em pequenas colinas
artificiais (terps) perto do litoral, ocasionalmente a terra fértil entre as colinas inundava
e isso isolava os residentes um dos outros. Então para proteger a terra, os fazendeiros
começaram construir diques primitivos que são paredes projetadas para manter a
maré longe e a terra seca. (DUTCHWATERSECTO,2016).
Com o passar do tempo, houve um problema, enquanto a nova terra secava
ela foi lentamente afundando abaixo do nível do mar tornando impossível a drenagem
da chuva e o absorvimento da água no solo. (KINDERDIJK,2016)
3.3.Tecnologias para drenagem do solo
À cerca de 2000 anos monges construíram o dique mais primitivo da Holanda,
na região de Friesland. No norte do país diversas aldeias combinaram seus diques,
formando uma barreira de 120 Km de extensão e 1 metro de altura, sendo está
nomeada de Westfriese Omringdijk e estando ainda hoje em pé.
(WESTFRIESEOMRINGDIJK, 2016)
3.3.1 Moinhos de Vento como bombas hidráulicas
Por volta de 1400 os holandeses utilizaram moinhos de vento para uma
finalidade diferente da moagem de grãos. Com seu território abaixo do nível do mar,
a necessidade de expansão da terra para o cultivo levou os moinhos a serem
empregados para retirada de água dos terrenos afundados ao longos dos diques.
(MOLENS, 2016). Os moinhos de vento bombeiam a água através do movimento do
vento, quando as pás do moinho são cobertas por lonas, elas se transformam em
velas e capturam o vento que sopram do Mar do Norte e convertem em força de eixo
através de uma série de engrenagem que fazem uma roda d’água girar (figura 2).
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Os engenheiros começaram a organizar os moinhos em grupos sobre uma rede
de canais (figura 3), onde cada moinho bombeava a água gradualmente para cima do
ponto mais baixo até o topo dos diques, onde é vertida em canal ou rio enviado para
o mar. Os terrenos entre os canais drenados pelos moinhos são chamados polders.
(KINDERDIJK,2016).

3.3.2.Máquinas a vapor no bombeamento de água
O engenheiro JA Beijerinck em 1818 a pedido do Rei Willem I de Orange
organizou um sistema de canais que continha um polder de 7 metros de profundidade
abaixo do nível do mar, o qual foi drenado pela primeira vez por máquinas a vapor.
Esse polder chamado de Zuidplaspolder é ponto mais baixo da Europa e nele se
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empregou um sistema que começou a substituir os moinhos de vento. (STATIC, 2016)
Em 1836 um furacão inundou os terrenos em torno de Amsterdam, levando o
governo dos Países Baixos a iniciarem a drenagem do lago que se formou nesse
entorno. Foi cavado o Ringvaart (Anel de Canais) ao redor do lago, possuindo cerca
de 61 quilómetros de comprimento e 2,40 metros de profundidade para drenagem da
água, a terra escavada foi usado para construir um dique (Figura 4) de 30 a 50 metros
de largura ao redor do lago. A drenagem da água abriu um terreno chamado
Haarlemmermeerpolder, que foi totalmente drenado em 1852 sendo realizada por
bombas a vapor até 1912, quando foram substituídas por bombas a diesel.
(NEDERLAND GEMALEN, 2016).

3.3.4. OBRAS NA BAIA ZUIDERZEE
Durante o inverno de 1916, assim como em 1421 os diques em vários lugares
ao longo da baia de Zuiderzee se romperam durante uma tempestade, gerando uma
significativa perda de lavouras e vidas. Os alimentos estavam escassos nesse
período, em função da I guerra mundial, assim levando o governo dos Países Baixos
a tomar uma providência para melhoria da segurança nesta região. Em 14 de junho
de 1918, a Lei Zuiderzee foi aprovada prevendo três metas:
 Proteger o centro dos Países Baixos dos efeitos do Mar do Norte;


O aumento da oferta de alimentos holandesa com novas terras agrícola;



Melhoria da gestão da água através da criação de um lago da antiga entrada
de água salgada descontrolada. (DUTCHWATERSECTOR, 2016)

O engenheiro Cornelis Lely propôs como primeiro passo a construção de um
dique na boca da baia o Afsluitdijk (figura 5), que seria uma barragem de 2 km e uma
largura de 90 metros, a uma altura inicial de 7,25 metros acima do nível do mar. A
matéria prima para a construção da estrutura foi a argila e gravetos, como
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historicamente os diques de menor porte eram construídos. (DEWEIJERHOF, 2016).

Foram construídas duas ilhas ao longo da linha do dique, para reduzir a área
da abertura, sendo essas chamadas de Kornwerderzand e Breezanddijk. Em 1932 a
última ligação ao mar foi fechada e o Zuiderzee tornou-se um lago
chamado Ijsselmeer. (IAMGREEK, 2013).
No interior da antiga baia de Zuiderzee foram construídos 3 grandes polders
(figura 6), sendo a drenagem iniciada em 1941. O Noordoostpolder foi totalmente
drenado em 1942, possuindo 480 quilômetros quadrados de novas terras cortadas por
canais de drenagem. (STATIC,2016).
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Em 1968 termina a drenagem dos polders da Flevoland, sendo os dois últimos
a serem concluídos partes de um único sistema hidrológico que é cortado por dois
canais principais de drenagem, compostos de comportas que podem serem fechadas
em casos de enchentes. Este sistema de drenagem conta com um dique central, o
Knardijk, que permite inundar um dos polders e salvar o outro em caso de uma
enchente. Eastern Flevoland e Southern Flevoland formam a maior ilha artificial do
mundo. (DUTCHWATERSECTOR, 2016)
No lado oposto ao lago Ljssermeer no interior da baia isolada formou-se o lago
Markerwaard. A separação dos lagos é feita pelo Houtribdijkque possui 27 km de
comprimento, sendo concluído como parte do Zuiderzee Works em 1975.
(DUTCHWATERSECTOR, 2016)
3.3.5.Barreiras atuais para contenção do mar do norte durante tempestades
Após uma grande enchente em 1953, os Países Baixos criaram uma série de
projetos para aumentar a segurança hidráulica do país. A Delta Works começou a ser
construída em 1958 e é composta por diversas barragens e diques (figura 7), que
formam 16.500 quilômetros de diques e 300 estruturas que compõem os delta Works,
sendo as duas principais e mais impressionantes: Oosterschelde e Maeslantkering.
(DUTCHWATERSECTOR, 2016)

4.4. A barreira Oosterschelde
Durante anos os holandeses construíram inúmeras barreiras redirecionando
rios e o mar do norte, restando apenas uma abertura, porém, era a maior abertura de
todas entre as ilhas Schouwen-Duiveland e Noord-Beveland, onde as marés atingiam
a costa com muita força , necessitando a construção de uma barreira, visto que não
poderia ser um dique como os outros existentes, pois resultaria em impactos negativos
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para a indústria pesqueira local devido a água salgada se tornar água doce após o
isolamento do interior do dique. Sendo assim, foi proposta uma barreira aberta que
seria fechada apenas durante tempestades extremas. Sob condições normais as
comportas da barreira permaneceriam abertas permitindo que o Mar do Norte fluísse
por baixo (figura 8). Entretanto, se os níveis do mar subisse durante a tempestade, as
comportas seriam abaixadas, isolando a Holanda do ataque do mar.
(AMUSINGPLANET, 2014)

Em 1986 a Oosterschelde foi inaugurada, tendo 62 portas de aço, com 42
metros de largura cada. As portas foram instaladas em pilares de concreto préfabricados em uma doca seca, pesando cada pilar cerca de 18.000 toneladas, sendo
levados de navios até o local de sua instalação e posicionados com precisão. Ao todo
são 65 pilares que formam parcialmente os 16.500 quilômetros das delta Works.
(DUTCHWATERSECTOR, 2016)
4.4.1. Maeslantkering
Em 1991, os engenheiros desenvolveram um projeto revolucionário, uma
barreira móvel, no qual permitiria a passagem dos navios para acessar o porto de
Rotterdam, que até então nunca tinha sido estruturado contra enchentes. O projeto
consistia em uma barreira a ser reposicionada durante uma tempestade impedindo a
passagem da água para a terra. A barreira móvel é formada por tubos de aço em
forma de braços (figura 09) e em cada um tem uma articulação feita por esferas
gigantes, que quando necessário se juntam formando uma barreira no fundo do mar
com comprimento de 210 metros cada, e 22 metros de altura para proteger o sul da
Holanda de enchentes. (DELTAWERKE, 2016)
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No entanto, quando realizados os testes de modelagem da barreira, percebeuse que a corrente de água que passaria por baixo da mesma enquanto a colocavam
no lugar deixava a estrutura instável gerando movimentos para cima e para baixo fora
do controle, que provavelmente causaria a destruição da estrutura. Então os
engenheiros projetaram o lado inferior de cada barreira de forma a reduzir a
turbulência. (DELTAWERKE, 2016)
Construíram uma gigantesca doca de cada lado do rio com curvaturas
arredondadas das barreiras (figura 10), os tubos de aço maiores possuíam 30 metros
de comprimento e 2 metros de diâmetro. Cada esfera de aço possuía 10 metros de
diâmetro e 500 toneladas que formavam as articulações dos braços de aço. Essas
esferas foram projetadas para funcionar suavemente sobre a pressão de 65 mil
toneladas que uma tempestade pode gerar. Finalmente em 1997 a barreira estava
finalizada. (DUTCHWATERSECTOR, 2016)
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A estrutura construída precisou ser baixada com uma frequência 10 vezes
maior do que prevista pelos especialista devido ao aquecimento global, o que se torna
preocupante para os holandeses. Se as tempestades continuarem a avançar, podem
tomar terras da Holanda, afetando principalmente a região central e pequenas vilas
agrícolas. (DUTCHWATERSECTOR, 2016)
5. O impacto do aquecimento global nos países baixos
O mar do norte assim como todo o oceano está influenciado por correntes
marítimas que circulam fluxos de água em temperaturas distintas, permitindo que haja
o resfriamento/aquecimento do controle da temperatura do oceano. A corrente do
golfo mantem o clima suave na Europa, levando água morna da região equatorial para
o norte, garantindo que o mesmo permaneça em temperaturas razoáveis a atividade
humana. (REBOUÇAS, 2015)
O aumento da temperatura do planeta tende a elevar o nível dos oceanos,
atingindo o sistema hidrológico das correntes marítimas e por consequência alterando
a temperatura no norte da Europa. A mudança da temperatura somada ao aumento
do nível do mar causariam tempestades marítimas, diminuindo a segurança costeira
de países como a Holanda, que já é vulnerável em função de sua altitude baixa.
(REBOUÇAS, 2015)
Especialistas estimam que até 2100 o nível do mar aumentará no mínimo 0,65
a 1,3 metros. A rede de defesa da Holanda contra inundação não seria capaz de
absorver tal impacto, pois além do país já encontrar-se parcialmente abaixo do nível
do mar, as tempestades invadiriam seu interior alagando toda a área costeira. (Figura
11). (ARAIA, 2010)
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Em 2007 uma investigação concluiu que para a Holanda sobreviver aos efeitos
da mudança climática um trabalho de upgrade de mais de 3700 km de diques já
existente teria que ser realizado. (YEO, 2014)
6. Medidas de contorno das alterações climáticas
A costa holandesa possui um comprimento de cerca de 1000 km, dos quais
75% é composto por dunas de areia que possuem larguras variadas. Cerca de 134
km da costa de dunas está sobre o efeito da erosão, em alguns pontos o recuo da
costa chega 5 km, o que aumenta a vulnerabilidade do pais mediante as alterações
climáticas. (CLIMATECHANGEPOST, 2015)
7.FORTALECIMENTO DA COSTA COM O ZANDMOTOR
Na década de 1990 o parlamento holandês aprovou uma nova medida chama
“preservação dinâmica da linha de costa”, a fim de manter o estado atual da costa
com a preservação das dunas de areia que protegem o interior do pais de enchentes.
(CLIMATECHANGEPOST, 2015)
Uma das principais obras que evidenciam esse esforço de preservação da
costa é o motor de areia (zandmotor), que foi implementado na praia de Monster, ao
sul da cidade de Haia. O motor de areia consiste na substituição da areia da costa,
com material proveniente do fundo mar. (Zandmotor, 2016)
A areia é transportada por navios que despejam através de um jato a carga no
local de aplicação (Figura 12). Novas dunas com larguras entre 30 e 60 metros e altura
de até 10 metros acima do nível do mar são formadas, sendo o objetivo de aumentar
tal largura para até 200 metros. (ARAIA, 2010)
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Com a costa mais larga e mais alta, o interior do pais está mais protegido contra
tempestades que são agravadas pelas mudanças climáticas, além de impedir a água
salgada de penetrar nos canais de água doce, contaminando-os. (ZANDMOTOR,
2016)
Segundo especialistas o fortalecimento da costa junto a reforma de diques
essenciais, garantiria a segurança contra inundações e tempestades influenciadas
pela mudança climática. (CLIMATECHANGEPOST, 2015)
7.1. CASAS FLUTUANTES
O número de tempestades na Holanda tende a aumentar de 20 à 30% até o
final do século, se as emissões de CO2 continuarem a subir. Com tal aumento, no
período de 2071-2100 as tempestades se elevariam cerca de 10%, aumentando a
velocidade do vento e quantidade de água introduzida no interior da Holanda.
(CLIMATECHANGEPOST, 2015)
Há séculos os holandeses utilizam embarcações como residências, no entanto
começa a surgir um aumento significativo dessas moradias, como forma de prevenção
contra inundações. O aumento na prevenção parte do princípio que a Holanda tem a
água da chuva drenada por canais que cortam o pais, retirando gradualmente o
montante do nível mais baixo até o mar.
Com o aumento da vazão nos canais, o sistema de drenagem do pais entraria
em colapso, não sendo capaz de drenar toda a água excedente para o mar. Com a
drenagem insuficiente, zonas urbanas e agrícolas sofreriam inundações a cada
período de tempestade. (SCHWEIGHÖFER, 2014)
A solução encontrada pelos especialistas foi a construção de casas
flutuantes (figura13) através de fundações de concreto preenchidas com isopor,
tornando-os praticamente insubmersíveis, utilizando o Princípio de Arquimedes, onde
a quantidade de água empurrada para baixo determina o peso que se pode colocar
no topo. (SHAMSIAN, 2015)
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As casas flutuantes são eficientes em termos de energia devido o casco de
concreto ficar em contato com água faz com que a água atue como ar condicionado
no verão e como isolamento no inverno, sendo mais viável economicamente e
contribui para a diminuição do aquecimento global. (HOLLIGAN, 2016)

8. CONCLUSÃO
Os países baixos são o maior exemplo de gestão hídrica do mundo, sua
história mostra a especialização da engenharia holandesa na manipulação da água.
A inovação sempre esteve presente nas técnicas holandesas, tornando seu país uma
terra próspera e segura.
O manejo da água na Holanda surge em função da necessidade de garantir
terras para a agricultura, sendo o seu avanço influenciado por catástrofes naturais. A
natureza junto ao seu estado de mudança constante levou esse povo a desenvolver
técnicas surpreendentes que são empregadas no mundo todo e, seu sucesso nos
resultados futuros dependerá de mais inovações que venham a surgir, pois as
condições naturais do planeta tendem a se alterar a medida que o tempo passa.
Os especialistas se preparam para o futuro, em vez de lutar contra a água, é
necessário saber conviver com ela, visto que a água não é só uma adversária, mais
também é uma amiga, essencial para a vida.
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RESUMO
Atualmente discute-se a necessidade da reutilização de produtos descartados, com
o objetivo de evitar o desgaste de matérias-primas provenientes de fontes não
renováveis e a grande preocupação com os impactos ambientais. As maiores
empresas do ramo industrial buscam constantemente desenvolver inovações em
seus processos de fabricação ou aprimorá-los, com o objetivo de causar menos
impacto na natureza. Um bom exemplo refere-se à empresa Natura, que
desenvolveu suas próprias sacolas feitas 100 % de papel reciclado, em substituição
as sacolas de plástico, apresentando como vantagem menor poluição, decorrente do
descarte inapropriado destas sacolas, conforme resultados do estudo solicitado pela
empresa. Foram testados exemplares dessas sacolas, juntamente com outras
denominadas de empresa B (empresa concorrente, que utiliza fibras virgens) e
amostras que foram fabricadas a partir de papel reciclado em laboratório na FATEB.
Por meio de testes físicos de resistência ao estouro, rasgo e tração, seguindo as
normativas NBR (14003/1997; NM 2758; ISSO 1924/2006) e TAPPI (T411; T205;
T410; T414). Verificou-se e comprovou-se a qualidade do produto final. As sacolas
de papel das empresas citadas se mostraram mais resistentes. Este fato pode ser
explicado devido ao entrelaçamento das fibras, adição de tinta e cola na superfície
do papel. A análise da amostra da sacola da empresa B, apresentou um índice de
tração equivalente a 31,5237 N.m/g, sendo relativamente alto se comparado com
outras amostras, entretanto, o resultado é coerente com o estudo de Nascimento et
al (2009), onde pode-se verificar um elevado índice de tração nas folhas compostas
de 100 % de fibras virgens, porém, nas folhas que eram formadas por uma mistura
de fibras virgens e recicladas, esse índice não foi tão expressivo, condizentes com
os resultados apresentados. As amostras fabricadas no laboratório da FATEB
apresentaram índice de tração de 18,5792 N.m/g, índice de estouro de 1,5769
KPa.m²/g, e índice de rasgo de 0,576 mN.m²/g.
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Palavras-chave: Sacolas de papel, reciclagem, papel sulfite, papelão ondulado,
formação de folha, testes físicos do papel.
ABSTRACT
Since the last century there is talk of re-use of discarded products, with the aim of
avoiding the wear and tear of raw materials from limited sources, which came about
with great concern for the environment. The largest companies in the industrial sector
are always looking to develop innovations in their manufacturing processes, seeking
to attack nature less. One of these companies, which should be mentioned here is
Natura, who developed their own bags made from 100% recycled paper, which
replaced the company's plastic bags satisfactorily and with the advantage of less
polluting, according to the study requested by the company. One of these bags was
subjected to physical tests, along with other denominated of company B (competitive
company, that uses virgin fibers) and samples that were manufactured starting from
paper recycled at laboratory in FATEB. Through physical tests of burst, tear and
traction resistance, following normative NBR (14003/1997; NM 2758; ISSO
1924/2006) and TAPPI (T411; T205; T410; T414). It was verified and he/she was
proven the quality of the final product. The bags of paper of the mentioned
companies if they showed more resistant. This fact can be explained because to the
interlacement of the fibers, paint addition and glue in the surface of the paper. The
analysis of the sample of the bag of the company B, presented an index of equivalent
traction to 31,5237 N.m /g, being relatively loud if compared with other samples,
however, the result is coherent with Nascimento's et al study (2009), where a high
traction index can be verified in the leaves composed of 100% of virgin fibers,
however, in the leaves that were formed by a mixture of virgin fibers and recycled,
that index was not so expressive, suitable with the presented results. The samples
manufactured at the laboratory of FATEB presented index of traction of 18,5792 N.m
/g, index of burst of 1,5769 KPa.m² / g, and index of tear of 0,576 mN.m² / g.
Key-words: paper bags; recycling; sulfite paper; corrugated cardboard; paper
formation; physical testes of paper.

1. INTRODUÇÃO
A fabricação de celulose e papel no Brasil é composta por mais de 220
empresas, emitindo mais de 21 milhões de toneladas de CO2 por ano. As principais
fontes de emissão de gases de efeito estufa no ciclo do papel eram o uso de energia
e a disposição final em aterros no qual apresenta grande geração de metano (CH4),
e o setor no mundo emite cerca de 460 milhões de toneladas de CO2 (VALVERDE et
al. 2006; BRACELPA, 2008).
A produção de celulose e de papel possui alguns problemas ambientais, por
exemplo, os odores característicos dos compostos voláteis de enxofre, que se
formam durante o processo Kraft, a presença desses compostos pode ser percebida
nas regiões em torno das fábricas. Por mais que as empresas utilizem equipamentos
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de desodorização e recuperação de produtos químicos com o acompanhamento e
monitoramento das emissões gasosas, esse problema foi solucionado parcialmente
apenas. No entanto, é nos estágios de branqueamento da celulose que se encontra
um dos principais problemas ambientais causados pela indústria, pois são utilizados
reagentes químicos como cloro (Cl2), dióxido de cloro (ClO2), hipoclorito de sódio
(NaClO), oxigênio (O2) e ozônio (O3), dentre outros, levando à formação de
compostos organoclorados. Esses compostos não são biodegradáveis e se
acumulam nos vegetais e animais, podendo causar alterações genéticas (SANTOS
et al, 2001; COSTA et al, 2006; TEIXEIRA, 2017).
Os descartáveis são geralmente plásticos, material não biodegradável, ou
seja, que não se degrada com facilidade no meio ambiente, causando problemas
ambientais com sérias consequências para as populações em geral, como por
exemplo, a obstrução de córregos, poluição das águas, dos solos e de ruas
(GUIMARÃES et al, 2014). Esses danos ambientais são maiores quando se leva em
consideração a durabilidade do plástico, pois este é um material que demora mais
de 100 anos para se decompor. As sacolas plásticas são populares em virtude da
sua distribuição gratuita especialmente nos supermercados. O Brasil tem uma
produção média de 210 mil toneladas de plástico filme, o qual é a matéria-prima dos
sacos plásticos, representando cerca de 10 % do lixo do país (KLIDZIO et al, 2001;
ALVES et al, 2013).
A reciclagem do papel não requer o processo de cozimento e/ou outros
processos que consomem uma grande quantidade de água, gerando menos
efluentes e reduzindo a poluição atmosférica, com isto há uma diminuição no gasto
de produtos químicos e no gasto de energia (VAZ et al, 2011; SOUSA et al, 2016).
O ato de reciclar permite que os materiais que não são de fácil degradação
retornem a origem na forma de novas matérias-primas, podendo ser reprocessadas
para novos produtos. A redução do volume de lixo do papel e dos plásticos
provocada pela reciclagem traz como resultado: menor poluição dos rios e solos,
maior vida útil de aterros sanitários, diminuição dos gases tóxicos e da melhoria da
qualidade de vida da população (GALLON et al, 2008; SANTOS et al, 2017).
Com essa abordagem teórica em volta da reciclagem de produtos como o
papel, busca-se entender, o processo de reutilização do mesmo e como seus
parâmetros físicos se processam tendo como produto final embalagens de papel
reciclado.
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A fabricação dessas embalagens dá outra finalidade para aqueles papéis que
supostamente ficariam em lixões e até mesmo jogados em ruas, poluindo o
ambiente, acarretando em vários problemas urbanos, como por exemplo, o
entupimento de bueiros. A pesquisa é baseada em trabalhos teóricas e práticos,
realizados nos laboratórios da FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba) e do SENAI
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) sendo realizada a fabricação de papel
e também testes físicos, a fim de comprovar e obter dados relacionados a qualidade
do produto reciclado, que em seguida, comporá as embalagens.
2. METODOLOGIA
As principais fontes de informação para o levantamento teórico do estudo são
de autoria de Ricardo Braun Joaquim e seu artigo sobre "Avaliação do Ciclo de Vida:
Sacola Plástica x Sacola de Papel", Alessandro Mendes com seu artigo de 2005
"Estudo de Caso de AVC: As novas sacolas de papel reciclado da Natura", e por fim,
"A Cadeia do Papel/Papelão Comum e o Reciclado: Uma análise comparativa na
indústria de embalagens" de uma equipe de pesquisadores da FATE.
Foram feitas folhas para realização de testes físicos para analisar sua
resistência. Sendo utilizados como matéria-prima para a formação das folhas
recicladas papel sulfite usado, proveniente de escritório, e o miolo de caixas de
papelão, a solução fibrosa obtida, tanto de papel sulfite quanto de papel ondulado,
foram submetidas à análise da consistência inicial seguindo a norma NBR
14003:1997. Foi feito então a formação de folhas das duas polpas separadamente
seguindo a norma TAPPI T – 205 em um formador manual.
Os testes foram realizados nas folhas formadas e também em uma sacola da
Natura e da empresa B (concorrente) para fim de usá-las como comparação. Os
testes realizados de acordo com suas respectivas normas e procedimentos foram:
Gramatura (TAPPI T410): é a massa por unidade de área do papel, pode ser
determinada a partir de medições lineares a massa por pesagem, expressa em g/m².


Pesar a folha na balança;



Medir com a régua o diâmetro da folha;



Calcular a gramatura.
Espessura (TAPPI 411): A espessura é a distância perpendicular entre as

faces da folha em milímetros. Pode ser afetada pela composição fibrosa, grau de
refino, pela calandragem e prensagem. O teste pode ser realizado em um
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Micrômetro.


Erguer o eixo de medição do micrômetro;



Inserir a folha;



Soltar o eixo de medição;



Fazer a leitura.

Fonte: Autores

Resistência à tração (ABNT NBR ISO 1924:2006): é descoberta através de
um corpo de prova sendo submetido a um valor máximo de regime de tração. O
valor obtido é derivado da razão matemática entre a resistência a tração e a
gramatura do corpo de prova, sendo influenciado pelo número de ligações
interfibrilares estabelecidos durante a formação do papel. As fibras virgens
apresentam maior resistência à tração que as fibras secundárias (fibras recicladas)
pelo fato das fibras secundárias sofrerem diversas vezes o processo de fabricação
do papel, prejudicando então a ligação entre as fibras. Este teste é realizado em um
Dinamômetro Horizontal.


Cortar a folha na guilhotina;



Inserir os dados no equipamento (gramatura, espessura, etc);



Colocar o corpo de prova no equipamento;



Apertar iniciar;



Fazer a leitura.
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Fonte: Autores

Resistência ao arrebentamento (NBR NM-2758): A resistência ao
arrebentamento ou estouro é feito em um corpo de prova sendo submetido a uma
pressão constante necessária para produzir o arrebentamento do mesmo e é
realizado no equipamento Mulen Test. Este teste é influenciado pela refinação e a
geração de finos, sendo o papel com menos presença de finos e maior presença de
fibras com comprimentos maiores apresentando um melhor resultado no teste.


Colocar o corpo de prova no equipamento;



Inserir os dados;



Fazer a leitura.

Fonte: Autores

Resistência ao rasgo (TAPPI T414): é a força perpendicular ao plano do
papel necessária para rasgar uma ou mais folhas de papel através de uma distância
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específica depois do rasgo ter sido iniciado, utilizando o equipamento de rasgo tipo
Elmendorf.


Cortar a folha na guilhotina;



Fixar o corpo de prova no equipamento Elmendorf;



Fazer o rasgo inicial;



Verificar se o equipamento está com o ponteiro na marca inicial;



Soltar o pêndulo;



Fazer a leitura.

Fonte: Autores
TABELA 1 – NORMAS PARA CADA TESTE REALIZADO
Teste
Norma
Análise de consistência
NBR 14003:1997
Espessura
TAPPI T411
Formação de folhas
TAPPI T205
Gramatura
TAPPI T410
Resistência ao arrebentamento
NBR NM-2758
Resistência ao rasgo
TAPPI T414
Resistência à tração
NBR ISO 1924:2006
Fonte: Autores

O medidor de espessura e o Dinamômetro são da marca Qualitylabor
modelos ESPQ/500 e DH/Q. Os equipamentos Mulen Test e Elmendorf são da
marca Regmed modelos MTA-2000 e ED-1600.
3. DESENVOLVIMENTO
A reciclagem é hoje o método mais eficiente que há quando se trata de
renovação de recursos ambientais e reutilização de produtos descartados, pois ela
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proporciona que um determinado material seja colocado novamente em seu ciclo de
vida útil, fazendo com que não haja uma nova captação de fontes naturais para a
produção de outros novos produtos (NOVAES, 2009; FILHO et al, 2017).
A partir da reciclagem do papel é possível produzir caixas de papelão,
sacolas, embalagens para ovos, bandejas para frutas, papel higiênico, cadernos e
livros, material de escritório, envelopes, papel para impressão, além de outros. Este
papel destinado a reciclagem provém muitas vezes de atividades comerciais e
industriais, como escritórios, lojas e supermercados, porém no Brasil apenas 30 %
do consumo de papéis, papelões e cartões são destinados a reciclagem (OLIVEIRA
et al, 2013; VENANZI et al, 2015; SOUSA et al, 2016)
Uma das importâncias de se reciclar o papel está relacionada à economia
obtida com ela, tanto ambiental quanto financeiramente. A cada 28 toneladas de
papel reciclado é evitado o corte de 1 hectare de floresta. Enquanto que para
fabricar 1 tonelada de papel virgem precisa de 50 a 60 eucaliptos, 100 mil litros de
água e de 5 mil KW/h de energia. Entretanto já para a reciclagem esses números
diminuem para apenas 1200 kg de papel velho, 2 mil litros de água e de 1000 a
2500 KW/h de energia. Além dessas economias também à economia na utilização
de processos químicos, evitando assim a poluição ambiental, reduz em 74 % os
poluentes que são liberados no ar e em 35 % os que são despejados na água
(SCHNEIDER, 2008; KLOCK, 2013).
A reciclagem do papel é um processo diferente da produção através de
matéria prima virgem, as fibras obtidas da reciclagem são chamadas de fibras
secundárias e está dispensa a etapa de cozimento ocasionando menos impactos
ambientais. As aparas chegam às fabricas e são destinadas ao hidrapulper onde são
desagregadas e parte das impurezas contidas junto com a pasta são removidas
através do tira-tranças, depois a pasta formada é destinada a uma depuração com
peneira e hidrociclones para serem removidas as impurezas restantes. Em seguida a
pasta recebe a adição de regentes químicos para que seja retirada a tinta presente
na suspensão, assim a polpa é lavada e segue o processo. A polpa então é
destinada para a formação de novas folhas (DOS SANTOS et al, 2010; SANTOS et
al, 2017).
Para uma reciclagem proveitosa a fibra pode se submeter ao processo de
reciclagem no máximo sete vezes, caso a reciclagem seja repetida por muitas vezes
são geradas fibras fracas e muito pequenas, sendo apenas possível incinera-las
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para a geração de energia (NASCIMENTO et al, 2009; SOUSA et al, 2016).
Um bom exemplo da utilização do papel reciclado pode ser observado pelo
estudo do caso de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) realizado pela empresa Natura
em 2002, que precisou substituir as sacolas plásticas, que era o item de maior
impacto ambiental comercializado pela empresa na época, por novas sacolas de
papel 100% reciclado, e esta mostrou uma redução de impacto ambiental, como
mostrado na tabela 2, que é o modelo utilizado pela empresa desde 2003
(MENDES, 2005; JOAQUIM, 2013).
TABELA 2 - RESULTADOS OBTIDOS PELA NATURA EM 2002
Sacola de Plástico
Sacola Papel de Reciclado
Total/ano (unidades)
34.492.770
34.492.770
Massa por unidade (g)
13,4
30,4
Massa Total (ton)
462
1.049
Impacto por unidade
4,7
3,5
Impacto Total (mPt)
161.426.164
121.414.550
Impacto Total Natura (mPt)
2.467.121.416
2.427.109.803
Fonte: Adaptado de Mendes (2005)

Logo nota-se a diferença de massa entre os dois produtos, mas o que
importava para a empresa na época, era impactar menos a natureza de forma
negativa com suas embalagens e produtos. E foi o que ela conseguiu, conforme o
estudo solicitado pela mesma, demonstrou-se uma diminuição em cerca de 1,6 % no
impacto total Natura.
Para obter-se dados das resistências ao estouro, rasgo e tração, uma sacola
da Natura foi submetida a testes físicos, sendo realizado também testes com uma
sacola de papel da empresa B (tabela 3), para efeito de comparação entre ambas, e
também, para as amostras que foram produzidas em laboratório (tabela 4).
TABELA 3 – DADOS OBTIDOS DA SACOLA DA NATURA E EMPRESA B
Natura
Empresa B
Gramatura (g/m²)
84,04
94,68
Espessura (mm)
0,1183
0,1035
Tração (N)
25,98
44,77
Índice de Tração (N.m/g)
20,6092
31,5237
Alongamento (mm)
2,4865
6,1086
Resistencia ao Rasgo (mN)
88
89,33
Índice de Rasgo (mN.m²/g)
1,0471
0,9434
Estouro (KPa)
304,5583
401,9
Índice de Estouro (KPa.m²/g)
3,6239
4,2448
Fonte: Autores

Na tabela 4, estão representados os resultados das amostras 1 e 2, sendo
fibra curta e fibra longa respectivamente.
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TABELA 4 – DADOS OBTIDOS DAS AMOSTRAS
Amostra 1 (Fibra Curta)
Amostra 2(Fibra Longa)
Gramatura (g/m²)
93,2499
138,8813
Espessura (mm)
0,2005
0,30958
Tração (N)
25,9876
34,084
Índice de Tração (N.m/g)
18,5792
16,3612
Alongamento (mm)
2,46
1,95
Resistencia ao Rasgo (mN)
40
80
Índice de Rasgo (mN.m²/g)
0,4289
0,576
Estouro (KPa)
146,97
174,23
Índice de Estouro (KPa.m²/g)
1,5769
1,2502
Fonte: Autores

Para uma melhor visualização, gráfico 1 representa os testes com seus
respectivos dados, levando em consideração os índices de estouro, rasgo e tração.
De acordo com Nascimento et al (2009), devido ao fato de não ser possível controlar
precisamente a gramatura da folha formada utiliza-se o cálculo do índice. Somente
assim, podemos comparar os testes, pois são ajustados de acordo com a gramatura
de cada amostra.
GRAFICO 1 – RESULTADOS

Fonte: Autores

Verifica-se que os resultados não demonstraram nenhuma uniformidade, cada
teste de resistência com suas respectivas amostras se processou de uma forma
distinta da outra. Chama-se a atenção a amostra de fibra longa que foi feita em
laboratório, mesmo com uma gramatura média de 138,8813 g/m², de acordo com os
dados obtidos, os números ficaram abaixo de até mesmo da amostra de fibra curta
(que foi fabricada em laboratório também) conforme pode-se ver no gráfico acima,
nos índices de estouro e tração. De modo geral, as amostras feitas em laboratório se
mostraram inferiores considerando as sacolas fabricadas pelas empresas, o que é
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normal, tendo em vista que os corpos de prova das sacolas tinham tinta na sua
superfície, cola, e além disso, as fibras secundárias, devido ao reprocessamento
elas não apresentam as mesmas propriedades que as fibras primárias.
Ao analisar os resultados, principalmente em relação a tração, das amostras
(fibra curta e longa) também é possível notar certa proximidade com os resultados
da sacola da Natura, que era de certa forma esperado devido a elas serem também
de material reciclado, mas que torna mais nítido a possibilidade de utilização de
aparas para embalagens. Já a sacola da empresa B, demonstrou um alto índice de
tração, o que condiz com o resultado do estudo de Nascimento et al (2009), onde
pode-se verificar um elevado índice de tração nas folhas compostas de 100% de
fibras virgens, no entanto, nas folhas que eram formadas por uma mistura de fibras
virgens e recicladas, esse índice não foi tão expressivo, exatamente como o estudo
realizado por CASTANHO e OLIVEIRA (2000) se processou, demonstrando valores
superiores de resistência nos corpos de provas de 100 % fibras virgens em relação
aos de 100 % fibras secundárias, porém, naqueles papéis reciclados com certo
percentual de fibras virgens, um leve aumento dessas propriedades pode ser
notado. Pode-se concluir que a adição de fibras virgens em polpas de papel
reciclado, melhora a qualidade do papel formado.

4. CONCLUSÃO
Os resultados obtidos dos testes físicos de resistência ao arrebentamento,
estouro e tração, permitiu uma visão da diferença de potencial das ligações
interfibrilares entre uma folha formada de fibras virgens (empresa B), e outra de
fibras secundárias. Onde a primeira, demonstrou elevados valores de resistência
principalmente à tração, ultrapassando em cerca de 69,67 % o valor do índice de
tração do papel formado em laboratório de fibra curta. Apesar da diferença, os
papeis feitos em laboratório, se mostraram satisfatórios para a finalidade, que é a
produção de embalagens a partir de fibras recicladas. O estudo permitiu também
uma melhor compreensão do processo de reciclagem e suas importâncias, tanto
econômica quanto ambientalmente para o setor industrial.
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REUTILIZAÇÃO DE APARAS COLORIDAS NA FABRICAÇÃO DE
PAPEL TISSUE
Renato do Nascimento Viana1 e Rodrigo de Souza Barbosa2
Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Reutilização de Aparas

RESUMO
Atualmente as empresas tem dada mais importância para o tema
sustentabilidade e é um dos segredos do sucesso das grande empresa. Com o
esgotamento de recursos as empresas se viram obrigadas a atentar-se mais para a
preservar o meio ambiente. Diversas empresas fazem reciclagem de papéis usados
para produzir novos papéis e com isso contribui ambiental e socialmente, pois quase
todos os papéis usados podem ser aproveitados novamente. A utilização desses
papéis gera diversas vantagens como redução de custos com matérias primas,
energia e ainda gera empregos. Aparas são alguns tipos de papel coletados depois
de utilizados. As principais fontes de aparas são as gráficas, escritórios e grandes
usuários dos quais os aparistas compram diretamente. As aparas coloridas são papéis
que possuem tinta, como os papéis de escritório, jornais e revistas. Para a produção
de papel tissue, que é o foco do projeto, prefere-se o uso de papeis de escritório, pois
estes apresentam maior resistência. Os papéis da linha tissue são mais usados para
higiene pessoal e limpeza doméstica. Eles têm como característica de sua
composição o uso de aparas recicladas de boa qualidade. As principais propriedades
do papel tissue são maciez, suavidade ao tato, absorção, sensação de papel fofo e
volumoso.Com o emprego de certos equipamentos, e operações pode-se obter
resultados satisfatórios, e ainda ressaltar a importância desse processo que recicla
resíduos que estariam no meio ambiente.
Palavras-chave: Tissue; Aparas; Fibras Recuperadas;
ABSTRACT
Today companies have given more importance to the theme of sustainability
and is one of the secrets of the success of large companies. With the exhaustion of
resources, companies have been forced to take more care to preserve the
environment. Many companies recycle used paper to produce new paper and thus
contribute environmental and socially, as almost all paper used can be used again.
The use of these papers generates several advantages like reduction of costs with raw
materials, energy and still generates jobs. Shavings are some types of paper collected
after use. The main sources of shavings are the graphs, offices and large users of
which the aparistas buy directly. Colored trimmings are papers that have paint, such
as office papers, newspapers, and magazines. For the production of tissue paper,
which is the focus of the project, the use of office papers is preferred, as these have
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greater resistance. Tissue line papers are most commonly used for personal hygiene
and household cleaning. They have as a characteristic of their composition the use of
recycled chips of good quality. The main properties of tissue paper are softness,
softness to the touch, absorption, soft and bulky paper sensation. With the use of
certain equipment and operations, satisfactory results can be obtained, and also
emphasize the importance of this process that recycles residues that would be in the
environment.
Keywords: Tissue; Shavings; Recovered Fibers;
1. INTRODUÇÃO
Nos dias atuais um dos segredos do sucesso de uma grande empresa ou
organização está na importância que a mesma dá para a sustentabilidade. A ideia que
se cria a respeito da importância de preservar o meio ambiente é quando o mesmo
começa a mandar informações claras sobre o esgotamento, através de desastres
ambientais, aquecimento global, poluição entre outros. Dentro deste contexto é
necessário assumir responsabilidades para com a produção industrial e orientar e
realizar o descarte com consciência, coragem e ousadia para mudar alguns
preconceitos a respeito de matérias-primas recicladas e reinventar modelos e
maneiras de introduzi-las novamente na indústria e/ou outros destinos com a criação
de novos produtos. Este cenário e a necessidade do mercado estão estimulando as
empresas e organizações a buscarem novas maneiras de trabalhar, visando à
diminuição da poluição do ar, das águas e do solo e a responsabilidade de promover
um descarte adequado para os seus produtos. (CAMILO, 2009).
A reciclagem de papel é o aproveitamento de papéis usados para a produção
de novos papéis e possui uma importante contribuição ambiental, social e econômica.
Quase todos os tipos de papéis usados podem ser aproveitados. Tecnicamente as
fibras neles contidas poderão vir a substituir matérias-primas fibrosas virgens, como
pastas mecânicas, semiquimicas ou mecânicas. (INSTITUTO DE PESQUISAS
TÉCNOLOGICAS, 1981).
2. METODOLOGIA
O presente trabalho consiste num levantamento bibliográfico do tema tratado.
Tendo a geração de um projeto de uma planta de papel tissue com fibras reutilizadas
com o foco socioambiental.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1.Reciclagem
A reciclagem é um conjunto de ações que tem a finalidade de aproveitar os
resíduos e reutilizá-los no ciclo de produção do qual saíram, por meio de coleta,
separação e processamento, ou para fabricar novos produtos. O Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA) define a reciclagem como o “reprocessamento dos
resíduos num processo de produção para o fim original ou para outros fins” (Portaria
CONAMA 15/96, de 23 de janeiro de 1996).
Atualmente a reciclagem de papel vem apresentando um destaque crescente
na medida em que contribui para a preservação e conservação do meio ambiente e
para a solução da questão da destinação dos lixos urbanos (BRACELPA/ CELULOSE
ONLINE, 2009/2010).
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A reciclagem é o aproveitamento de fibras celulósicas de papéis usados e
aparas para a produção de novos papéis. As fibras que estão contidas no papel usado
poderão vir a substituir matérias-primas fibrosas virgens, como pastas químicas,
semiquimicas ou mecânicas. (CARDOSO, 2009)
Uma das importâncias de se reciclar o papel está relacionada à economia que
se tem, tanto ambientalmente quanto financeiramente, ou seja, a cada 28 toneladas
de papel reciclado evita-se o corte de um hectare de floresta. Enquanto que para
fabricar uma tonelada de papel novo precisa-se de 50 a 60 eucaliptos,100 m³ de água
e 5000 KW-h de energia. Para reciclagem do papel é necessário 1200 kg de aparas,
2 m³ de água e 1000 a 2500 KW-h de energia. (NETO, 2009)
Com a produção de papel reciclado diminui-se a utilização de processos
químicos, evitando então a poluição ambiental. Reduzindo em 54% os poluentes
liberados no ar e em 35% os despejos na água, a reciclagem de uma tonelada de
papel jornal evita a emissão de 2,5 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera.
(NETO, 2009)
As fibras não podem ser recicladas infinitamente, portanto mesmo que na
fabricação de papel utilize como matéria-prima principal fibras secundárias é natural
que seja incorporada uma parte de fibras virgens. (ANTUNES, 2011)
3.2. Política Nacional de Resíduos Sólidos
Os resíduos sólidos são o lixo resultante das atividades diárias do homem e
podem ser classificados como domésticos, industrial, hospitalar, comercial e especial.
A destinação final desses resíduos deve ser feita de maneira correta para evitar danos
ao meio ambiente. (FREITAS, 2011).
Devido à reciclagem ser um tema muito abordado há alguns anos, o governo
no ano de 2010 criou a Lei dos Resíduos sólidos, que determina que todos os produtos
dispensados após o consumo, chamados de “resíduos secos”, devem ficar sob
responsabilidade do setor empresarial, caracterizando a logística reversa. Trata-se,
na verdade, de um conjunto de ações, procedimentos e meios que facilitam o retorno
dos resíduos sólidos a seus geradores para que sejam reciclados ou reaproveitados
para confecção de novos produtos, visando à geração mínima de rejeitos. (MARTIN,
2012).
3.3. Vantagens da Reciclagem
Segundo São Francisco (2008), segue as vantagens para a reciclagem do
papel:
 Redução de custos com matérias-primas;
 Economia de recursos naturais tais como:
 Água: Na fabricação de uma tonelada de papel reciclado é necessário apenas
2.000 L de água, ao passo que, no processo tradicional, este volume pode
chegar a 100.000 L/ton.;
 Energia: Em média economiza-se metade da energia, podendo chegar até
80% de economia quando se compara papéis reciclados;
 Redução da poluição: Teoricamente as fabricas recicladoras podem funcionar
sem impactos ambientais, pois a fase crítica da produção já foi realizada
anteriormente. Porém as indústrias brasileiras, sendo de pequeno porte e
competindo com grandes indústrias, ás vezes subsidiadas, não realizam
investimentos de controle ambiental;
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 Criação de empregos: Estima-se que ao reciclar papéis sejam criadas cinco
vezes mais empregos do que na produção de celulose virgem e dez vezes mais
do que na coleta e destinação final de lixo;
3.4. Reutilização
Reutilizar significa utilizar mais que uma vez um determinado produto, ou seja,
no caso do papel reutilizá-lo para fabricar papel de novo, ou fazer produtos
equivalentes. Todos os resíduos que são gerados são enviados para empresas
licenciadas que providenciam um tratamento adequado, após serem tratados podem
e devem ser reutilizados pela empresa de origem. (SANTOS, 2009)
3.5. Aparas
Aparas são os resíduos de papel coletados depois de utilizados. São
coletados por firmas especializadas, são selecionados, enfardados e vendidos como
matéria – prima ás fábricas de papel. (SÉKULA, 2011)
As principais fontes de aparas são as gráficas, escritórios e grandes usuários
dos quais os aparistas compram diretamente. Este material é limpo e é separado por
classe. (VALENZUELA, 1992)
Outra fonte dessa matéria-prima para os aparistas são os catadores de sucata
que tanto podem procurá-las em grandes lojas como também em lixões. Esse material
é recolhido para a retirada de contaminantes e impurezas grosseiras para
posteriormente serem separados por classe. Os próprios catadores que trabalham nos
lixos se encarregam por uma primeira seleção do material, desprezando os materiais
contaminados com matérias orgânicas e os revestidos, já que os aparistas não os
receberão por não terem valor comercial. (VALENZUELA, 1992)
Os processos de fabricação de papel a partir de aparas têm evoluído,
permitindo a manufatura de produtos de melhor qualidade e processamento de
matérias–primas mais contaminada. Os avanços que ocorrem no sistema de limpeza
e fracionamento de fibras têm possibilitado, cada vez mais, a fabricação de papéis de
alta qualidade a partir de aparas. (D’ALMEIDA, 1996).
Há um pequeno crescimento na utilização de aparas de ano a ano, devido a
esses rejeitos não possuírem um destino correto e contribui para o acumulo dos
resíduos sólidos no Brasil. (FREITAS, 2011).
3.5.1.Terminologia e Classificação das Aparas
Conforme o autor Philip (1998), as aparas comercializadas recebem a
seguinte terminologia:
Cartões perfurados: são aparas provenientes de cartões de material fibroso
de alta qualidade usado para computação de dados.
 Branco I: aparas de papéis brancos sem impressão e revestimento.
 Branco II: são aparas de formulários de papel branco, sem papel
carbono ao meio e revestimento carbonado.
 Branco III: aparas de papel imprensa e jornal sem impressão.
 Branco IV: papéis brancos de escritório, manuscritos, impressos,
datilografados, cadernos usados sem capas, livros sem capas, impressos em preto.
 Branco V: aparas de papéis brancos com percentual mínimo de
impressão e revestimento.
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 Kraft I: aparas de Kraft utilizados para fabricar sacos multifoliados, sacos
de papel refugados por defeito de fabricação ou não utilizados.
3.5.2. Estrutura da coleta de aparas
Um sistema de comercialização de aparas é formado por:
 Dono do material: são os usuários do artefato de papel ou encarregado
pela retirada deste, ou seja, donas de casas, encarregados de indústrias.
(VALENZUELA, 1992)
 Catador: aquele que recolhe o material e concentra-o em algum ponto
que possibilite o acúmulo deste. (VALENZUELA, 1992)
 Sucateiro: proprietário da área coberta ou não, onde é depositado o
papel coletado pelos catadores. (VALENZUELA, 1992)
 Depósito: pequenas empresas que possuem prensas para enfardar o
material e que também possuam um caminhão para coletar nos sucateiros.
(VALENZUELA, 1992)
 Aparistas: é o destinatário do material que é enfardado pelos depósitos.
(VALENZUELA, 1992).
3.6. Impacto Social e Ambiental
O principal impacto social é a disponibilização ao mercado de um produto mais
sustentável, portanto de interesse de todo consumidor. Da mesma forma,
ambientalmente, haverá redução de área plantada, reduzindo o impacto no
ecossistema da região. (ALEXANDRE, 2012).
4. APARAS COLORIDAS
As aparas coloridas nada mais são do que papéis que possuem tinta, como
os papéis de escritório, jornais e revistas. Para a produção de papel tissue, que é o
foco do projeto, prefere-se o uso de papeis de escritório, pois estes apresentam maior
resistência.
O processo de reciclagem do papel depende do tipo de aparas e do tipo de
papel a ser produzido, em geral, segue as mesma etapas do processo de fabricação
de papel, mas com a vantagem de causar poucos danos ao meio ambiente.
(AGOTINI,2009).
Como se sabe, a reciclagem do papel traz muitos benefícios ambientais,
sociais e econômicos. Dentre os benefícios ambientais pode-se citar a preservação
de árvores, uma tonelada de aparas pode substituir de 2 a 3 m 3 de madeira, além
disso, há uma redução de água, energia e poluição. (AGOSTINI, 2009).
O uso de aparas tem crescido no setor de celulose e papel por três motivos
principais, o cuidado com o meio ambiente, por fatores econômicos e do
desenvolvimento tecnológico. Segundo Hélio Biágio, a oscilação no preço das fibras
que limitavam seu uso tem se tornado estável e o desenvolvimento de novas
tecnologias nos processos, como desagregadores e máquinas mais velozes
aumentam a qualidade do papel feito a partir de fibras recicladas. No Brasil, apenas
45 % dos papéis que são consumidos são reciclados. (AGOSTINI,2009).
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5.PAPEL TISSUE
Os papéis da linha tissue são comumente usados para higiene pessoal e
limpeza doméstica. Além das fibras virgens, eles têm como característica de sua
composição o uso de aparas recicladas de boa qualidade. As principais propriedades
do papel tissue são maciez, suavidade ao tato, absorção, sensação de papel fofo e
volumoso, resistência, baixo teor de finos, dentre outras. A gramatura do papel tissue
é baixa e dependendo do uso final e pode variar de 12 a 50 g/m 2. (SANTOS, 2005).
Por ser um papel que tem como principal característica alta absorção, o papel tissue
não possui cola.
Os papéis tissue podem ser divididos em vários tipos, os principais tipos são:
papel higiênico, guardanapo, toalhas de mão, toalhas de cozinha e lenços. Além de
baixa gramatura, uma característica importante dos papéis tissue é a alta absorção.
(BRACELPA, ano desconhecido). Atualmente no Brasil, cerca de 10 a 12% do que é
usado para a fabricação de papéis tissue.
6. EQUIPAMENTOS DO PROJETO
As possibilidades de equipamentos que podem ser empregados no fabrico do
papel são amplas, podendo variar. Equipamento com diversidades de fabricantes ou
necessidades especificas, tornam as plantas distintas.
Tendo em vista que a necessidade do projeto em questão, é fabricar papel
tissue de segunda linha a partir de aparas coloridas, foi escolhido o processo mostrado
na Figura 01 que possivelmente pode atender as metas esperadas, e aperfeiçoar
gastos com energia, elencando o uso de equipamentos e situações que reduzem o
custo operacional do processo. Cada equipamento presente na planta em questão
tem um papel decisivo na produção do papel tissue, sendo seu funcionamento
específico.

Figura 01: Planta de preparo de massa de aparas coloridas para a fabricação de papel tissue
Fonte: O autor (2017).

6.1. Pulper vertical
A produção de papel com fibras recicladas inicia quando essas são colocadas
no desagregador, juntamente com água sendo desagregadas e individualizadas pela
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agitação hidráulica e mecânica. (ALEXANDRE, 2012). O desagregador (Figura 2) é o
primeiro equipamento da planta de fabricação de papel. O modelo de Pulper mais
adequado para o processo é o modelo IP-V 50 da VOITH.

Figura 02: Pulper Vertical.
Fonte: Catálogo da Voith (digital).

O objetivo do pulper é individualizar as fibras para torna-las bombeáveis
deixando o mínimo de feixes de fibras e pastilhas na suspensão aquosa. (ANDRIONI,
2006). Para obter esta suspenção aquosa utiliza-se de um elemento mecânico que se
localiza na parte inferior do pulper vertical (figura 3). Esse elemento mecânico é um
rotor, cujo modelo se difere entre fabricantes. Além desse fator, a consistência
operacional do pulper também pode influenciar no projeto do rotor. (SENAI, 2009).

Figura 3: Rotor e placa perfurada do pulper.
Fonte: http://www.licar.es/en/stock-preparation.php

Abaixo do rotor localiza-se uma placa perfurada (figura 3) que no projeto em
questão tem uma furação de 25 mm de diâmetro, esse valor se deve ao fato de se
estar empregando um fiberizer em seguida o que possibilita aumentar o diâmetro da
furação da placa, diminuindo o custo da placa perfurada e economizando em energia,
já que o esforço para as fibras passarem pela placa será menor.
Após passar pela placa perfurada a suspensão é encaminhada a uma câmara
de aceite de onde seguirá para o fiberizer. Já os rejeitos pesados irão para uma
câmara de rejeitos pesados através da força centrifuga existente no pulper, cuja
descarga é feita de forma intermitente através de válvulas pneumáticas. Para as
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impurezas leves existe um dispositivo simples chamado tira-tranças (Figura 4) que
consiste em uma corda onde as impurezas se entrelaçaram formando uma trança que
será tracionada para fora do pulper de tempos em tempos.

Figura 4: Tira-tranças
Fonte: Catalogo digital da FUJIAN LIGHT. (Disponível em http://en.fjqj.com)

6.2. Operação do pulper no processo
O pulper possui a alimentação de matéria-prima a 1,72 t/h que neste caso são
aparas coloridas classificadas, que estarão sendo alimentadas por uma esteira (figura
5) com balança, para obter os pesos dos fardos de aparas, e recebe também as fibras
recuperadas que provem da depuração posterior. As aparas que são introduzidas
estarão necessitando de um volume de 33,55 t/h de água branca para fazer a diluição
da polpa e torna-la bombeável, deixando está com uma consistência de 5% na saída
do pulper. Para tal feito, necessita-se de um tanque de agua de diluição com volume
controlado, o qual estará alimentando o pulper. Adiciona-se também soda. Além da
saída da suspensão há a descarga de 0,08 t/h de rejeitos, que corresponde a 5% das
aparas que entram no pulper, pois se trata de aparas coloridas que mesmo estando
classificadas possuem possíveis impurezas. Estas impurezas são retiradas pela
câmara de rejeitos pesados, e tira tranças.

Figura 5: Esteira alimentadora com balança.
Fonte: Catálogo digital da Voith.
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6.3. Fiberizer
Um inconveniente do uso de aparas como matéria-prima é o fato que este
contém impurezas, as quais não se controla o tipo e o tamanho, o que acarreta
problemas no pulper. Impurezas pesadas ou com tamanho grande podem provocar
danos ao rotor e à placa perfurada. Esses inconvenientes podem ser amenizados com
a instalação de um fiberizer na planta de desagregação.
Optou-se pelo emprego do fiberizer após o pulper devido ao fato de a matériaprima se tratar aparas coloridas às quais possivelmente possuem impurezas que não
podem seguir in line, mesmo sendo classificadas, além de que essa depuração prévia,
estará diminuindo a depuração de cabeça de máquina, sem a necessidade do
emprego de cleaners que, gastam muita energia na operação. A figura 6 mostra um
fiberizer desmontado.

Figura 6: Fiberizer desmontado.
Fonte: http://www.tradelinemachinery.com

6.3.1. Operação do fiberizer no processo
A polpa a 5% que vem do pulper com a vazão de 35,27 t/h recebe uma diluição
de agua branca de 36,73 t/h que faz a consistência ser reduzida para 2,5%, elevando
a vazão para 72 t/h, permitindo que a operação do fiberizer seja mais eficiente
reduzindo o teor de fibras arrastadas com os rejeitos e otimizando a energia
empregada, pois quanto mais diluída estiver a massa, menor será o esforço para gerar
a força centrifuga no equipamento.
O equipamento se constitui de uma carcaça cujo formato é circular para
possibilitar a formação de força centrifuga, a qual é gerada por um rotor que está
localizada a frente da placa perfurada que possui perfurações de 4mm, pois não há
necessidade de realizar uma depuração intensa, pois possíveis aglomerados de fibras
serão desfeitos no dispersor. Através dessa placa perfurada passa o aceite cuja vazão
é de 68,8 t/h, além dessa corrente de aceite, o fiberizer possui outras três correntes
que consiste na de alimentação (72 t/h), impurezas pesadas (3,6 t/h), impurezas leves
(3,6 t/h) que se localiza no centro do aparelho, no lado oposto do rotor. (ANDRIONI,
2006). A figura 6 mostra um fiberizer aberto.
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Figura 7: Fiberizer aberto.
Fonte: Catálogo digital da Voith.

A figura 8 mostra a planta de desagregação do projeto, com emprego do
fiberizer após o pulper e equipamentos de recuperação de fibras.

Figura 8: Planta de desagregação de projeto.
Fonte: O autor (2017)

6.4.Areeiro e peneira plana vibratória
Junto aos rejeitos do fiberizer há o arraste de fibras, as quais representam
uma perda relevante de matéria-prima. Para recuperar as fibras emprega-se esses
equipamentos para recuperar as fibras.
6.4.1.Areeiro
Também chamado de cleaners de alta consistência, o areeiro (figura 9) é
usado para separar impurezas e refugos abrasivos de grande peso presente na
massa. O funcionamento do areeiro ocorre por força centrifuga da mesma forma que
em um cleaner convencional, separando por peso o aceite e o rejeito, evidentemente
que o rejeito será retirado pela parte inferior do equipamento, através de descargas
intermitentes com emprego de duas válvulas pneumáticas, que estarão possibilitando
o acumulo dos rejeitos na câmara de rejeitos, em contrapartida o aceite sairá pela
parte superior. Para o processo com aparas coloridas, foi escolhido o modelo SMC
1000 da IPPEL.
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Figura 9: Areeiro (Cleaner de alta consistência)
Fonte: IPEL

A alimentação do areeiro é feita pela corrente de rejeito pesado proveniente
do fiberizer que contem 3,6 t/h de fibras e rejeitos a qual representa 5% da massa que
entra no fiberizer, sendo que 3,24 t/h é a quantidade de fibras recuperadas que
retornam ao pulper, sendo o rejeito do areeiro equivalente a 0,36 t/h que equivale 10%
da massa que entra no mesmo. A figura 9 mostra um areeiro e a câmara de rejeitos
pesados. A câmara de rejeitos pesados escolhida foi a MG da CFF (Companhia
Federal de Fundição).

Figura 10: Câmara de rejeitos pesado.
Fonte: CFF (Companhia Federal de Fundição).

6.5.Peneira Plana Vibratória
Esta peneira é um dos equipamentos de depuração mais antigo que existe,
atualmente seu emprego é apenas como recuperador de fibras (Figura 11).
O equipamento em questão possui uma caixa que contém uma placa
perfurada ou ranhurada que é colocada na posição horizontal ou levemente inclinada.
Abaixo dessa placa existe um diafragma acionado por um excêntrico cujo objetivo é
gerar vibrações que faça com que o colchão de fibras que está sob a placa se desfaça
evitando o entupimento das aberturas das placas. A modelo de peneira selecionada
para o processo é o PTV-1000 da IPEL.
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Figura 11: Peneira Plana Vibratória
Fonte: en.yongfenggroup.com

No projeto em questão, as aberturas da peneira não necessitam ser grandes
devido ao fato da consistência da polpa ser 2,5% o que diminui a probabilidade das
furações entupirem.
A quantidade de fibras e rejeitos que são conduzidas a essa peneira é de 3,6
t/h que representa 5% da massa que entra no fiberizer, cujo a massa recuperada é de
2,28 t/h que representa 80% da massa que entra na peneira. Esta massa recuperada
pode retornar ao pulper.
6.6. Tanque do Pulper
Para homogeneização das cargas, deve-se ter um tanque após a
desagregação, que neste projeto, se localiza após o fiberizer recebendo uma corrente
depurada de 64,8 t/h de suspensão. Esse tanque é fundamental, pois se houver
alguma anomalia no pulper, ou fiberizer, que impeça o fluxo de massa, o processo
pode continuar em operação, pois o volume desse tanque é 2,5 vezes maior que o do
pulper.
6.7. Peneira side hill
A peneira side hill tem a função de filtrar massas que contem impurezas como
partículas de tintas, no entanto, neste projeto o seu emprego é principalmente com o
intuito de engrossar a massa pois esta in line a seguir o krima que necessita de uma
massa grossa a alta consistência para sua operação.
A peneira recebe massa a 2,5% de consistência com uma vazão de 64,8 t/h
e eleva essa consistência para 4,5%. Sua operação consiste em fazer as fibras
passarem por uma tela inclinada que estará filtrando a massa, e recuperando a água
branca que esta contem, que no projeto em questão é 28,8 t/h, que estará a uma
consistência de 0,03% a qual pode retroceder ao pulper.
O principal motivo para o emprego desse equipamento nesse projeto é o fato
da consistência ao ser elevada diminui o consumo de vapor na planta de dispersão, o
que reduzira os custos no processo, já que este equipamento é de simples
funcionamento e de baixo custo operacional. (ANDRIONI, 2006)
6.8 Krima (Dispersor)
A dispersão tem a função de triturar as impurezas, no caso de aparas
coloridas, tritura também a tinta do papel. A dispersão provoca uma série de
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vantagens como: as impurezas encontram-se abaixo do limite de percepção ótica, não
há danos as fibras, proporciona propriedades de resistência, pouco aumento no grau
de refino, entre outras.
Como o projeto de fabricação de papel tem aparas coloridas como matériaprima, estas possuem partículas de tintas que irão influenciar no produto final. Mesmo
considerando que o papel que será produzido é de segunda linha há a necessidade
de se reduzir o teor de partículas perceptíveis à visão, para isto optou-se pelo emprego
de uma planta de dispersão, a qual reduz as impurezas a um nível abaixo do notável,
deixando o papel com uma tonalidade cinza. (ANDRIONI, 2006)
A massa proveniente da side hill é alimentada a consistência de 4,5%
contendo a vazão de 36 t/h em uma prensa de rosca onde há a aplicação de vapor,
sendo que com isto a consistência da polpa é elevada a 30%, havendo uma saída de
água branca que é conduzida ao pulmão de água branca, cuja a vazão é de 30,59 t/h.
A massa grossa então é conduzida ao dispersor (figura 12), sendo que este é
constituído de um rotor e estator provido de guarnições que estarão triturando as
impurezas da massa grossa.
Após essa trituração existe no próprio dispersor uma diluição com 33,93 t/h
de água que provem do pulmão de água branca a uma consistência de 0,03%, que
estará diminuindo a consistência da massa para 5% a qual seguirá para o tanque de
matéria-prima bruta.

Figura 12: Krima (Dispersor)
Fonte: Cellwood

O modelo de Krima escolhido para o processo foi o 500 tpd da CELLWOOD.
A figura 13 mostra o fluxo de polpa entre peneira side hill e krima, como já
mencionado, o uso da peneira side hill antes do krima traz alguns benefícios para o
processo.
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Figura 13: Fluxo side hill/krima
Fonte: O autor (2017)

6.9.Tanque de matéria-prima bruta
O tanque de matéria-prima bruta está localizado logo após a dispersão e antes
do refino. Com a diluição feita no dispersor a consistência da massa cai de 30% pra
5%, sendo a vazão de alimentação do tanque de 39,35 t/h. A importância desse
tanque se deve ao fato de se necessitar de fluxo constante para o refino posterior.
Como comentado anteriormente é necessário obter um volume de massa disponível
para a continuidade do processo caso haja algum imprevisto que impeça a produção
de massa. Evidentemente esse tanque está segurando a massa para o refino.
6.10.Refinador de discos simples
A refinação consiste em um tratamento mecânico efetuado sobre a fibra e tem
por fim provocar mudanças na estrutura da mesma. As características que são
fornecidas às fibras na refinação vão resultar em certas propriedades do papel. Os
efeitos da refinação na fibra são inchamento, hidratação, fibrilação, corte e
drenabilidade.
A energia requerida para realizar a refinação é um dos maiores custos na
produção de papel, sendo uma informação muito importante para o processo. Para
papéis que necessitam de resistência, como é o caso do papel tissue, é necessário
que ocorra o refino, pois as fibras devem ser flexíveis o suficiente para garantir que
elas entrem em contato e colapsem para formar uma superfície rica em celulose
assegurando ligação adequada, fornecendo resistência ao papel. (SANTOS,2005).
Como se trata da utilização de aparas coloridas como matéria-prima, as fibras
já se encontram refinadas e passam pelo processo de dispersão, portanto usa-se
refinador de discos simples, portanto o tempo e a energia aplicada são menores. Este
refinador consiste em um rotor e um estator provido de guarnições de 2 mm, que
estarão através dos movimentos internos da fibra no equipamento, modificando a
estrutura morfológica da mesma. Com a modificação estrutural da fibra se obtém
aumento nas propriedades do papel, tais como resistência ao rasgo, estouro entre
outras. Essas consequências se devem ao fato do aumento da flexibilidade da fibra
mediante ao inchamento da mesma, que acontece pela eliminação da parede primaria
que não é permeável. O modelo de refinador escolhido foi o DD-17 da Hergen. A figura
14 mostra um refinador de discos simples.
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Figura 14: Refinador de discos simples
Fonte: www.bruno.com.br

6.11. Tanque de Mistura
O tanque de mistura recebe a polpa refinada da linha principal sendo a vazão
39,35 t/h, além de uma recirculação do tanque da máquina. Este tanque, conforme o
nome já diz, pode estar recebendo polpas provenientes de outras linhas, por esse
motivo sua função é de homogeneização das massas. Em nosso projeto, por se tratar
de uma representação, o tanque de mistura não está recebendo outras linhas de
massa além da principal.
6.11.1 Tanque da máquina
O tanque da máquina (figura 15) visa segurar a massa para a alimentação da
caixa de entrada, ele possui como já citado, uma recirculação que retorna ao tanque
de mistura, além de receber o transbordo da caixa de nível. Na saída do tanque antes
da bomba de sucção há uma diluição de agua branca cuja vazão é de 27,14 t/h a uma
consistência de 0,03%. Com essa diluição a consistência da massa que estava a 5%
com uma vazão de 39,35 t/h, cai para 3% elevando a vazão para 66,49 t/h. Este ponto
foi escolhido para a diluição devido ao fato de tornar a bombeabilidade da massa mais
fácil, sendo a homogeneização da massa facilitada pela bomba do tanque da
máquina.

Figura 15: Tanque de mistura e tanque da máquina
Fonte: O autor (2017).
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6.12.Caixa de Nível
A caixa de nível (figura 16) tem a função de manter a coluna hidráulica sob a
válvula de gramatura constante, além de eliminar boa parte do ar contido na massa.
No entanto, sua principal função é a eliminação de pulsações provocadas por outros
equipamentos mediante o emprego de baixas velocidades. (ANDRIONI, 2006)
A caixa de nível é dividida em três partes sendo que pelo extremo de uma das
partes laterais é feita pela alimentação acima de 66,49 t/h à consistência de 3%.
Alimenta-se de caixa de nível a uma vazão maior que a necessária para garantir que
haja a massa suficiente para manter a coluna hidráulica constante sobre a válvula de
gramatura. Se espera que apenas 66,49 t/h esteja constantemente seguindo in line
pelo centro da caixa de nível, sendo que o resto da massa deve transbordar por um
dos compartimentos laterais retornando para o tanque da máquina.

Figura 16: Caixa de Nível
Fonte: www.hergen.com.br

6.13.Válvula de gramatura
A operação da válvula de gramatura (figura 17) é feita por um computador por
meio de um sinal de realimentação oriundo de uma sonda de leitura da gramatura da
folha de papel, o que garante a operação automática de reajustes do fluxo de massa
para gramatura do papel ser assegurada conforme o desejado. (ANDRIONI, 2006)
A válvula de gramatura deve se localizar abaixo da caixa de nível, como já
citado, para manter a vazão da válvula constante. Em geral emprega-se um medidor
de fluxos antes da válvula de gramatura para a verificação do volume que a corrente
contém. Basicamente a operação dessa válvula, ou seja, o grau de abertura estará
determinando a quantidade de massa que estará sendo diluída no silo de agua branca.
No projeto, o emprego dessa válvula garante que a gramatura do papel esteja entre
17 a 19 g/m², podendo através definir o número exato de gramatura entre os dois
valores citados anteriormente.
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Figura 17: Válvula de gramatura
Fonte: www.abcmindustrial.com.br

6.14. Silo de água branca
O silo de agua branca, que pode ser um poço de tela integrado à máquina ou
separado. É fundamental para segurar a estabilidade do fluxo que é alimentado na
caixa de entrada. Nesse projeto optou-se pelo emprego de um silo separado da
máquina. Além de proporcionar uma coluna hidráulica constante capaz de possibilitar
a sucção da bomba de mistura, o silo de água branca recebe o fluxo de água branca
da mesa formadora, sendo a vazão de água branca de 414,82 t/h a uma consistência
de 0,08%. Essa vazão corresponde a 95,4% da água retirada na máquina de papel
(ALBANY,95).0Esta água é rica em sólidos devido ao fato de muitos finos passarem
pela tela da mesa formadora, pois o papel é tissue e não necessita de cola o que faz
mais finos se perderem no fluxo de agua branca.
No projeto a massa é alimentada a uma vazão de 66,49 t/h a uma consistência
de 3%, deixando o silo de agua branca com consistência de 0,5% a uma vazão de
481,31 t/h, sendo em seguida o fluxo homogeneizado pela bomba de mistura.
O silo de agua branca elimina o ar presente na massa, e para isso o tempo
de retenção nesse equipamento deve ser de aproximadamente um minuto, sendo a
velocidade no percurso de 0,4 m/minuto. (ANDRIONI, 2006).
6.15. Bomba de mistura
A bomba de mistura (figura 18) tem a função de homogeneizar a suspensão
acossa que foi diluída no silo de agua branca, sendo necessário que está bomba tenha
vazão de 481,31 t/h a uma consistência 0,5%. Em geral são utilizadas para esta
função de homogeneização da massa as bombas centrifugas, as quais podem ser
configuradas para operar com motores com velocidade variável ou constantes.
As bombas de misturas são conhecidas como um dos principais
geradores de pulsação hidráulica, devido à passagem das palhetas da zona de alta
pressão para a de baixa pressão. As utilizações de um rotor duplo com palhetas com
posição alternada com a divisão do fluxo em duas partes podem estar reduzindo as
pulsações. (ANDRIONI. 2006). O modelo de bomba de mistura escolhido fui o HM55
(tamanho 8) da CFF (Companhia Federal de Fundição).
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Figura 18: Bomba de mistura
Fonte: CFF (Companhia Federal de Fundição)

6.16. Depurador Pressurizado
O depurador pressurizado (figura 19) possui uma placa perfurada de forma
cilíndrica, onde a suspenção fibrosa é alimentada na parte interna ou externa deste
cilindro. Por meio de pressão a suspensão fibrosa é forçada contra a placa, o aceite é
o material que consegui atravessa-la. O tamanho dos furos é de 0,30 mm, tendo em
vista que a massa já foi depurada e dispersada, contendo finos que acompanharam o
fluxo até a mesa plana, onde irão para uma linha de água branca, sendo assim esse
equipamento tem a função preventiva de retirar qualquer impureza de origem não
fibrosa que possa ser introduzida no fluxo de massa, pois como evidenciado, o fluxo
não contém impurezas fibrosas.
A zona de trabalho do depurador pressurizado consiste em uma placa
perfurada cilíndrica e um rotor contendo elementos que causam pulsações perto da
superfície da placa perfurada (os foils). Tais pulsações evitam o entupimento da placa
perfurada por fibras ou impurezas.
O rotor pode estar dentro ou fora da placa, o que determina a ação
centrífuga ou centrípeta. No projeto em questão, o depurador pressurizado é
alimentado com uma vazão de 48,31ton/h e com uma consistência de 0,5%, a taxa de
rejeitos é de 20% o equivalente a 96,26ton/h a vazão do aceite é 385,05 ton/h a uma
consistência de 0,5%. Ao sair de depurador pressurizado o aceite recebe uma diluição
de agua branca a 0,03% com uma vazão de 233,26 t/h. O aceite tem então a vazão
aumentada para 619,01ton/h e a consistência reduzida 0,3%. (ANDRIONI,2006). O
modelo de depurador pressurizado escolhido para o processo foi o DPV da IPELL.
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Figura 19: Depurador pressurizado
Fonte: Ipel

Ao sair do depurador pressurizado, o fluxo de aceite vai para a máquina de
papel, onde será transformada em papel tissue.
7. CONCLUSÃO
Quando se analisa as possibilidades de importância de um processo fabril,
para escolher a composição de equipamentos e obter o resultado esperado, a maior
conclusão que se pode obter, é a de que as possibilidades de projeto são múltiplas.
Devido a essas possibilidades serem muito abrangentes, é necessário ter cautela nas
escolhas para não estar optando por uma alternativa que irá trazer métodos
desnecessários.
Com o emprego de certos equipamentos, e operações que aparecem nos
dados do projeto, obteve-se um resultado satisfatório, possibilitando a compreensão
de como é o funcionamento da fabricação do papel tissue a partir de aparas coloridas,
e assim ressaltando a importância desse processo que recicla resíduos que estariam
no meio ambiente.
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RESUMO
O processo de fabricação celulósica é responsável por grandes consumos de água,
assim gerando grandes quantidades de efluentes, sendo que o processo de
branqueamento da polpa celulósica é responsável pelo efluente com maior carga
orgânica e de alta coloração. No efluente do branqueamento a alta DQO (Demanda
Química de Oxigênio) e turbidez encontrada é um problema, e também a carga de
compostos tóxicos (organoclorados), que podem ser cancerígenos e mutagênicos.
Sendo assim a fotocatálise heterogênea foi aplicada no efluente geral do
branqueamento, visando aumentar a biodegrabilidade destes efluentes e a remoção
de compostos tóxicos. A utilização isoladamente de promotores não apresenta
atividade catalítica, porém uma incorporação ao semicondutor aumenta sua atividade,
a adição de compostos metálicos ao semicondutor aumenta sua capacidade de
degradação. A fotodegradação catalítica com o uso de radiação ultravioleta (UV) foi
realizada para avaliar o potencial de redução do teor de poluentes em um efluente de
branqueamento de celulose. Os catalisadores promovidos ZnO impregnado com Ag
foram produzidos em diferentes concentrações de Ag a 0,5%, 1,0%, e 1,5. As
atividades dos catalisadores foram avaliadas em relação a redução de DQO, cor do
efluente, turbidez, pH e condutividade. Foi observado que o ZnO/Ag1% apresentou a
melhor atividade catalítica para redução de DQO sob radiação UV e o catalisador
ZnO/Ag1,5% apresentou os melhores resultados para a redução de cor e turbidez,
48,71% e 41,66%, respectivamente. O tratamento obteve uma degradação parcial do
efluente, podendo ser utilizado como um processo anterior ao tratamento biológico ou
como polimento.
Palavras-chave: Branqueamento; Fotocatálise Heterogênea; ZnO; Ag.

ABSTRACT
The cellulosic manufacture process is responsible for a large consumption of water,
thus generating high effluent quantities, being that the cellulosic pulp bleaching
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process is responsible for the effluent with higher organic amount and high staining. In
the effluent with high DQO (Oxygen chemical demand) and turbidity found is a
problem, and too toxic compounds (organochlorines), which can be carcinogenic and
mutagenic. So, the heterogeneous photocatalysis was applied in the general bleaching
effluent, aiming to increase the biodegradability of these effluents and the removal of
toxic compounds, improving its aspect for a further biologic treatment which meets
environmental regulations. The isolated use of conductor promoter does not present
catalytic activity, however incorporation into a semiconductor increases its degradation
capacity. The catalytic photodegradation using ultraviolet radiation (UV) was done to
evaluate the reduction of pollutants potential in a cellulosic bleaching effluent. The
catalyst used in this paper was the ZnO (zinc oxide). The catalysts promoted ZnO
impregnated with Ag were manufactured in different concentrations of Ag, 0.5%, 1.0%
and 1.5%. The catalysts activities were analyzed in relation as reduction of DQO,
effluent color, turbidity, pH and conductivity. It was observed that ZnO/Ag 1.0%
presented a better catalytic activity for the DQO reduction in UV radiation and the
catalyst ZnO/Ag 1.5% presented the best results for the coloring reduction and turbidity
ZnO/Ag 1.5%; 48,71% and 41,66% respectively. The treatment got a partial effluent
degradation; it can be used as a previous process instead biologic treatment or with
polishing.
Key-words: Bleaching; Heterogeneous photocatalysis; ZnO; Ag.

1. INTRODUÇÃO
O processo de fabricação de celulose e papel vem-se desenvolvendo ao longo
dos anos e é um setor que se desenvolve tecnologicamente cada vez mais, ocupando
lugar
importante
na
economia
(TELÊMACO
BORBA,
2011).
Apesar dos grandes avanços, é responsável por um elevado consumo de água,
refletindo em uma quantidade muito grande de efluente em todo o processo de
fabricação de polpa celulósica. Na indústria de celulose agregada com a produção de
papel, o processo de branqueamento pode ser considerado a principal fonte de
poluição em efluentes (REIS et al., 2016).
O branqueamento da celulose irá depender do grau que se deseja para o uso
final da mesma. Polpas branqueadas de eucalipto são usadas na fabricação de
papéis para escrever, impressão e papéis de primeira para embalagens. Já as polpas
não branqueadas são utilizadas para papéis, papelões e cartões para embalagens e
revestimentos, ou seja, para produtos que não necessitam de níveis altos de alvura
(KLOCK et al., 2005).
Nos processos de branqueamento para obtenção da polpa, o mais utilizado é o
processo Kraft, onde é realizado o cozimento da madeira com hidróxido de sódio
(NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S) com a remoção de aproximadamente 90% da
lignina da madeira. A carga poluidora da obtenção de outros processos de fabricação
de celulose e papel é normalmente mais baixa. Pode-se afirmar que o principal
impacto ambiental vem da polpa e do seu branqueamento. O efluente gerado nesse
processo possui compostos orgânicos e inorgânicos como cloretos, extrativos,
derivados clorados da lignina e dos carboidratos (compostos organoclorados) e alta
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demanda química de oxigênio (DQO) (SAVANT; ABDUL-RAHMAN; RANADE, 2006).
Dentre as principais preocupações das indústrias de celulose e papel em
relação à preservação ambiental, estas estão concentradas no controle e consumo
de água, na redução de compostos tóxicos e na redução de cargas lançadas nos
efluentes. Nas águas residuais provenientes do processo de branqueamento
comumente existem quantidades de substâncias orgânicas não-biodegradáveis,
explícito como DQO (Demanda Química de Oxigênio) remanescente do efluente do
tratamento biológico. Os efluentes depois do tratamento biológico ainda possuem
DQO razoável, que é resultado de substâncias que persistem e tem o bloqueio de
serem reduzidas com outros processos biológicos. Quando os parâmetros do
efluente ainda não estiverem correspondendo com as leis ambientais, que regem
baixos valores de DQO, os processos biológicos não são suficientes e muitas vezes
estes efluentes precisam passar por longos períodos de tempo em retenções, ou
então, passar por tratamentos físico-químicos. A presença de compostos tóxicos nos
efluentes da indústria de celulose e papel tem sido razão de estudos no Brasil e no
mundo (FLORES ET AL., 1999).
Nos últimos 20 anos, a aplicação de Processos Oxidativos Avançados (POA)
tem-se mostrado como uma alternativa na complementação do tratamento de
efluentes. Os POA são processos de oxidação que geram radicais hidroxila que são
altamente oxidantes, em quantidade para provocar a mineralização da matéria
orgânica em dióxido de carbono, água e íons inorgânicos. Estes radicais podem ser
formados por diversos processos que podem ser classificados em heterogêneos e
homogêneos conforme a exposição ou não de irradiação, e presença ou ausência de
catalisadores (SALAZAR, 2009).
A fotocatálise heterogênea se difere dos sistemas homogêneos pela presença
de catalisadores semicondutores, na forma sólida, assim então formando um sistema
de mais de uma fase, e a ativação desses semicondutores se dá por meio de luz
artificial ou solar. Segundo Nogueira e Jardim (1997) a fotocatálise heterogênea tem
se mostrado eficiente na eliminação de classes de compostos orgânicos voláteis,
como os clorofenóis, fenóis, clorados e éteres.
O óxido de zinco é amplamente estudado devido suas atividades fotocatalíticas
e tem sido estudado nos últimos anos devido sua alta capacidade de oxidação, baixo
custo e estabilidade química. Para a expansão do uso deste semicondutor, estudos
são realizados em modificações das nano partículas, para melhor eficiência catalítica.
Estes métodos são baseados em impregnação, como o de óxido de zinco, com prata.
(WHANG; HSIEH; CHEN, 2012). O presente trabalho tem como objetivo a
impregnação dos catalisadores, para a verificação da eficiência na fotodegradação
do efluente do processo de branqueamento.
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2. METODOLOGIA
2.1 EFLUENTE
O efluente industrial foi cedido por uma indústria de celulose e papel da região
de Telêmaco Borba-PR. O efluente foi coletado após o processo de branqueamento
e encontro dos efluentes alcalinos com os ácidos, o mesmo foi armazenado sob
refrigeração em um recipiente de 5L.

2.2 CATALISADORES PUROS
O catalisador utilizado neste trabalho foi o ZnO. As metodologias de preparo
dos catalisadores foram realizadas de acordo com Marques (2005). Pesou-se uma
massa de 100 g de ZnO, lavada três vezes com água deionizada à temperatura
ambiente, com o objetivo de retirar as impurezas existentes por meio de decantação.
A mistura foi filtrada a vácuo e o material seco em estufa a T= 100ºC por 24 h.
Posteriormente, o material foi calcinado a T= 500ºC por 5 h.

2.3 PREPARO DOS CATALISADORES IMPREGNADOS COM Ag
O preparo dos catalisadores impregnados com Ag (ZnO/Ag) foram realizados
pelo método de impregnação úmida. O catalisador (ZnO) foi impregnado com três
concentrações diferentes de Ag (0,5%, 1% e 1,5%) (m/m). Para impregnação com Ag
utilizou-se como precursor o Nitrato de Prata (AgNO3). No processo de impregnação,
o AgNO3 foi seco em estuda para retirada do excesso de umidade por 2 h. Pesou-se
a massa do AgNO3 suficiente para alcançar a concentração desejada em 50 mL de
água deionizada. Esta solução de AgNO3 e o catalisador puro (ZnO) na proporção
1:1 (v/m) foram adicionados ao balão do evaporador rotativo. No evaporador rotativo,
os excessos de água das amostras foram retirados a vácuo, com pressão de 400
mBar, sob agitação (20 rpm) e aquecimento a T=100 ºC. Posteriormente, os
catalisadores foram secos em estufa por 24 h e calcinados a T=500°C por 5 h.
2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES
As análises instrumentais e as respectivas metodologias que foram utilizadas
para a caracterização estrutural dos catalisadores ZnO, ZnO/Ag0,5%, ZnO/Ag1,0% e
ZnO/Ag1,5%, estão descritas a seguir.

2.4.1 Caracterização estrutural
A caracterização estrutural dos catalisadores foram realizadas por análises
de Difração de raios-X (DRX) utilizando um difratômetro com fonte de radiação de
emissão de cobre (CuKα, λ= 0,154 nm) e varredura de 2θ variando de 15° a 80º com
passo de 2°.min-1. Os difratogramas foram interpretados e comparados utilizando o
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banco de dados do software do equipamento.
2.4.2 Caracterização morfológica
As morfologias da superfície dos meios porosos foram visualizadas por
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As fotomicrografias foram obtidas
através do microscópio eletrônico de varredura (ZEISS). Os meios porosos foram
depositados sobre uma porta amostra de alumínio e recobertos com uma fina camada
de ouro. Foram feitas microscopias da superfície das amostras com
ampliação/magnitude de 500 vezes e área de 20 micrômetros, operando a 20 kV
(kilovolt).

2.5 UNIDADE REACIONAL DOS TESTES CATALÍTICOS
Para os testes fotocatalíticos montou-se uma unidade reacional no
Laboratório de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba- PR. A unidade
reacional constituída de um béquer de vidro de 1L, posicionado a aproximadamente
20 cm de uma lâmpada de vapor de mercúrio com radiação UV de 250W, com um
sistema de agitação magnética, um suporte, e uma estrutura protetora para impedir
a passagem da radiação.
Nas lâmpadas de vapor de mercúrio, a luz é produzida pela combinação de
excitação e fluorescência. O arco da descarga elétrica produz no mercúrio do tubo
energia visível na região azul e do ultravioleta. O bulbo externo da lâmpada de vapor
de mercúrio foi removido para a utilização da lâmpada como fonte de energia
ultravioleta. Esse tipo de lâmpada exige um reator para sua estabilização e também
para proporcionar a tensão elétrica necessária à sua partida (MARCELA 2009 et al.).
2.6 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Os testes de fotodegradação com o catalisador sem impregnação (ZnO) e
com os catalisadores impregnados (ZnO/Ag0,5%, ZnO/Ag1,0% e ZnO/Ag1,5%) foram
realizados individualmente em um reator fotocatalítico sob radiação UV com duração
de 4 horas/teste, na temperatura de 25 ºC. No reator fotocatalítico foi adicionado 1 L
do efluente de branqueamento e homogeneizado, em seguida adicionou-se 1 g do
catalisador e manteve-se sob agitação com agitador magnético. A cada intervalo
de 48 minutos de reação a lâmpada foi desligada e retirada uma amostra de 50 mL
do efluente. Cada amostra do efluente foi filtrada a vácuo com membranas de 2,5 μm.
2.7 Análises de Demanda Química de Oxigênio (DQO)
As análises de Demanda Química de Oxigênio (DQO) foram determinadas
de acordo com o procedimento recomendado pelo Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005) cujos testes de DQO baseiam-
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se na oxidação da matéria orgânica em meio ácido na presença de dicromato de
potássio. Os testes foram realizados no reator (Themal), na temperatura de 150 ºC,
por 120 minutos. As amostras foram analisadas em um espectrofotômetro (Merck
Pharo 100) a 620 nm com faixa de leitura de 25 a 15000 mg/L.

2.8 ANÁLISES DE COR
A análise de cor real foi realizada em espectrofotômetro UV-visível (Marca
HACH, Modelo DR 890), pelo método 8025 do Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater (APHA, 2005), em λ = 455 nm, calibrado com padrões de
platina/cobalto (Pt/Co). O parâmetro cor pode ser expresso como aparente ou real. A
cor aparente inclui a cor dos materiais dissolvidos mais a matéria em suspensão. Por
meio da filtração ou centrifugação, elimina-se o material em suspensão, obtendo-se
a cor real.

2.9 ANÁLISE DE pH
O pH foi medido a partir de um medidor de pH (Mettler Toledo, modelo
Seven2Go), calibrado diariamente. A alcalinidade total foi determinada segundo o
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).

2.10 ANÁLISE DE CONDUTIVIDADE
A condutividade foi medida a partir de um medidor de condutividade (Mettler
Toledo, modelo SevenCompact), calibrado diariamente, segundo o Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).

2.11 ANÁLISE DE TURBIDEZ
A turbidez foi medida a partir de um turbidímetro (Oakton, modelo T-100),
calibrado diariamente, segundo o Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (APHA, 2005).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL
A seguir são apresentados os resultados obtidos nos experimentos de
degradação fotocatalítica do efluente do branqueamento. As análises de DRX do
catalisador puro (ZnO) e dos catalisadores impregnados com Ag nas concentrações
(0,5%;1%;1,5%) estão mostradas a seguir.
Na Figura 1 é mostrado o difratograma de raios-X da amostra de ZnO
calcinado a 500°C.
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Figura 1 – Difratogramas de Raios-X do catalisador puro (ZnO) calcinado a T = 500 ºC.

Fonte: O autor (2017)

Na Figura 1, observa-se a presença de ZnO na composição com geometria
hexagonal com picos de difração intensos em 2Ɵ = 31,9°; 34,4º 36,2°. A elevação no
teor de fase ativa, mostrou a identificação de picos característicos de ZnO, notou-se
os picos de ZnO em 2Ɵ = 38,2°, 44,4°, 47,6°, 56,7°, 62,9°, 66,5°, 68°, 69,21°, 72,6°
e 77º. Os mesmos picos também foram encontrados por SILVA; MAGALHÃES;
SANSIVIERO (2010a), que constatou o predomínio da estrutura cristalina do óxido
de zinco. Não foram detectados picos que não pertencessem ao ZnO, o que indica
que estes cristais são de elevada cristalinidade (SILVA; MAGALHÃES; SANSIVIERO,
2010b), (MAIA et al., 2016). Os picos observados neste estudo corroboram com o
estudo reportado por LI (2011), e segundo os autores caracterizam a formação da
fase cristalina do ZnO de estrutura denominada wurzita hexagonal.
Nas Figuras 2, 3 e 4 estão mostrados os difratogramas de raiox-X obtidos
para os catalisadores ZnO/Ag0,5%, ZnO/Ag1%, e ZnO/Ag1,5%.
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Figura 2 – Difratograma de Raio-X do catalisador ZnO/Ag0,5%

Fonte: O autor (2017)

Figura 3 – Difratograma de Raio-X do catalisador ZnO/Ag1%

Fonte: O autor (2017)
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Figura 4 – Difratograma de Raio-X do catalisador ZnO/Ag1,5%

Fonte: O autor (2017)

Nos difratogramas dos catalisadores ZnO/Ag, notou-se os picos referentes
aos do óxido de zinco, e também picos correspondentes a prata metálica nas
angulações de 2Ɵ 38,34°; 44,51°; 64,65°. Os mesmos picos também foram
observados por Welderfael et al., (2013) nas análises de difração de raios-X e foi
possível identificar os picos característicos da fase cristalina do óxido de zinco, e os
picos relativos a prata metálica. O método de impregnação úmida e a calcinação em
mufla a temperatura de 500 ºC para a preparação dos catalisadores utilizada neste
trabalho, realmente foi eficiente, uma vez que se observa a prata nas análises de
DRX.
Marques (2013) encontrou em impregnação por via úmida de ZnO/Ag, picos
relativos ao óxido, e apenas um pico relativo a prata, em forma de ZnO/Ag2O
calcinado a 500 ºC, diferentemente dos encontrados neste estudo, que com
impregnação por via úmida, encontrou-se na constituição do ZnO, a prata metálica.
WWHANG; HSIEH; CHEN (2012) em resultados de DRX do catalisador ZnO,
encontrou quantidades correspondentes de Ag em sua impregnação por laser, com
partículas encontradas depositadas na superfície de ZnO, com conteúdo relativo a
Ag durante o processo de preparação, observando que as eficiências heterogêneas
de degradação de ZnO, são gradualmente aumentadas pela impregnação do ZnO.
LI (2011) e SU et al. (2008) em suas impregnações de ZnO/Ag, preparado
por um método simples, encontraram Ag metálica nas angulações de 38,12º 44,31º
64,45º, nas mesmas angulações encontradas neste trabalho. Li (2011) também
afirma que os íons de prata não são incorporados no ZnO, e sim impregnados na
superfície de ZnO.
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3.2 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA
Para a caracterização morfológica dos catalisadores foi utilizado técnica de
MEV. Nas Figuras 5 e 6, estão mostradas as fotomicrografias do catalisador puro
(ZnO) e do catalisador promovido com Ag (ZnO/Ag1,0%), o qual apresentou melhor
eficiência na degradação do efluente de branqueamento.
Figura 5 – Fotomicrografias de MEV com magnitude de 500x do catalisador puro (ZnO)

Fonte: MEV
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Figura 6 – Fotomicrografias de MEV com magnitude de 500x do catalisador impregnado com Ag
(ZnO/Ag1,0%).

Fonte: MEV

Na fotomicrografia de MEV do catalisador sem impregnação de Ag (catalisador
puro – ZnO) mostrada na Figura 5, pode-se observar uma superfície porosa, com
distribuição de poros de tamanho e forma irregulares. Na fotomicrografia de MEV do
catalisador impregnado com Ag (ZnO/Ag1,0%) conforme mostrada na Figura 6, podese observar uma morfologia porosa com pequenas partículas dispostas sobre a matriz
do catalisador, possivelmente devido à presença de prata na forma metálica, obtida
durante o processo de impregnação à vácuo e subsequente redução das partículas
de Ag na etapa de calcinação a temperatura de 500 °C, indicando a eficiência de
impregnação da prata na superfície do catalisador e obtenção de materiais com
características potenciais para aplicação em processos fotocatalíticos na degradação
do efluente de branqueamento de polpa celulósica.

3.4 ENSAIOS FOTOCATALÍTICOS

3.4.1 Redução de DQO
Na Figura 7 é apresentada a eficiência de degradação de DQO no efluente
submetida à radiação UV. Os resultados de redução de DQO, obtidos para todos os
catalisadores ZnO, ZnO/Ag0,5%, ZnO/Ag1%, e ZnO/Ag1,5%, nos intervalos de tempo
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de 48 minutos, com duração total de 240 minutos, estão mostrados na Figura 7.
Figura 7 – Análise de degradação de DQO com os catalisadores ZnO, ZnO/Ag0,5%, ZnO/Ag1% e
ZnO/Ag1,5%

Fonte: O autor (2017)

Inicialmente, os valores da DQO para todos os ensaios foram de
aproximadamente 1500 mg/L, e observou-se que ao decorrer do tratamento, a
remoção da DQO se manteve proporcional durante o tempo de exposição. Após o
tratamento fotocatalítico sob luz ultravioleta, observou-se reduções diferentes, em
cada experimento realizado, conforme resultados mostrados na Figura 7.
A Figura 8 apresenta a redução de DQO observada no efluente durante a
reação fotocatalítica, sendo que o ZnO obteve 44,07%, ZnO/Ag0,5%; 40,01%,
ZnO/Ag1%; 54% e o ZnO/Ag1,5%; 50%. Na redução de DQO, o ZnO/Ag1%
apresentou a melhor redução entre os demais experimentos.
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Figura 8 – Redução de DQO das amostras de ZnO, ZnO/Ag0,5%, ZnO/Ag1% e ZnO/Ag1,5%, no início
(t = 0h) e final da reação fotocatalítica (t = 4)

Tempo final (4h)

ZnO

ZnO/Ag 0,5%

ZnO/Ag 1%

ZnO/Ag 1,5%

54%
44,07%

50%

40,01%

Fonte: O autor (2017)

Observando os resultados de redução de DQO obtidos pelas reações, os
catalisadores ZnO, ZnO/Ag0,5%, ZnO/Ag1% e ZnO/Ag1,5% mostrados na Figura 8,
nota-se que a redução de DQO para o catalisador ZnO/Ag0,5% obteve uma eficiência
menor em relação aos outros catalisadores.
Os valores de redução de DQO do catalisador puro de ZnO obtidos neste
trabalho foram de 44%, e encontraram-se próximos aos observados por Marques
(2014) que obteve 46% e Ferreira (2010) que alcançou uma redução de 45%.
Marques (2013) menciona que a adição da prata levou um melhor
desempenho do óxido de zinco, principalmente em relação à redução da cor, o que
foi constatado nos ensaios realizados neste trabalho, também se obteve uma
significativa redução na DQO, com maiores reduções em relação ao catalisador puro
de óxido de zinco, sem a adição da prata.
Os melhores resultados para a redução da DQO, foram obtidos com os
catalisadores impregnados ZnO/Ag1% e ZnO/Ag1,5, os quais obtiveram uma
redução de 54% e 50%, respectivamente, sendo essa as maiores degradações de
DQO dentre os demais ensaios (Figura 7).

3.4.2 Redução de cor
Na Figura 9, está mostrando a eficiência da degradação de cor do efluente,
não ocorrendo uma linearidade de degradação.
Segundo Quintiliano (2008) e Peralta-Zamora et al (1998), os compostos
fenólicos e derivados da lignina, quando quebrados durante a reação, formam
compostos de menor cadeia porém cromóforos tendo uma maior absorbância.
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Conforme acontece a reação de fotocatálise as moléculas desses compostos
intermediários ocorrem a quebra novamente formando novos compostos menos
coloridos diminuindo a absorbância, confirmando assim então as variações não
lineares.
A redução de cor para o ZnO foi de 45,8%, comparado com a ZnO/Ag1% que
obteve 42,72%, havendo cerca de 3% de redução na cor.

Figura 9 – Redução de cor do efluente utilizando os catalisadores de ZnO impregnados

Fonte: O autor (2017)

A maior redução foi obtida com o catalisador ZnO/Ag1,5% com uma redução
de 48,71% na coloração do efluente, e apenas o catalisador impregnado com
ZnO/Ag0,5% de prata não apresentou comportamento semelhante, obtendo uma
diminuição de apenas 21,05%. Nos ensaios realizados neste trabalho para o ZnO/Ag,
constatou-se um aumento na atividade catalítica dos catalisadores impregnados com
ZnO/Ag1% e ZnO/Ag1,5%, em termos da redução de DQO e redução de cor,
resultados também reportado por Li et., al (2010).

3.4.3 Análises de pH e condutividade elétrica
O efluente do branqueamento de polpa celulósica foi inicialmente, submetido
a medição de pH, observou-se que praticamente não houve variação deste parâmetro
após o tratamento, e apresentou pH próximo à neutralidade, e com condutividade
elétrica média de 2,65 mS/cm, como pode ser observado na Tabela 2. A
temperatura foi mantida em T = 25ºC. Com a estabilidade de pH ao decorrer do
experimento, os catalisadores e o método para a fotocatálise não foi influenciado por
este parâmetro.
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Tabela 2 – Resultados nas medições de pH e condutividade

Catalisador

pH inicial

pH final

Condutividade
inicial (mS/cm)

Condutividade
final (mS/cm)

ZnO

6,72

7,10

2,70

2,60

ZnO/Ag 0,5%

6,67

7,23

2,66

2,65

ZnO/Ag 1%

6,66

7,13

2,86

2,68

ZnO/Ag 1,5%

6,80

7,50

2,83

2,68

Fonte: O autor (2017)

3.4.4 Análises de turbidez
Nos ensaios de turbidez, na Figura 10 pode ser observado que, a melhor
redução resultante foi a do efluente tratado com ZnO/Ag1,5%, onde ocorreu uma
redução de 41,66%, diferença de 8,6%, para o tratamento com ZnO puro, com valor
o de 33,8%, 29,83% para o ZnO/Ag1%, e apenas 9,5% de redução para o
ZnO/Ag0,5%. A tendência da contínua degradação mostra que, em uma extensão de
tempo de fotodegradação, maiores do que as 4 horas analisadas, poderia ocorrer
uma contínua redução da carga orgânica do efluente.
Figura 10 – Resultados das análises de turbidez dos testes fotocatalíticos com catalisadores ZnO,
ZnO/Ag0,5%, ZnO/Ag1% e ZnO/Ag1,5%

Fonte: O autor (2017)

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

4. CONCLUSÃO
A caracterização estrutural realizada através das análises de DRX,
demonstraram a presença de um núcleo constituído de ZnO, com partículas de Ag.
O preparo do catalisador impregnado com prata metálica mostrou-se eficiente, sendo
que a impregnação ZnO/Ag1% mostrou-se a mais eficiente em redução de DQO com
54%. O aumento da fotoatividade pode ser devido a modificação do ZnO, com uma
quantidade adequada de Ag, pode acarretar ao aumento da eficiência, devido ao
preenchimento de lacunas do ZnO. Os resultados obtidos demonstram que houveram
reduções em todos os parâmetros analisados, com diferenças de reduções entre os
catalisadores utilizados. As maiores reduções de cor e turbidez obtidas foram com a
utilização do catalisador ZnO/Ag1,5%, com 48,71% e 41,66% de reduções,
respectivamente. O tratamento de fotocatálise heterogênea estudado neste trabalho,
foi possível evidenciar que a fotocatálise heterogênea é um tratamento eficiente,
como um pré-tratamento ou como um polimento para um efluente, pois com ele é
possível a degradação de uma grande parte da matéria orgânica.
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Grupo de Trabalho: Meio Ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade

RESUMO
Pode se observar que no decorrer da ultimas décadas graças a um elevado
crescimento e desenvolvimento das atividades industriais ocorreram inúmeros
impactos ambientais e a determinadas fontes de recursos naturais, principalmente
aos dos recursos hídricos. O presente artigo tem como objetivo apresentar duas
alternativas que possibilitam um tratamento de efluente realizando uma comparação
da eficiência apresentada pelas mesmas, utilizando para tanto a eletrofloculação e a
fotocatálise heterogênea, com enfoque a utilização das mesmas para um efluente
industrial de papel e celulose. A técnica de eletrofloculação é uma alternativa para o
não uso de floculantes químicos, já a fotocatálise heterogênea realiza uma oxidação
da matéria orgânica presente no efluente com a adição de óxidos de semicondutores
metálicos, sendo ambas tecnologias limpas, por não gerarem lodo residual. Os
paramentos utilizados para avaliar a eficiência do tratamento do efluente foram: pH,
condutividade, DQO (demanda Química de Oxigênio) e cor. O parâmetro que obteve
uma maior alteração foi a cor, com redução de aproximadamente 88% para a
eletrofloculação e de 79 para a fotocatálise heterogênea, a DQO obteve uma
redução de aproximadamente 70% para eletroculação e 69% para a fotocatálise.
Pelos resultados obtidos pode-se concluir que ambas técnicas apresentam elevada
eficiência para tratamento de efluentes industriais .
Palavras chave: Fotocatálise; Eletrofloculação; Efluente Industrial.
.
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ABSTRACT
It can be observed that during the last decades thanks to a high growth and
development of industrial activities there have been numerous environmental impacts
and certain sources of natural resources, especially those of water resources. The
present article aims to present two alternatives that allow an effluent treatment by
making a comparison of the efficiency presented by the same, using both
electroflocculation and heterogeneous photocatalysis, focusing on the use of the
same for an industrial effluent of paper and cellulose. The electroflocculation
technique is an alternative for the non-use of chemical flocculants, since
heterogeneous photocatalysis oxidizes the organic matter present in the effluent with
the addition of metal semiconductor oxides, both of which are clean because they do
not generate residual sludge. The parameters used to evaluate the efficiency of
effluent treatment were: pH, conductivity, COD (chemical oxygen demand) and color.
The parameter that obtained a major change was the color, with a reduction of
approximately 88% for the electroflocculation and 79 for the heterogeneous
photocatalysis, the COD obtained a reduction of approximately 70% for
electroculation and 69% for the photocatalysis. From the results obtained it can be
concluded that both techniques present high efficiency for the treatment of industrial
effluents
Palavras chave: Photocatalysis ; Electroflocculation; Industrial Effluent

1. INTRODUÇÃO
Atualmente com o passar dos anos sabe-se que as fontes de água foram
constantemente poluídas devido a atividades industriais e humanas, observa-se que
são despejadas grandes quantidade de efluentes industriais, diversos tipos de
resíduos líquidos e lixo sem nenhum tratamento prévio em rios, canais e outros
corpos de água ao longo das ultimas décadas. Desta forma, atualmente buscam-se
diversas maneiras e técnicas que possibilitem um eficiente tratamento para os
efluentes industrias que possua um baixo custo e fácil aplicação em processos
promovendo assim uma redução da cor e DQO dos mesmos, uma das técnicas que
mais se destacam para tanto é a eletrofloculação que vem sendo amplamente
estudada devido a sua eficiência em remoção de coloração de efluente e sua fácil
aplicação.
.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste trabalho consiste em se analisar através de
pesquisas bibliográfica quais as principais variáveis do tratamento de efluentes
industriais utilizando eletrofloculação e da fotocatálise heterogênea, e
posteriormente realizar testes laboratoriais com a finalidade de comparar à
eficiência de ambas as técnicas quando utilizadas para promover o tratamento de
efluentes industriais.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Floculação
O processo de floculação consiste segundo MACHADO (2007) em se
proporcionar uma aglomeração de pequenas partículas em partículas maiores
utilizando para tanto meios que favoreçam com que ocorra uma atração entre as
partículas (como uso de floculantes e agitadores) proporcionando assim a geração
de flocos particulados de maior tamanho e subsequentemente granulometria
elevada.
Para tanto deve ocorrer um choque entre as partículas e as mesmas devem
permanecer unidas após o mesmo, sem que aja uma separação após o choque.
De acordo com BORBA (2010) observa-se que o uso de determinados
agentes floculantes eleva a probabilidade de que os aglomerados formados durante
a floculação permaneçam unidos, são eles: eletrólitos, coagulantes, agentes
tensoativos e polieletrólitos.

3.2 Eletrofloculação
A técnica de eletrofloculação segundo FLECK (2013) e DALLAGO (2012)
para o tratamento de efluentes industriais consiste em um processo que consiste a
passagem de uma determinada corrente elétrica sobre um efluente proporcionando
com que ocorra a geração de bolhas de hidrogênio e oxigênio devido as reações
que ocorrem no efluente devido a passagem da corrente elétrica; tais íons gerados
por sua vez proporcionam a remoção da matéria orgânica sem que seja necessário
a adição de dispersantes e coagulantes industriais, evitando assim a geração de
lodo residual.
Este processo vem sendo amplamente estudado devido a sua eficiência e
baixo custo operacional, apresentando uma elevada taxa de remoção de compostos
orgânicos e inorgânicos presentes nos mesmos.
De acordo com EWERLING (2014) os fundamentalmente o processo de
eletrofloculação pode ser dividido em quatro etapas principais, sendo elas:
1º geração de pequenas bolhas de gás;
2º contato entre as bolhas e as partículas em suspensão;
3º adsorção das pequenas bolhas de gás na superfície das partículas;
4º elevação do conjunto partículas/bolhas.
A coagulação da matéria orgânica ocorre divido á dissolução do anodo, que
gera a associação das partículas posteriormente removidas por filtração ou
sedimentação.
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3.4 Fotocatálise Heterogênea
A fotocatálise heterogênea consiste em um processo oxidativos avançado que
vem sendo amplamente utilizado para promover a remoção de compostos orgânicos
em água e efluentes industriais. Esta técnica foi descoberta por volta de 1972 por
Fujishima e Honda e consiste na interação de uma fonte luminosa (fóton) para com a
superfície de um determinado catalisador de oxido metálico, sendo o mesmo um
semicondutor como dióxido de titânio ou oxido de zinco.
De acordo com Nogueira (1997) no decorrer do processo fotocatalítico o fóton
interagem com os elétrons presentes na banda de valência do catalizador
fornecendo uma energia de gap promovendo uma excitação do elétron que resultara
em um salto quântico da banda de valência para a banda de condução, desta forma
dando origem a um par elétron buraco, conforme demostrado na Figura 1.
Catalisador + energia (fóton)  e- + h+ (equação 1)
Figura 1- Esquematização do Processo de Fotocatálise Heterogênea

Fonte: Brito

Posteriormente ocorre uma quebra da estrutura da água presente no efluente
gerando o íon hidroxila
que por sua vez interagem com o buraco formado na
banda de valência, enquanto o oxigênio interagem com o elétron que foi liberado
formando um aníon superóxido, gerando desta forma radicais hidroxila conforme
demonstrado na equação 2.
O2-+H+HO2

(equação 2)
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Posteriormente devido a reatividade do mesmo, os radicais hidroxilas gerados
interagem com a matéria orgânica promovendo uma oxidação do efluente, desta
forma promovendo um tratamento do mesmo, reduzindo sua carga poluidora e níveis
de DQO e coloração.

3.3 Efluente Industrial
O efluente utilizado durante a realização do experimento foi coletado de uma
determinada indústria produtora de papel e celulose. Após a coleta do mesmo, a
amostra foi caracterizada em relação aos parâmetros, cor aparente, Demanda
Química de Oxigênio (DQO), pH e condutividade; e posteriormente teve seus valores
iniciais comparados com os obtidos após o tratamento.

3.4 Parâmetros Analisados
Para a determinação da eficiência do tratamento do efluente industrial foram
analisados determinados parâmetros do efluente em questão antes e durante e após
o tratamento para avaliar se a eletrofloculação seria válida para esta finalidade; os
parâmetros analisados foram: DQO, coloração e pH.
O pH consiste na determinação da concentração de íons de hidrogênio
presente no meio aquoso, este parâmetro utiliza uma escala numérica de 0 a 14 e
permite determinar se o efluente analisado possui características ácidas (valores
entre 0 e 7), neutra (valor igual a 7) ou alcalinas (valores entre 7 e 14), a mesma
deve ser controlada pois interfere na dissolução de compostos no meio aquoso.
A DQO ou Demanda Química de Oxigênio, afere a quantidade de oxigênio
dissolvido (OD) consumido em meio ácido que leva à degradação de matéria
orgânica, sendo essa biodegradável ou não. A resistência de substâncias aos
ataques biológicos levou à necessidade de fazer uso de produtos químicos, sendo a
matéria orgânica nesse caso oxidada mediante um oxidante químico. O aumento da
concentração de DQO num corpo de água deve-se principalmente a despejos de
origem industrial.
Outro fator de suma importância que deve ser analisado consiste na
coloração do efluente industrial, segundo LIBÂNIO (2008) a mesma pode indicar a
existência de inúmeros compostos (orgânicos e inorgânicos) presentes no mesmo.
Para a remoção da cor de um efluente industrial geralmente se utiliza técnicas de
floculação ou decantação, pois as mesmas proporcionam uma remoção de
compostos presentes no meio aquoso. Existem dois tipos de cor que um efluente
pode apresentar uma que considera a amostra centrifugada (cor verdadeira) e a que
considera as partículas presentes no meio aquoso (cor aparente).
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3.5. Materiais e métodos
Para a realização do experimento foram utilizados os seguintes materiais:


2 tubos cilíndricos;



Efluente industrial;



Água destilada;



Lâmpada de luz visível



Sal (cloreto de sódio, NaCl);



Solução catalítica;



Solução digestora;



Bloco digestor;



Tubos de ensaio de vidro;



Cubeta de vidro;



1 espátula;



Garras do tipo “jacaré”;



2 fios de cobre de cerca de 20 cm cada um;



Filtro de papel;



Funil;



2 béqueres de 1000 mL ou 500mL;



1 condutivímetro;



1 calorímetro;



1 pHmetro;



1 espectrômetro;



1 transformador de energia;

3.6. Procedimento experimental
Inicialmente se realizou a montagem do equipamento necessário para a
realização do processo de eletrofloculação conforme a figura 2, utilizando para tanto
uma fonte de energia, cabos banana, dois cilindros metálicos para atuarem como
catodo e anodo e um béquer com capacidade de 1 litro.
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Figura 2 – Equipamento utilizado para realizar Eletrofloculação, juntamente com o Efluente Industrial.

Fonte: Os autores

Utilizando uma proveta acrescentou-se a um Becker de vidro uma amostra de
aproximadamente 500 ml de efluente industrial e realizou-se a mistura do mesmo
com 15 gramas de cloreto de sódio (NaCL).
Posteriormente realizou-se uma homogeneização da mistura e adicionaramse dois tubos metálicos com a finalidade de servirem como catodo e anodo, os
mesmos foram conectados a um gerador de corrente através de cabos banana.
Então utilizou-se uma corrente de aproximadamente 12 Voltz para iniciar o
processo eletroquímico.
Figura 3 – Geração das bolhas de O2 na superfície do Efluente

Fonte: Os autores

Após o passar de certo período de tempo pode-se observar a existência de
uma determinada diferença entre a coloração do efluente durante o tratamento por
eletrofloculação e o surgimento de uma camada na superfície do efluente, que se
tornou mais expeça com o passar do tempo, conforme demonstrado na Figura 4.
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Figura 4 – Decorrer do processo de Eletrofloculação.

Fonte: Os autores

Posteriormente foram coletadas amostras do efluente durante o tratamento ao
passar de aproximadamente 10 minutos e determinados paramentos do mesmo
como pH através de um pHmetro TECNOPON mPA 210, a coloração e turbidez por
meio de um colorímetro HACH DR890, e a sua condutividade em um condutivímetro
HANNA HI 2300.
No processo em seu total foram retiradas 4 amostras, sendo uma inicial e três
a cada dez minutos. Após o termino do experimento a amostra foi homogeneizada e
filtrada em papel filtro como mostrado na figura 5.
Figura 5 - Filtragem simples da mistura, e amostra filtrada.

Fonte: Os autores

Utilizou-se um conjunto de bloco digestor TE-021 DRY BLOCK para
proporcionar a determinação da DQO (Demanda Química de Oxigênio) do efluente
conforme mostrado na figura 6 durante aproximadamente duas horas a uma
temperatura media de cerca de 150 ºC e então foi medida a absorvância da mesma,
pelo método espectrofotométrico, utilizando um espectrômetro SP22 conforme
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mostrado na figura 6 e então encontrada a DQO correspondente.
Figura 6 - Equipamentos utilizados para determinação da DQO

Fonte: Elaborado pelos autores
Para o teste de fotocatálise heterogênea inicialmente se montou um reator
fotocatalítico utilizando para tanto um béquer juntamente com um agitador e uma
lâmpada de luz visível.
O efluente industrial foi filtrado com um funil e papel filtro, e armazenado em
um recipiente, e coletada uma amostra para determinação dos parâmetros do
mesmo, posteriormente foi colocado 500 mL do efluente juntamente com o
catalisador de oxido de zinco ZnO no béquer e então o mesmo sobre um agitador
por vota de aproximadamente 30 min e então ligado a lâmpada de luz visível para a
realização da fotocatálise.
Foi coletada uma amostra de hora em hora durante um período de 6 horas
com o auxílio de uma seringa e as mesmas foram filtradas com o auxilio de um filtro
micropore e então armazenada dentro de uma geladeira, para posteriormente se
realizar a analise dos parâmetros do efluente antes e após a realização do
tratamento fotocatalítico.
3.6 Resultados e Discussão
Inicialmente se realizou uma caracterização do efluente bruto obtido para os
parâmetros de pH, condutividade, coloração e da demanda química de oxigênio, e
com os valores obtidos se elaborou a Tabela 1.
Tabela 1 - Resultados da caracterização do efluente bruto

Parâmetro
pH
Condutividade
Cor
DQO
Fonte: elaborado pelos autores

Valor
11,8
48 S
3876 uC
2679,87 mg de O2/L
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Para a realização do experimento de eletrofloculação as amostras foram
coletadas de 10 em 10 minutos por cerca de meia hora ate se observar que os
mesmos se encontravam constantes, e com base nos valores obtidos se elaborou a
Tabela 2.

Tabela 2 – Resultado da caracterização do efluente

Amostra
0
1
2
3

Tempo (min)
pH Condutividade (µV) Remoção de cor (%) Remoção de DQO (%)
0
8,92
48
0
0
10
11,03
44,5
0,184440559
0,245098039
20
11,7
53
0,620847902
0,474509804
30
11,8
47,9
0,888111888
0,705882353

Elaborado pelos autores

Pode-se notar que durante a realização do experimento ocorreu uma elevada
redução tanto dos parâmetros da coloração quanto da demanda química de oxigênio
(DQO) do efluente industrial, enquanto o pH do mesmo apresentou um crescimento
ate permanecer constante por volta dos 20 minutos de reação, enquanto a
condutividade da mesma permaneceu oscilando durante o decorrer de todo o
experimento.
Com base nos valores obtidos para a remoção de coloração e de da demanda
química de oxigênio durante a realização do tratamento por eletrofloculação se
elaborou o gráfico presente na figura 7, onde 0 equivale a 0% e 1 equivale a 100%
de eficiência de remoção.
Figura 7 - Remoção de Coloração e DQO do efluente por Eletrofloculação

Fonte: Elaborado pelos autores
Com os resultados, tem-se que as variáveis se comportaram de maneira não
espontânea, onde o pH com o decorrer do experimento, se tornou mais alcalino, o
parâmetro condutividade permaneceu demonstrando uma oscilação ao longo de
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todo o experimento , e ocorreu uma brusca variação no parâmetro cor de
aproximadamente 88% de redução.
Para uma maior comprovação dos dados obtidos durante a realização do
mesmo foram realizados mais vezes os testes para se ter uma comprovação dos
valores obtidos, onde se constatou uma comprovação dos resultados obtidos
anteriormente, sem apresentarem uma grande oscilação no resultado dos mesmo.
Para o teste de fotocatálise heterogênea para o tratamento de efluentes
industriais as amostras foram coletadas de hora em hora durante um período de
aproximadamente 6 horas, filtradas com o auxilio de filtro micropore e
posteriormente foram caracterizadas para os parâmetros de condutividade, pH,
temperatura , e remoção de coloração e da demanda química de oxigênio, e com
base nos valores obtidos foram obtidos os valores da Tabela 3
Tabela 3 - Parâmetros Analisados na Fotocatálise Heterogênea

Tempo
(h)
1
2
3
4
5
6

Catalisador
ZnO
ZnO
ZnO
ZnO
ZnO
ZnO

Remoção de
DQO
0
0,095321514
0,197757141
0,324693866
0,477811074
0,683234076

Remoção de
Cor
0
0,043269231
0,184440559
0,531687063
0,664335664
0,79

Temperatura
(°C)
20
23
35
38
40
40

pH
11,8
10,64
10,23
9,76
7,81
7,45

Condutividade
(µS/cm)
46
48
47,2
46,9
44,3
45,5

Fonte : Elaborado pelos autores

E com os valores obtidos para a diminuição da demanda química de oxigênio
DQO e da coloração do efluente foi elaborado o gráfico apresentado na figura 9.
Figura 8 - Valores obtidos para a Fotocatálise Heterogênea

Fonte: Elaborado pelos autores
Com base nos valores obtidos durante a realização do experimento, pode-se
constatar que para o tratamento do efluente industrial utilizando como catalizador o
oxido de zinco (ZnO), o parâmetro de condutividade permaneceu oscilando , o pH
apresentou um redução até a sua estabilização, ocorreu uma elevação da
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temperatura ocasionada pela exposição do efluente para com o luz emitida pela
lâmpada de luz visível, enquanto os parâmetros de coloração e de demanda química
de oxigênio apresentaram uma elevada redução sendo as mesmas de 79% para a
cor e de 69% para a DQO.
4. CONCLUSÃO
Pode-se concluir com base em comparações com os dados obtidos na
literatura e os resultados no teste laboratorial de tratamento de efluente industrial
tanto dos obtidos pela eletrofloculação quanto pela fotocatálise heterogênea ambos
foram satisfatórios e eficientes para a remoção dos particulados, e redução de
coloração e DQO desta forma ambos apresentam-se como tratamentos de efluente
de alta qualidade, baixo custo de montagem e operação, tempo de reação baixo.
Para a eletrofloculação ressalta-se o fato de a quantidade de sal utilizada,
durante a realização do mesmo esta interligada com a eficiência da reação no
parâmetro cor.
Para o conceito da demanda química de oxigênio DQO, pode-se afirmar que
ocorre uma diminuição brusca em ambas as técnicas, onde o efluente final teve
aproximadamente uma medida de 70% para a eletrofloculação e de 69% para a
fotocatálise heterogênea.
Entretanto a eletrofloculação apresentou uma maior redução da coloração
sendo a mesma de 88% quanto para 79% para a fotocatálise heterogênea em um
tempo de aproximadamente 30 minutos para a eletrofloculação e de 6 horas para a
fotocatálise heterogênea.
Já a fotocatálise apresentou uma menor redução do pH do efluente industrial
até o mesmo permanecer no estado neutro.
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INCENTIVO A RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE
FRITURA PARA TRANSFORMAÇÃO EM SABÃO EM PEDRA
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Bernardes3; Renon Rodrigues de Mello4; Tiago Mariano5.
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RESUMO
O presente trabalho tem o intuito de incentivar a reciclagem do óleo residual de
fritura como alternativa ecologicamente renovável por se tratar da utilização de um
resíduo e sustentável por não dispor diretamente da fonte orgânica natural do óleo,
neste caso; óleo de soja, mantendo-a e garantindo-a para as futuras gerações,
informar e conscientizar as pessoas sobre os impactos ambientais causados pelo
descarte incorreto do óleo residual de fritura que; quando descartado de forma
incorreta via pias e ralos ou descartado diretamente no solo e rios gera efeitos
negativos sobre o meio ambiente, dispor a metodologia de como evitar o descarte
incorreto e beneficiar-se o reciclando, reutilizando-o e transformando-o em sabão.
Palavras-chave: Incentivo a reciclagem do óleo residual de fritura; Impactos
ambientais; Transformação em sabão.

ABSTRACT
The present work aims to stimulate a recycling of residual frying oil as an ecologically
renewable alternative because it is the use of a residue and sustainability because it
is not directly disposed of the natural organic source of the oil, in this case; soya oil,
keeping and ensuring it as future generation, inform to raise awareness people about
the environmental impacts caused by incorrect discard oil frying that; When
discarded incorrectly by sink and drains or discarded directly on the ground and
rivers generate negative effects on the environment, dispose a methodology of how
to avoid incorrect disposal and benefit from recycling, reusing and transforming in
soap.
Key-words: Incentive to recycle frying residual oil; Environmental impacts;
Transformation on soap.
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1. INTRODUÇÃO
Visando a diminuição dos impactos ambientais e minimização nas emissões
poluidoras causadas pelo óleo residual de fritura ao meio ambiente, propõe-se a
reciclagem e o reaproveitamento do óleo residual de fritura com objetivo de
convertê-lo em sabão, sendo esta uma alternativa viável de descarte do mesmo. O
projeto tem como finalidade divulgar o método de transformação de sabão a partir do
óleo usado e incentivar à reciclagem e a reutilização do óleo utilizado na fritura de
alimentos.
Com o aumento da produção de resíduos orgânicos e inorgânicos reciclar e
reaproveitar se torna fundamental para a saúde e preservação do meio ambiente
para as gerações futuras. O desenvolvimento sustentável é obrigação de todos,
reciclar não é mais uma opção. (DELFINI et al, 2017).
Todavia, o óleo por ser um lipídeo, tem características interessantes na sua
composição química podendo ser sintetizado para transformação em biodiesel; alqui
de ésteres etílicos/metílicos (ANP, 2004), como também transforma-lo em um sal
ácido carboxílico; o sabão; produto bruto de estado físico sólido destinado a
limpezas domésticas e outras obtido por reação química de hidrólise alcalina onde
altera-se a estrutura molecular do óleo transformando-o em outro composto, ou seja,
sintetizando-o em sabão.
De acordo com (SILVA et al, 2010), entre os métodos de reciclagem de óleo
residual destaca-se a produção de sabão que vem ganhando espaço cada vez
maior, por ser um procedimento simples e barato.
Uma das formas mais comum usadas para o descarte é armazena-lo em
garrafas PET e descartar no lixo orgânico, porém essa não é a alternativa correta,
pois o óleo pode vazar e contaminar o solo e as águas subterrâneas, quando
descartado em pias ou ralos; se o produto for para as redes de esgoto encarece o
tratamento dos resíduos e o que permanece nos rios provoca a impermeabilização
dos leitos e terrenos, o que possibilita a ocorrência das enchentes e em rios forma
uma película sobre a superfície da água, causando um bloqueios de fótons de luz e
entrada de ar causando a morte de animais aquíferos e plantas submersas
(RABELO et al, 2008). Para (LOPES et al, 2009), a solução para este problema é a
reciclagem do óleo vegetal residual, considerando-se que um litro de óleo polui um
milhão de litros de água. A simples atitude de não jogar o óleo de cozinha usado
diretamente no lixo ou no ralo da pia pode contribuir para diminuir o aquecimento
global e proteger as águas dos rios. A decomposição do óleo de cozinha emite gás
metano na atmosfera. O Metano é um dos principais gases que causam o efeito
estufa que contribui para o aquecimento da Terra. De acordo com (FERANSIDE et
al, 2011), o metano (CH4) é um principal gás causador do efeito estufa de
aquecimento do planeta, um gás de efeito estufa com 25 vezes mais impacto sobre
o aquecimento global por tonelada de gás do que o gás carbônico.
O Efeito Estufa é um processo no qual a radiação proveniente do Sol, ao ser
absorvida pelos materiais ou substâncias na Terra, é convertida e emitida para a
atmosfera na forma de radiação infravermelha. Alguns gases presentes na
atmosfera, chamados gases estufa, podem absorver esta radiação infravermelha
emitindo calor. (LOBATO et al, 2009).
Apesar de pesquisas já terem demonstrado que um litro de óleo de cozinha
que vai para o corpo hídrico contamina cerca de um milhão de litros de água,
equivalente ao consumo de uma pessoa em 14 anos, só agora os ambientalistas
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concordam que não existe um modelo de descarte ideal do produto, mas sim,
alternativas de reaproveitamento do óleo de fritura para a fabricação de biodiesel,
sabão e etc. (RABELO et al, 2008).
Quanto aos impactos causados pelo seu descarte incorreto, sugere-se à
divulgação sobre a importância da reciclagem e a reutilização do óleo de fritura na
transformação de sabão, sendo está uma alternativa ecologicamente correta para
seu descarte cuja fonte provém de um resíduo doméstico e no aproveitamento do
produto formado para limpeza, o que minimizaria a despesa quanto a compra de
sabão e difundir/propagar o método de fabricação de sabão em pedra através do
óleo de cozinha “usado”; quanto aos impactos ambientais causados pelo óleo
quando descartado de forma incorreta no meio ambiente e sobre sua colaboração
sustentável com o planeta para as gerações vindouras, ou seja, garantindo um meio
ambiente saudável e livre de poluições.
Sendo que Sustentabilidade é o desenvolvimento que “satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades”, ou seja, tudo que nos cerca precisa de
cuidados especiais para que continue existindo (Quim. Nova, Vol. 33, No. 1, 5,
2010).
2. METODOLOGIA
Com bases em pesquisas literárias referentes à composição do óleo residual
de fritura e o beneficio pessoal e ambiental quanto à reutilização deste, realizou-se a
prática em escala laboratorial para transforma-lo em sabão. Desenvolveu-se o
método de incentivo a reciclagem e reutilização do óleo para transformação de
sabão em pedra, sugerido como alternativa para reaproveitamento do óleo.
Devido à soda (Hidróxido de sódio) possuir características corrosivas e
provocar reação exotérmica em meio aquoso liberando gases tóxicos, é necessário
a utilização de equipamentos de segurança individual para realizar a fabricação, tais
como luvas de segurança, óculos protetor dos olhos, máscara. Em caso de qualquer
contato com a pele ou olhos com a solução corrosiva, levar imediatamente embaixo
de água corrente, em seguida buscar cuidados médicos. Uma medida
ecologicamente correta é a reciclagem do óleo residual de fritura ao contrário do
descarte em pias, lixo ou no solo, acumulando-o em um recipiente, exemplo garrafa
PET.
2.1 Materiais
De acordo com (BALDASSO et al, 2010) estes são os ingredientes
necessários para fabricação de sabão de pedra tradicional caseiro:





Óleo de fritura;
Água;
Soda cáustica (NaOH);
Detergente

2.2 Método de transformação


Transferir/Despejar o óleo reciclado em uma panela ou recipiente para
esquenta-lo, óleo contem impurezas sólidas;
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Preparar um funil, uma garrafa pet cortada, por exemplo, e colocar um
recipiente em baixo para coletar óleo filtrado;
Filtrar o óleo com impurezas através de algodão, filtro de café ou coador,
Coletar óleo filtrado;
Adicionar em um becker 100 mL de detergente;
Em outro Becker, adicionar 400 mL de água;
Pesar 200 g de Soda caustica;
Dissolver a soda nesta água com 400 mL;
Mexer/Misturar/Homogeneizar até diluir a soda;
Transferir óleo filtrado para recipiente/balde de plástico;
Adicionar 100 ml de detergente no balde;
Mexer/Misturar/Homogeneizar;
Adicionar 400 mL água com 200g de soda dissolvida;
Mexer/Misturar/Homogeneizar até adquirir consistência;
Colocar em repouso em recipiente até atingir consistência sólida para
cortar.

3. DESENVOLVIMENTO
A produção mundial de soja estimada em 2016/2017 foi de 351,311 milhões
de toneladas produzida no mundo. Sendo os Estados Unidos o maior produtor
mundial do grão com 117,208 milhões de toneladas, logo em segundo lugar no
ranking mundial de produção de soja está o Brasil; com 113,923 milhões de
toneladas ano. (EMBRAPA, 2017)
3.1 Obtenção do óleo de soja
Os processos industriais normais utilizados na produção de óleo de soja
consistem de prensagem contínua ou hidráulica e/ou extração por solventes.
(SANTOS et al, 2005).
3.1.1 Extração por prensagem
Nas plantas de indústrias esmagadoras mais antigas, o óleo é parcialmente
extraído por meio mecânico de pressão em prensas contínuas ou “expelers”,
seguido de uma extração com solvente orgânico. A torta que deixa a prensa é
submetida à ação do solvente orgânico, que dissolve o óleo residual da torta,
deixando-a praticamente sem óleo.
O solvente é recuperado e o óleo separado do solvente é misturado ao óleo
bruto que foi retirado na prensagem. Essa mistura dos dois óleos é submetida a uma
filtração para eliminar suas impurezas mecânicas, que são partículas arrastadas dos
cotilédones dos grãos. A torta ou farelo extraído, contendo menos de 1% de óleo, é
submetido a uma moagem e é em seguida armazenado em silos ou ensacado.
(MANDARINO et al, 2001)
3.1.2 Extração com solvente
De acordo com (RAMALHO et al, 2013), algumas fontes oleaginosas com
pouco conteúdo em óleo, como é o caso da soja e do algodão, têm menos de 20 %
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do peso dos grãos de material graxo. Neste caso, não é usada prensagem mecânica
e os grãos após torrados e moídos são submetidos diretamente ao processo de
extração por solvente. Na extração por solvente, o hexano é preferido por apresentar
várias vantagens. A principal delas é o seu baixo ponto de ebulição que diminui a
decomposição do óleo.

3.2 Composição Química do óleo de soja
Nos óleos e gorduras, os ácidos graxos podem ser encontrados livres ou,
preferencialmente, combinados. Na forma combinada, seus derivados são
normalmente encontrados como monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos e
triacilglicerídeos, os principais compostos dos óleos e gorduras. São denominados
ácidos graxos os ácidos carboxílicos com cadeia carbônica longa. Além disso, a
grande maioria dos ácidos graxos naturais não apresentam ramificações e contêm
um número par de carbonos devido à rota bioquímica de síntese. Os ácidos graxos
diferem entre si pelo número de carbonos da cadeia e também pelo número de
insaturações.(RAMALHO et al,2013).
Os óleos vegetais, mostrado figura 01, são constituídos principalmente por
trigliceróis - ésteres do glicerol com ácidos graxos saturados e insaturados - e ácidos
graxos “livres”, e durante a saponificação desses óleos há uma etapa de hidrólise
básica dos seus ésteres graxos, seguida de reação dos ácidos graxos sintetizados
na primeira fase com a base existente no meio, formando uma mistura de sais de
ácidos graxos.
Figura 01 – Óleo vegetal usado e virgem.

Fonte: próprio autor (2017).

Os óleos e gorduras são substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas), de
origem animal, vegetal ou mesmo microbiana, formadas predominantemente de
produtos de condensação entre “glicerol” e “ácidos graxos” chamados triglicerídeos.
A diferença entre óleo (líquido) e gordura (sólida), reside na proporção de grupos
acila saturados e insaturados presentes nos triglicerídeos, nos óleos as cadeias
carbônicas são insaturadas, tornando-os líquidos à temperatura ambiente de 20º C,
ao passo que nas gorduras as cadeias carbônicas são saturadas, deixando-as

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

sólidas à mesma temperatura ambiente. Portanto, os óleos e gorduras comestíveis
são constituídos principalmente de triglicerídeos. A reação de saponificação que
consiste na hidrólise alcalina de trigliceróis produzindo glicerol (glicerina) e uma
mistura de sais de ácidos carboxílicos (RODRIGUES – Revista de Gestão Social e
Ambiental Set. – Dez. 2010, v.4, n.3, p. 136-145).
Segundo (RABELO et al, 2008), as gorduras animais e banhas são também
utilizadas com elementos de mistura em óleos de menor qualidade, originando
cheiros desagradáveis e alterando as composições dos óleos.
3.3 Reação de Saponificação
Saponificação é a reação química que ocorre através da mistura de um ácido
graxo existente em óleos ou gorduras com uma base com forte aquecimento. O
sabão é um sal de ácido carboxílico e por possuir uma longa cadeia carbônica em
sua estrutura molecular é capaz de se solubilizar tanto em meios polares quanto em
meios apolares. A extremidade polar do sabão é solúvel em água; a cadeia longa é
apolar e solúvel em óleos; quando uma gota de óleo é atingida pelo sabão, o mesmo
penetra, assim tornando solúvel em água (BALDASSO et al,2010).
Figura 02 - Hidrolise alcalina de um óleo ou de uma gordura.

Fonte: Adaptado de SILVA et al (2010).

Na reação de saponificação o NaOH ataca os referidos ésteres, deslocando a
glicerina e formando, com os radicais ácidos assim liberados, sais sódicos. A mistura
dos sais de sódio dos ácidos carboxílicos não ramificados com 12 a 18 carbonos e o
sabão, que passando por um processo de purificação e adição de outros insumos,
transformam-se nos produtos comerciais (SILVA et al, 2010). Um dos principais
ácidos de formado na composição do triglicerídeo é o ácido linoleico; óleo de soja
possui em sua composição aproximadamente 53% deste composto, portanto
considerou-se que o acido principal componente do resíduo oleoso.
Figura 03 – Estrutura molecular do ácido linoleico
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Fonte: Adaptado de SILVA &PUGET (2010).

Figura 04 – Dissolução do Hidróxido de Sódio, a Soda (NaOH).

Fonte: Próprio autor, (2017).

Figura 05 – Mistura do óleo com detergente

Fonte: Próprio autor, (2017).
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De acordo com (ALBERICI et al, 2004) a extremidade carboxílica (-COO-) de
um ânion sabão (polar) é solúvel em água, sendo chamada hidrofílica. A cadeia
longa, hidrocarbônica (apolar), do íon é solúvel em óleos e é chamada hidrofóbica.
Esta estrutura permite que os sabões dispersem pequenos glóbulos de óleo em
água. Quando uma gota de óleo é atingida pelo sabão, a cadeia hidrocarbônica do
sabão penetra nos glóbulos oleosos, e as extremidades polares ficam na água, o
que solubiliza a gota de gordura. O óleo residual de fritura é a base para fabricação
do sabão, no entanto pode-se adicionar essências como ervas, polpas, etc,
deixando o sabão mais refinado com cheiro e características desejadas, inclusive
diferentes formas sólidas quando colocado em recipientes de formas diferente
(BALDASSO et al, 2010).
Figura 06 – Sabão em pedra.

Fonte: próprio autor (2017).

4. CONCLUSÃO
Transformando o óleo residual de fritura em sabão, minimiza a demanda
desse resíduo para o meio ambiente e agrega em um produto utilizado para
limpezas brutas: lavagem de calçadas, tapetes, louça de cozinha.
Quanto aos impactos causados pelo seu descarte incorreto do óleo, buscouse com este trabalho a conscientização sobre a importância da reciclagem e a
reutilização deste resíduo doméstico para a fabricação de sabão, sendo isso uma
forma ecologicamente correta para seu descarte, assim reduzindo aos impactos
ambientais causados por este material, ou seja, garantindo um meio ambiente
saudável e livre de poluições.
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO MULTIFÍSICA DE UM PRECIPITADOR
ELETROSTÁTICO
Diego do Mato Lara1, Ivo Neitzel2, Jessica da Luz Maeiski 3, Mayara Batista 4
Área de Concentração: Engenharia química
Grupo de Trabalho: Simulação, Otimização, Modelagem multifísica.
RESUMO
O gás de escape de diferentes indústrias contém materiais particulados que são
prejudiciais para o meio ambiente. Para o estudo inicialmente foi realizada uma
investigação acerca das características do precipitador eletrostático, em seguida foi
implementada uma geometria 2D axissimétrico. O acoplamento entre a fluidodinâmica
e a eletrostática é feita a partir de um modulo de análise multifísica, e o precipitador
eletrostático é baseado na lei de Gauss para campo elétrico as equações de NavierStokes para a fluidodinamica. Este trabalho apresenta uma modelagem matemática
para a velocidade do gás de fluxo, trajetórias das partículas e o campo elétrico no
precipitador.
Palavras-chave: Simulação; eletrostática; fluidodinâmica.

ABSTRACT
The exhaust gas from different industries contains particulate materials that are
harmful to the environment. For the study initially an investigation was carried out on
the characteristics of the electrostatic precipitator, then an axisimetric 2D geometry
was implemented. The coupling between fluidodynamics and electrostatics is made
from a multiphysics analysis module, and the electrostatic precipitator is based on the
Gauss law for the electric field and the Navier-Stokes equations for fluid dynamics.
This work presents a mathematical modeling for the velocity of the flow gas,
trajectories of the particles and the electric field in the precipitator.
Key-words: Simulation; electrostatic; fluid dynamics.

1. INTRODUÇÃO
A poluição por material particulado é a principal causa da redução da
visibilidade. O material particulado é formado por um conjunto de poluentes
constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se
mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. Isso afeta a
Acadêmico do curso de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
<diego.larasiben@gmail.com>.
2
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Telêmaco Borba - FATEB – e-mail: < ivo.neitzel@fatebtb.edu.br>.
3
Acadêmica do curso de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
<jessica.lm@hotmail.com>.
4
Acadêmica do curso de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <
mayaramaby@hotmail.com>.
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saúde da população bem como a preservação do meio ambiente.
O precipitador eletrostático é um aparelho universal para a limpeza industrial
de gases de partículas sólidas e úmidas. Elevadas eficiências de coleta
(aproximadamente 99%) e baixas despesas de energia são os principais benefícios
dos precipitadores eletrostáticos (PORLE et al, 2007).
2. METODOLOGIA
Geometria
O modelo consiste de um tubo na posição vertical; figura 1. Para fazer a
simulação um modelo 2D axissimétrico é suficiente devido à simetria, além de
demandar um esforço computacional menor.
O tubo tem uma entrada na parte superior, e saída na parte inferior, com o
restante das paredes sólidas, raio de 0,1m e altura de 0,4m.
Figura 1 – Geometria 2D e metodologia da simulação.

Fonte: Os Autores.

Considerações:






Partículas esféricas;
Ar compressível; Gás ideal; Fluxo laminar;
Fluxo isotérmico;
Desconsiderada flutuabilidade;
Termos de difusão e convecção negligenciados.
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3. DESENVOLVIMENTO
Fluxo laminar
A interface Laminar é usada para calcular os campos de velocidade e pressão
para o fluxo de um fluido monofásico no regime de fluxo laminar. Um fluxo permanece
laminar, desde que o número de Reynolds esteja abaixo de um determinado valor
crítico. Nos números mais altos de Reynolds, os distúrbios tendem a crescer e causar
a transição para regime turbulento. Este número crítico de Reynolds depende do
modelo, mas um exemplo clássico é o fluxo de tubos onde o número crítico de
Reynolds é conhecido por aproximadamente 2000.
O modelo físico para a parte da dinâmica de fluidos é baseado em equações
de Navier Stokes incompressíveis em condições de estado estacionário (Rubinetti,
2009).
As equações de Navier-Stokes são para a conservação do momento (Niemelä,
2009).
u
 (u) u  v2u  w  g
(1)
t
Onde; u é a velocidade do fluxo; p é a pressão; t é o tempo; e  

u

0

, que é a

viscosidade cinemática.
A equação de continuidade é usada para a conservação da massa.
Eletrostática
A interface eletrostática, é usada para calcular o campo elétrico, o campo de
deslocamento elétrico e as distribuições potenciais em dielétricos em condições onde
a distribuição de carga elétrica é explicitamente prescrito. A formulação é
estacionária. O software resolve a lei de Gauss para o campo elétrico utilizando o
potencial elétrico escalar como variável dependente (2). A conservação de carga é o
nó principal, que adiciona a equação para o potencial elétrico e possui uma janela.

E 


0

(2)

RESULTADOS
Eletrostática
Os resultados da simulação eletrostática estão representados nas figuras 2 e
3, respectivamente. As soluções apresentam o desenvolvimento do campo elétrico
no sentido radial. A carga maior de 25KV na parede do tubo, e carga nula no centro
do tubo.
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Figura 2 – Perfil do potencial elétrico.

Fonte: Os Autores.

Figura 3 – Potencial elétrico da geometria de revolução e recorte.

Fonte: Os Autores.

Fluxo laminar
A fluidodinâmica laminar é representada pela figura 4, que mostra o perfil de
velocidade característico de um perfil laminar totalmente desenvolvido. É possível ver
pela figura o desenvolvimento da camada limite de escoamento, onde próximo da
parede a velocidade é nula.
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Figura 3 – Potencial elétrico geometria de revolução e recorte.

Fonte: Os Autores.

Traçamento de partículas
Os resultados apresentados na figura 5 mostram que de 9 partículas que
passam para pelo precipitador 2 ficaram presas nas paredes do mesmo. Isto
representa uma eficiência de precipitação de aproximadamente 22%. Este valor é
baixo pois um precipitador eletrostático geralmente possui uma eficiência acima de
95%.
Figura 3 – Traçamento de partículas no intervalo depois de 1 segundo.

Fonte: Os Autores.
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4. CONCLUSÃO
Neste trabalho foram obtidos resultados do perfil do campo elétrico no
precipitador e a variação radial de potencial.
Também foram apresentados o perfil fluidodinâmico com desenvolvimento da
camada limite de escoamento.
E o traçamento de partículas mostrou a baixa eficiência deste precipitador em
questão. Esta baixa eficiência de coleta pode ser devido à fatores como diâmetro do
equipamento, e tamanho de partículas dentro do mesmo.
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RESUMO
Este artigo apresenta um estudo sobre a gestão de resíduos eletroeletrônicos
(REEE’s), visto que através do avanço tecnológico é perceptível um aumento
considerável no consumo destes produtos, tendo como conseqüências o aumento
exploratório de materiais raros e o acúmulo de lixo eletrônico que cresce
exponencialmente de acordo com estudos recentes, proporcionando riscos à saúde
pública e ao meio ambiente, pois estes equipamentos possuem diversos
componentes compostos por materiais nocivos ao meio ambiente. Porém, através da
reciclagem e da destinação correta, além de minimizar riscos, podem ser fontes de
metais preciosos como ouro, cobre, platina e prata, que são utilizados na fabricação
de novos produtos, tornando viável os estudos e o desenvolvimento de tecnologias
que possibilitem a sua reciclagem.Visto que esta temática envolve toda a sociedade,
através da parceria com a ONG E-Lixo de Londrina, a qual é responsável pela
reciclagem, separação, recuperação de equipamentos eletroeletrônicos e destinação
correta dos resíduos, foi realizada uma campanha de coleta nas dependências da
Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB), com o objetivo de avaliar os resultados de
se implantar um ponto de coleta definitivo na instituição, pois, com pontos de coleta,
é possível o desenvolvimento de uma cultura de descarte por parte da sociedade,
tendo a divulgação através de mídias e redes sociais como ferramenta importante
para obtenção de bons resultados. Em apenas uma semana de arrecadação foram
coletadas cerca de 257 kg de lixo eletrônico. Pesquisas afirmam que cada brasileiro
gera em torno de 0,5 kg de lixo eletrônico por ano, sendo assim, o resultado
representa a geração anual correspondente a 514 pessoas que serão destinados
corretamente. A proposta de criação de um ponto fixo para coleta de material
eletrônico mostra-se viável a partir dos primeiros estudos realizados, evidenciando a
grande potencialidade de pesquisa neste assunto. Após a implantação do ponto
definitivo de coleta na FATEB, a intenção é a de disseminar esta prática em toda a
sociedade e apresentar a proposta da implantação de mais pontos de coleta
futuramente na cidade em parceria também com a Prefeitura Municipal de Telêmaco
Borba.
Palavras-chave: Lixo Eletroeletrônico; Coleta; Destinação.
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ABSTRACT
This article presents a study on the management of electrical and electronic waste,
as through the technological advancement is noticeable a considerable increase in
consumption of these products, having as consequence the increase of rare
materials and exploration the accumulation of garbage that grows exponentially
according to recent studies, providing risk to public health and the environment, as
these equipment have various components composed of materials harmful to the
environment. However, through the recycling and proper disposal, in addition to
minimize risks, can be sources of precious metals such as gold, copper, Platinum
and silver, which are used in the manufacture of new products, making feasible the
studies and the development of technologies that allow to your recycling.Since this
issue involves all of society, through the partnership with the ONG e-Lixo of Londrina,
which is responsible for recycling, separation, recovery and correct disposal of
electrical and electronic equipment waste, was held a collection campaign in the
Faculty of Telêmaco Borba, with the objective of evaluating the results of implanting a
permanent collection point at the institution, with collecting points, it is possible the
development of a culture of disposal on the part of society, and the dissemination
through media and social networks as important tool for obtaining good results. In
just a week of fundraising were collected approximately of 257 kg of junk e-mail.
Research claim that each Brazilian generates around 0.5 kg of electronic waste per
year, therefore, the result represents the annual generation corresponding to 514
people that will correctly.The proposal to create a fixed point for gathering electronic
material is viable from the first studies, demonstrating the great potential of research
on this subject. After the implementation of the definitive collection point at FATEB,
the intention is to spread this practice throughout society and present the proposal of
deploying more collection points in the future in the city in partnership with the city of
Telêmaco Borba.
Keywords : Electronics Waste; Collecting; Destination.
1. INTRODUÇÃO
Através do avanço tecnológico é perceptível um aumento considerável no
consumo de produtos eletroeletrônicos, pois a busca por equipamentos mais
modernos faz com que o consumismo desenfreado cause o aumento da demanda
de materiais raros que fazem parte da composição destes produtos, tendo como
principal consequência o aumento exploratório de materiais raros e o acúmulo de
lixo eletrônico que cresce exponencialmente de acordo com estudos recentes.
A falta de conscientização sobre a importância ambiental, econômica e social
da reciclagem destes materiais faz com que sejam descartados indevidamente.
A partir daí surge a grande importância da implantação de pontos de coletas
que são responsáveis em destinar corretamente os resíduos eletroeletrônicos aos
pontos de reciclagem, contribuindo com a minimização de impactos negativos
causados pelo avanço tecnológico.
À medida que o consumo de produtos eletrônicos aumenta, a necessidade
do descarte destes resíduos se torna proporcional, pois se for incorreto, pode
causar sérios danos ao meio ambiente, visto quede forma geral estes equipamentos
possuem diversos componentes compostos por materiais nocivos ao meio
ambiente, tais como metais pesados que quando depositados no solo, poluem os
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lençóis freáticos, e a queima destes materiais causam a poluição do ar devido à
geração e liberação de gases tóxicos.
Por outro lado, os equipamentos eletrônicos são fontes de metais preciosos
como ouro, cobre, platina e prata, que são utilizados na fabricação devido suas
propriedades de condução, tornando viável os estudos e o desenvolvimento de
tecnologias que possibilitem a sua reciclagem.
Como se trata de um tema que envolve toda a sociedade, a adoção de
ferramentas que promovam a conscientização social é de extrema importância, pois
em muitos casos a falta de destinação correta ocorre pela falta do conhecimento da
importância e das grandes possibilidades atreladas a este tipo de “lixo”.
2. METODOLOGIA
A metodologia e previsão para a realização de cada etapa do projeto estão
programadas de acordo com a tabela a seguir:
Quadro 1 – Cronograma do Projeto
Ação

Meios

Data

Status

Revisão de literatura sobre o Tema
proposto

Pesquisa em livros, artigos, revistas e
periódicos atuais relacionados ao 15/06/2017
tema

Concluído

Buscar parceria para realização de
campanha de reciclagem

Contato com ONG's e centros de
01/06/2017
reciclagem

Concluído

Instalação de ponto de coleta
I CAMPANHA DE COLETA DE LIXO provisório
na
FACULDADE
e
ELETRÔNICO na FATEBde 05/06 a comunicação
por
meio
de
09/06/2017
panfletagem, cartazes, comunicados
via rádio e mídias sociais
Avaliação do potencial para
implantação de ponto de coleta
Resultados da campanha de coleta
definitivo na FATEB
Parcerias para obtenção de materiais
Implantar ponto de coleta definitivo
necessários e comunicação por meio
na FATEB e realização de
de
panfletagem,
cartazes,
campanhas de conscientização
comunicados via rádio e mídias
social
sociais
Ponto de coleta definitivo na
II CAMPANHA DE COLETA DE
FACULDADE e comunicação por
LIXO ELETRÔNICO na FATEB
meio de panfletagem, cartazes,
(novembro)
comunicados via rádio e mídias
sociais e apoio de acadêmicos

05/06/17 a
09/06/17

Concluído

01/09/2017

Concluído

25/10/2017

Em
Andamento

06/11/2017
a
10/11/2017

Pendente

Fonte: O Autor.
O principal objetivo é fazer da FATEB um ponto de coleta de lixo eletrônico
no município, visto que não existem outros locais que realizem essa atividade, com
a intenção de melhorar e criar atividades de extensão futuramente.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos

No mundo industrializado, o uso de matérias primas minerais é uma
crescente, pois é a base para produtos e processos essenciais ao estilo de vida
atual. Produtos tais como implementos, equipamentos, maquinários e objetos do
cotidiano necessitam de matéria prima mineral para sua elaboração, sendo assim, a
extração de minerais está relativa à mineração, atividade com elevado potencial
impactante na natureza, visto a alteração profunda das propriedades dos
ecossistemas onde se instala (EL-DEIR et al.,2015) .
A Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2011)
citado por SANTOS (2012) define resíduos de equipamentos eletroeletrônicos
(REEE) como sendo qualquer aparelho que utilize a eletricidade como fonte
energética para seu funcionamento e que tenha atingido sua vida útil ou até mesmo
que esteja sujeito a inutilização por outro motivo, estando em posição a descarte,
podendo fazer parte deste grupo, por exemplo, equipamentos domésticos comuns,
como computadores, televisores, telefones celulares, impressoras, bem como
aparelhos grandes e pequenos, lâmpadas fluorescentes, ferramentas elétricas e
brinquedos.
Figura 1 - Resíduos Eletroeletrônicos (REEE)

Fonte: AGÊNCIA BRASIL (2012).

Segundo o Decreto-Lei nº230/2004, citado por SANTOS (2014), os
equipamentos eletroeletrônicos são classificados conforme as seguintes categorias:
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Quadro 2- Categorias dos Equipamentos Eletroeletrônicos
Categoria

Descrição

1

Grandes eletrodomésticos

2

Pequenos eletrodomésticos

3

Equipamentos informáticos e de
telecomunicações

4

Equipamentos de consumo

5

Equipamentos de iluminação

6

Ferramentas elétricas e eletrônicas de
pequenas e médias dimensões

7

Brinquedos e equipamentos de desporto e
lazer

8

Aparelhos médicos

9

Instrumentos de monitorização e controle

10

Distribuidores automáticos

Fonte: SANTOS (2014).

3.1.1 Composição dos REEE
Devido à grande diversidade destes produtos, sua composição pode variar e
muito. Para ONGONDO, WILLIAMS e CHERRETT (2011) a diversidade dos tipos de
materiais dificulta uma definição generalizada sobre a composição percentual de
materiais presentes nestes resíduos.
Santos (2014) cita em sua pesquisa sobre o assunto que os REEE são
compostos por materiais como plásticos, metais ferrosos, metais não-ferrosos
(incluindo metais valiosos), PCI (Placas de Circuito Interno), vidros, madeira,
borracha, resíduos de papel, cerâmica ou até óleos, e que, além disso, este fluxo é
conhecido pelo seu alto teor em substâncias tóxicas, sendo que os REEE podem
possuir mais de 1000 substâncias diferentes. A fração que engloba o grupo dos
metais nos REEE é superior a 60%, enquanto que a taxa de poluentes
compreende-se em 2,7%.
A composição média da sucata de equipamentos eletroeletrônicos estão
apresentadas no gráfico 1, de acordo com GERBASE e OLIVEIRA (2012).
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Figura 2: Composição Média da Sucata de Equipamentos Eletroeletrônicos

Fonte: Adaptado GERBASE e OLIVEIRA (2012).
Segundo VEIT (2010), os equipamentos eletrônicos contêm várias frações de
materiais valiosos sendo que a maioria destas substâncias está nas placas de
circuito impresso (PCI). As quantidades de metais valiosos são significativas
considerando-se, por exemplo, que a concentração de ouro existente na PCI é
superior à encontrada no minério de ouro bruto. De acordo com o autor, há 17 g de
ouro por tonelada de resíduo de PCI, enquanto que na mineração de ouro a
quantidade extraída varia de 6-12 g por tonelada de minério.
Figura 3: Placa de Circuito Impresso (PCI)

Fonte:DREAMSTIME (2017).
A composição média de uma placa de circuito impresso está descrita

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

na Tabela 2 a seguir.
Quadro 3 - Composição Média de uma PCI
Componentes de uma PCI

Metais

28%

Plásticos
Bromo
Materiais Cerâmicos,
Óxidos e Vidros

Quantidades Médias

Metais
Cu
Fe
Ni
Zn
Sn
Ag
Au
Pd
19%
4%
49%

Proporção
14%
6%
2%
2%
2%
0,3%
0,04%
0,02%

Fonte: Adaptada de VEIT (2010).
Ainda que os equipamentos eletroeletrônicos sejam constituídos de materiais
que podem ser reciclados e de elevado valor comercial, estes possuem também
substâncias com características tóxicas.
De acordo com PINHEIRO et al., (2009), as substâncias tóxicas estão, em
sua maioria, presentes nos materiais de forma inerte, ou seja, a manipulação de
peças sem danificá-las não contamina o trabalhador e o meio ambiente, dentre eles
se destacam o mercúrio, chumbo e cádmio são alguns dos metais pesados
presentes nesses aparelhos.
Quando os equipamentos eletroeletrônicos são descartados de forma
incorreta, no lixo comum, essas substâncias tóxicas são liberadas e penetram no
solo, contaminando lençóis freáticos e, aos poucos, animais e seres humanos.
A tabela a seguir apresenta a utilização e os danos que algumas destas
substâncias podem causar a saúde dos seres vivos, de acordo com os autores
HORNER & GERTSAKIS, (2006).
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Quadro 4 - Substâncias Tóxicas Relevantes Utilizadas nos EEE’s e seus Efeitos à Saúde
Substância

Utilização

Danos associados

Chumbo

Soldagem de PCI, vidro dos tubos
de raio catódico, solda e vidro das
lâmpadas elétricas e fluorescentes

Danos no sistema nervoso central e
periférico dos seres humanos, efeitos
negativos no sistema endócrino e nos
sistemas circulatórios e rins

Mercúrio

Termostatos, sensores, relés e
interruptores, celulares. (cerca de
22% do mercúrio consumido
anualmente)

Quando
disperso
em
água,
é
transformado
em
metil
mercúrio
sedimentado. Acumulam-se facilmente
nos organismos vivos e concentra-se e
através da cadeia alimentar nos seres
humanos, causando efeitos crônicos e
danos aos cérebros.

Cádmio

PCI's,
Resistência
de
chip,
semicondutores e detectores de
infravermelho. Tubos de raio
catódico antigo, e em PVC (utilizado
como estabilizador)

Efeitos irreversíveis a saúde humana
como acúmulo nos rins, pois pode ser
absorvido pela respiração ou pela
ingestão
por
contaminação.
É
cancerígeno e acumulativo no ambiente.

Fonte: HORNER & GERTSAKIS (2006).
O crescimento significativo do lixo eletrônico no Brasil vem preocupando os
diversos órgãos ambientais, justamente devido este tipo de material conter
substâncias perigosas, que podem impactar o meio ambiente e ameaçar a saúde da
população. Estudos comprovam que cada brasileiro descarta cerca de 0,5 quilo de
resíduos de equipamentos eletroeletrônicos por ano.
Um relatório realizado por ambientalistas da Greenpeace6 em 2011 afirma
que naquele ano a população argentina descartou como “lixo” o equivalente a 228
kg de ouro, 1,7 mil kg de prata e 81 mil kg de cobre, que estavam presentes em
cerca de 10 milhões de celulares que são descartados por ano no país.
Visto que estes metais preciosos se encontram em menor proporção nos
equipamentos eletroeletrônicos, e que nos últimos anos a substituição de
equipamentos “fora de linha” por equipamentos mais modernos tem acontecido em
menor intervalo de tempo, pode-se deduzir que, com o aumento do consumo,
aumenta também o descarte de materiais que podem poluir o solo, a água e o ar,
como por exemplo o mercúrio e o chumbo que são metais pesados, dentre outros.
Nesse sentido, os riscos que os resíduos tecnológicos podem oferecer estão
associados ao descarte inadequado no meio ambiente e aos passivos ambientais
existentes decorrentes de deposições antigas desses resíduos que causam danos
crônicos por muitos anos e, muitas vezes, de difícil percepção como cânceres
causados pela bioacumulação de metais pesados no organismo (MOREIRA, 2007;
AZEVEDO e CHASIN, 2003).

6

O Greenpeace é uma organização global cuja missão é proteger o meio ambiente, promover a paz e inspirar
mudanças de atitudes que garantam um futuro mais verde e limpo para esta e para as futuras gerações.
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3.2 A Destinação e a Gestão de Resíduos Eletroeletrônicos
O tema reciclagem de resíduos eletroeletrônicos é uma vertente que interliga
impacto ambiental, social e financeiro em uma população. A conscientização da
comunidade é de extrema importância, pois à medida que o ser humano conhece e
compreende as causas e os efeitos de seu comportamento o mesmo pode ser
modificado.A destinação dos equipamentos elétricos e eletrônicos após o consumo
está diretamente relacionada ao fator cultural, ao poder econômico e às legislações
específicas de cada país.
Em países onde a legislação para REEEs já está implantada, o reuso e a
reciclagem são os destinos mais abrangentes, já em países onde não há políticas
públicas para esse resíduo, o armazenamento e a doação são bastante praticados
(PINHEIRO et al., 2009).
FRANCO (2008) afirma em sua pesquisa que o procedimento adotado pelos
consumidores, implicando o reuso do aparelho por outra parte ou, simplesmente, na
transferência de responsabilidade, uma vez que esses equipamentos doados não
estejam necessariamente funcionando. De acordo com BEETS (2008), os resíduos
eletroeletrônicos, ao mesmo tempo em que possuem consequências
socioambientais, podem gerar resultados econômicos, por conterem quantidades
substanciais de materiais valiosos, que normalmente fornecem o incentivo
monetário para a reciclagem.
Segundo à UNESCO (2008) citado por SANTOS (2012) em seu estudo sobre
a gestão de REEE, os benefícios econômicos destes materiais podem estar
relacionados ao mercado de segunda mão, a criação de empresas de reciclagem e
reutilização de equipamentos eletroeletrônicos e em relação ao crescimento no
preço das matérias primas, pois o consumidor que não possui condições de
comprar um equipamento novo, por exemplo, poderá se beneficiar de um
equipamento de segunda mão que através de uma “cadeia de recuperação” na qual
estão inseridas empresas especializadas em reparar estes equipamentos,
possibilitarão o aumento da vida útil destes equipamentos recuperados, reduzindo,
numa visão macro o consumo excessivo e a exploração de recursos naturais.
A logística reversa tem o papel de instrumento de desenvolvimento
econômico e social, caracterizada por um conjunto de ações, procedimentos e
meios, destinados a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos seus
geradores para que sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos, na forma
de novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, visando a não
geração de rejeitos. (Brasil, Projeto de Lei nº 1991, 2007, art. 7º inciso XII, p.3).
Segundo LEITE (2009), logística reversa é um amplo termo relacionado às
habilidades e atividades envolvidas no gerenciamento de redução, movimentação e
disposição de produtos e embalagens.
Este conceito não leva em consideração outros fatores que faz da logística
reversa um importante instrumento contra degradação ambiental, como reutilização,
reciclagem de produtos ou qualquer retorno desses produtos ao ciclo de vida
produtivo.
VIEIRA et al., (2009) cita que o verdadeiro papel da logística reversa é o de
facilitar o retorno do produto ao ciclo produtivo ou remanufatura, reduzindo desta
forma a poluição da natureza e o desperdício de insumos, pois possibilita a

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

devolução do produto pelo consumidor não apenas para o fornecedor direto, mas
também para seu fabricante.
O fabricante, por sua vez, se encarregará pela reciclagem ou reutilização do
produto como insumo.
Dada a destinação adequada ao produto, o mesmo poderá ser remetido
novamente ao mercado consumidor quando possível.
A logística reversa envolve os mesmos elementos encontrados na logística
direta (armazenagem, transporte, estoques, fluxo de materiais, nível de serviço,
sistemas de informação etc.), portanto, o seu serviço logístico deve ser bem
estruturado, pois falhas no processo podem acarretar custos de ordem financeira e
de imagem corporativa (SOUZA, 2014).
O desenvolvimento da logística reversa torna-se necessário devido a fatores
como necessidade de redução de custos internos das organizações,
desenvolvimento sustentável, ciclos de vida útil dos produtos cada vez mais
reduzido, exigências legais (legislações vigentes), e até mesmo conscientização
ambiental dos consumidores (FONSCECA et. al.; 2013).
De acordo com LEITE (2009), à logística reversa oferece várias vantagens
ambientais e econômicas que refletem também em benefícios a sociedade,
conforme apresentado na tabela a seguir:
Quadro 5 - Benefícios Ambientais e Econômicos
Benefícios Ambientais

Benefícios Econômicos

Redução no volume de
descartes inseguros e ilegais

Criação de novos negócios na cadeia produtiva

Antecipação às exigências de
regulamentações legais

Redução de investimentos em fábricas

Economia de energia na
fabricação de novos produtos

Economia do custo de energia na fabricação

Diminuição da poluição

Aumento de fluxo de caixa por meio da comercialização
dos produtos secundários e resíduos

Restrição dos riscos advindos
de aterros

Aproveitamento do canal de distribuição para escoar os
produtos secundários nos mercados secundários

Consciência ecológica

Melhoria na imagem corporativa para obter
financiamentos subsidiados por operar com práticas
ecologicamente corretas

Fonte: Adaptada de LEITE (2009).

Por outro lado, ROSA e MAAHS (2016) apresentam as principais dificuldades
e desvantagens na implementação da logística reversa para as organizações:
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 Necessidade de maior controle a ser desenvolvido sobre os produtos;
 Dificuldade de rastreamento de produtos ou resíduos desde o momento de
retorno até o seu destino final;
 Necessidade de maior mão de obra e espaços adicionais para estoque sobre
produtos retornados;
 Falta de equipe e parceiros preparados para realizar este tipo de atividade;
 Aumento nas despesas com transporte de material;
 Investimento inicial de logística reversa é muito elevado, principalmente
quando envolve a troca de embalagens/padronização;
 A quantidade de produtos que retorna á organização é maior do que ela
produz; produtos retornáveis ocupam espaço nos armazéns e depósitos, e
acaba por gerar custos;
 Retornos de produtos não identificados ou não autorizados compostos por
vários materiais diferentes e que precisam ser separados.
Por se tratar de um planejamento em longo prazo e um grande investimento,
o retorno financeiro também é em longo prazo, porém é real, pois a redução de
custos, principalmente de matéria-prima é um fator determinante que torna viável a
logística reversa (ROSA e MAAHS, 2016).
Para ARADAS(2012), um novo fator pode contribuir para o aumento da
reciclagem no futuro é o fato de que a indústria de eletrônicos depende cada vez
mais de terras raras, já que minerais especiais, que fazem parte da composição de
EEE’s estão concentrados na China, ou seja, cerca de 97% das reservas.
A imagem a seguir representa o ciclo de vida dos Equipamentos
Eletroeletrônicos de acordo com LARA, (2012).
Figura 4–Ciclo de Vida dos EEE’s.

Fonte: LARA (2012).
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3.3 A ONG E-Lixo
A ONG (organização não governamental) E-Lixo é uma entidade associativa
constituída em 17 de março de 2008, com licença ambiental de operação específica
para lixo eletrônico conforme concedido pelo Instituto Ambiental do Paraná ( IAP ),
que tem como principal objetivo, contribuir com o desenvolvimento sustentável
através de atitudes e práticas ecologicamente corretas no que se refere ao
recolhimento e destinação do lixo eletroeletrônico, sendo que atualmente coleta
cerca de 60 toneladas de lixo eletrônico por mês.
A E-Lixo possui a função de coletar, reciclar, reutilizar e dar a destinação
correta ao lixo eletroeletrônico (qualquer produto ou similar que possua placa
eletrônica ), além de atuar com a responsabilidade social, elaborando e realizando
projetos sociais e ambientais.
Quanto aos trabalhos sociais, a entidade oportuniza a reintegração de
pessoas ao mercado de trabalho através da recuperação, reutilização e manutenção
de produtos recicláveis (cerca de 30% do que é coletado é reaproveitado), realiza
doações de computadores para escolas, órgãos públicos e entidades assistências
em Londrina e outras cidades da região, promove bazares para venda de materiais
de segunda mão, com preços acessíveis, o que possibilita a continuidade do projeto.
Em relação ao gerenciamento dos resíduos é extremamente complexo e
depende de mão de obra especializada. O processo inicia-se logo após a coleta do
material por pessoal especializado e devidamente treinado.
Utilizando roupas de proteção, os funcionários realizam o processo de
manufatura reversa, desmontando, separando e classificando os componentes de
acordo com sua composição.
Após a classificação e identificação, as substância tóxicas (nocivas ao meio
ambiente e à saúde humana) serão encaminhadas para industrias onde são
neutralizados com o uso de diversos processos físico-químicos, impedindo que os
mesmos possam gerar qualquer tipo de risco.
As placas de circuito impresso são destinadas para a Bélgica, onde uma
indústria extrai e reaproveita os metais nobres, já os demais materiais classificados
e que não apresentam riscos são, então, enviados para diversas indústrias para
serem reprocessados, tornando-se matéria prima para novas produções.

3.4 RESULTADOS
Após o contato e a parceria com a ONG E-Lixo de Londrina, a qual se
responsabilizou pela gestão dos materiais, foi realizada a I CAMPANHA DE
COLETA DE LIXO ELETRÔNICO, nas dependências da FATEB (Faculdade de
Telêmaco Borba), de 05/06/2017 à 09/06/2017. Os materiais coletados são
apresentados na tabela e nas imagens a seguir:
Quadro 6 – Materiais coletados durante a campanha
Materiais

Quantidade
(unidade)

Celulares
Pilhas e baterias

23
-

Peso
médio
(Kg)
3,5
20
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Cabos e modens e
materiais de informática de
pequeno porte

-

15

Notebooks
CPU's
Monitores
Impressoras e scanners
teclados
Aparelho micro-ondas
Aparelhos de fax e
telefônicos
Aparelhos de rádio
Centrífugas
Ventiladores
Roçadeiras
Ferros de passar
Secadores e chapinhas

2
9
6
4
5
2
6

4
36
87
8
2,5
35
9

4
1
1
1
2
5

12
10
2
2
3
2,5

Chuveiros

4

5

Total

257

Fonte: O Autor.
Figura 5 – Materiais coletados durante a campanha

Fonte: O Autor.
Figura 6 – Bateria de celular coletados durante a campanha
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Fonte: O Autor.
Figura 7 – Ponto de Coleta Provisório

Fonte: O Autor.
Visto que pesquisas afirmam que o cada brasileiro gera cerca de 0,5 kg de
lixo eletrônico por ano, o resultado representa a geração anual correspondente a
514 pessoas, que serão destinados corretamente.
Os resultados foram positivos, verificando que envolvimento da comunidade
se dá por meio de divulgação, sendo esta uma ferramenta de extrema importância
para a continuidade deste trabalho.
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4. CONCLUSÃO
A coleta seletiva tem se mostrado uma alternativa para resolver problemas
ambientais e gestão de resíduos. Um dos resíduos mais produzidos na atualidade é
o lixo eletrônico devido ao avanço tecnológico cantante que exige da atualização
dos itens utilizados pela população em geral.Com a implantação de pontos de
coleta, é possível o desenvolvimento de uma cultura de descarte por parte da
sociedade. Através do desenvolvimento deste trabalho observou-se na primeira
coleta agendada um excelente resultado, com grande número de material coletado.
Observou-se também que o uso de ferramentas de divulgação, são favoráveis ao
evento da coleta seletiva, sendo indispensáveis, as divulgações por meio de redes
sociais e mídias. A proposta de criação de um ponto fixo para coleta de material
eletrônico mostra-se viável a partir dos primeiros estudos realizados, evidenciando a
grande potencialidade de pesquisa neste assunto.
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EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE CASCA DE LARANJA
Osvaldo Vieira1 , Cassiano Lucas Oliveira Pinheiro2 e Elines Machado da Silva
Mainardes3.
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Grupo de Trabalho: Engenharia Química

RESUMO
Os resíduos orgânicos geralmente podem ser reaproveitados, a dificuldade é que
muitos deles se deterioram rapidamente. A decomposição deste tipo de material pode
propiciar o crescimento de microrganismo e causar contaminações. O óleo essencial
de laranja é um produto com uma grande possibilidade de aplicações e um
considerável valor agregado. O resíduo da casca de laranja pode ser utilizado na
obtenção do óleo essencial. Eliminando o problema do acúmulo deste resíduo nas
fábricas de sucos e produtos alimentícios. O presente trabalho determinou o
rendimento obtido por hidrodestilação e apresentou o espectro do óleo obtido por
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier , conhecido como FT-IR
no IV médio (4000 – 400 cm-1).
Palavras-chave: Hidrodestilação; óleo essencial; espectroscopia.

ABSTRACT
Organic waste can usually be reused, the difficulty is that many of them deteriorate
rapidly. A decomposition of this type of material can promote the growth of
microorganism and cause contaminations. Orange essential oil is a product with a
large potential for applications and a considerable added value. The residue of the
orange peel can be used to obtain the essential oil. Eliminating the problem of the
accumulation of this residue in the juice and food factories. The present work
determined the yield obtained by hydrodistillation and presented the oil spectrum
obtained by Fourier transform non-infrared spectroscopy, known as FT-IR in the
medium IV (4000-400 cm-1).
Key-words: Hydrodistillation; essential oil; spectroscopy.

1. INTRODUÇÃO
Raramente um processo fabril não implicará na geração de resíduos. Embora
a maioria dos processos busque atualmente uma produção mais limpa, é comum
existir sobra ou algum material sem utilidade para o processo. Resíduos podem
1
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implicar em custos, visto que, em alguns casos é necessária a contratação de outra
empresa para realizar o tratamento. Caso contrário, a própria geradora precisa se
adaptar para tratar os resíduos.
Em alguns processos são gerados subprodutos. Materiais que não são o
objetivo principal da produção, mas que tem valor agregado. Com a venda destes
produtos o possível custo pode ser revertido em lucro. Na produção de sucos de
laranja, por exemplo, os principais resíduos são a casca e o bagaço. Os dois são
utilizados principalmente na fabricação de ração animal e fertilizantes. A obtenção de
óleo da casca é uma opção muito rentável. O produto é utilizado em fármacos,
perfumes e cosméticos.
Existem algumas finalidades para o resíduo de cascas de laranja, mas a maior
quantidade de casca gerada nos estabelecimentos ainda é destinada ao lixo comum.
Produto com valor agregado sendo desperdiçado. Além disso, o descarte inadequado
do resíduo prejudica o meio ambiente, pois a fermentação e decomposição da casca
atraem moscas e insetos. Talvez no futuro, as cascas geradas na obtenção de
produtos de grandes e pequenas empresas possam ser destinadas as empresas que
façam a obtenção do óleo essencial.
2. METODOLOGIA
2.1. MECANISMO DO PROCESSO
As laranjas serão selecionadas a partir de uma amostragem aleatória. Serão
utilizadas 200 gramas de casca fresca, conforme recomendação de ASTA - Official
Analytical Methods of the American Spice Trade Association (1968 at al EHLERT,
2006). As cascas precisam ser cuidadosamente descascadas, evitando tirar pedaços
da polpa (albedo) da laranja. Apenas o flavedo (parte externa da casca) deve ser
utilizado, por ser a parte onde se concentra o óleo possibilita uma maior eficiência. O
óleo será extraído pelo método de hidrodestilação, utilizando um condensador e
posteriormente como solvente o diclorometano. As etapas da metodologia utilizada
são demonstradas na Figura 1.
Figura 1 – Fluxograma da Metodologia.

Fonte: Os autores.
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O processo de destilação utilizado consistirá no aquecimento da mistura de
casca de aproximadamente dez laranjas e 250 mL de água até que esta entre em
ebulição. As cascas serão raladas em pedaços pequenos (cerca de 2-3 cm), pesadas
e transferidas para um balão. Os vapores serão conduzidos a um condensador e o
líquido condensado será coletado. A destilação deve prosseguir até que sejam obtidos
de 100 mL de condensado. O sistema que será utilizado para a extração é
demonstrado na Figura 2.
Figura 2 – Esquema do método de hidrodestilação.

Fonte: Adaptado de BAPTISTELLA, 2009.

2.2. EVAPORADOR ROTATIVO
Após a extração o líquido é transferido para um funil de separação e a fase
aquosa é extraída com o diclorometano. Para realizar a separação do óleo e solvente
pode ser utilizado um evaporador rotativo. Demonstrado na Figura 4.
Utilizando-se o vácuo no sistema é possível reduzir o ponto de ebulição, desta
maneira é possível manter o solvente em uma temperatura constante e baixa. Este é
o princípio básico de funcionamento do evaporador rotativo. Este pode ser utilizado
até mesmo para concentrar amostras sólidas, separar amostras líquidas, separar
solventes com pontos de ebulição diferentes ou realizar uma simples destilação.
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Figura 3 – Evaporador Rotativo.

Fonte: BAPTISTELLA, 2009.

O Evaporador Rotativo é constituído por um motor para rotação do balão de
destilação, um banho de aquecimento e um sistema de destilação simples à pressão
reduzida. Tanto a rotação quanto o aquecimento do balão de destilação podem ser
controlados, de forma a atingir uma velocidade desejada de evaporação. Quando o
solvente vaporiza, os vapores são resfriados pelo condensador e recolhidos no outro
balão (coletor de solvente). O produto desejado, menos volátil, permanece no balão
de destilação.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Atualmente, uma das principais preocupações das indústrias é a geração de
resíduo do processo. Indústrias de grande porte têm optado pelo desenvolvimento de
processos com ciclo fechado. Estas empresas visam na obtenção de um produto, a
reutilização e recuperação dos resíduos do processo. Quando não é possível fechar
o ciclo de um processo produtivo, os resíduos devem ser destinados de forma
adequada. Neste caso, uma empresa de tratamento de resíduos pode ser contratada.
Outra opção é a venda do resíduo, caso este apresente valor para alguma aplicação
no mercado.
A Resolução do CONAMA nº 313 de 2002, estabelece a coleta de dados sobre
a geração de resíduos sólidos industriais. Sendo assim, a empresa precisa prestar
contas de sua geração e tratamento dos resíduos. Além da obrigatoriedade, a atuação
em sustentabilidade e meio ambiente é integrada como um departamento em muitas
empresas. Pesquisas e consultorias são realizadas constantemente em busca das
melhores soluções para cada tipo de rejeito em um processo.
A correta destinação das cascas é uma atitude sustentável. Que elimina o
problema dos incômodos causados pela decomposição das cascas no meio ambiente.
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Também é viável financeiramente, pois, a partir de um resíduo se obtém um produto
com um considerável valor agregado e com uma infinidade de utilidades para a
indústria.

3.2. RESÍDUOS ALIMENTÍCIOS
A indústria de alimentos é um ramo onde a maioria dos resíduos tem valor
agregado e podem ser reutilizados para outros processos. Resíduos como cascas,
sementes e bagaços podem ser utilizados para geração de substratos,
bioadsorventes, extração de óleo, fabricação de ração animal, entre outras aplicações
(PELIZER, 2007).
O descarte dos rejeitos dos processos que envolvem frutas tropicais e
subtropicais representa um crescente problema devido ao aumento da produção. A
laranja é uma das frutas cítricas mais cultivadas em algumas regiões do mundo. A
fruta é consumida geralmente in natura ou utilizada para a obtenção de sucos de
laranja (KOBORI, 2005).
O empecilho para a utilização dos resíduos alimentícios é o tempo. Este tipo
de resíduo não pode ser armazenado por um longo período. E geralmente a qualidade
do resíduo tende a cair com o passar do tempo. Mas, com a organização dos
processos envolvidos e parceria entre as empresas do ramo é possível que todo
resíduo alimentício seja reaproveitado de alguma forma.
3.3. ÓLEOS ESSENCIAIS
Óleos essenciais são frações voláteis naturais, retiradas de plantas
aromáticas que evaporam a temperatura ambiente. Estas substâncias químicas
voláteis, presentes nos óleos essenciais, são formadas por ésteres de ácidos graxos,
mono e sesquiterpenos, fenilpropanonas, álcoois aldeidados e, mais raramente por
hidrocarbonetos alifáticos, entre outros. A ISO (International Standart Organization)
define como óleo essencial, produtos obtidos de partes de plantas por arraste com
vapor d´água. São considerados óleos por terem aparência oleosa à temperatura
ambiente e devido a sua volatilidade também podem ser chamados de óleos voláteis
(VITTI, 2003).
É possível encontrar óleos essenciais nas partes aéreas (folhas e ramos
finos), cascas, troncos, raízes, frutos, flores, sementes e resinas (SANTOS, 2004).
Os principais métodos utilizados para a extração de óleo essencial, são a
hidrodestilação, maceração, extração por solvente, enfleuragem, gases supercríticos
e micro-ondas. Sendo que a mais utilizada é a hidrodestilação. Que pode ser dividida
em arraste a vapor e coobação (SANTOS, 2004).
A extração de óleo em destilarias é realizada em um sistema que conta
basicamente com uma caldeira, dornas, condensador, separador e coletor de óleo. A
caldeira tem a função de fornecer vapor para as dornas, os recipientes onde o
material é depositado para que ocorra a extração (VITTI, 2003). Ao fim da extração,
o resíduo do material destilado, chamado de bagaço, pode ser queimado na caldeira.
A figura 4 demonstra um exemplo de sistema para a obtenção de óleo.

6
Figura 4 – Sistema de extração de óleo de eucalipto.

Fonte: VITTI, 2003.

3.3. HIDRODESTILAÇÃO
Na hidrodestilação a matéria-prima vegetal é completamente mergulhada em
água, sem que a temperatura ultrapasse os 100oC (KOCH, 2014). Neste método
quando a água entra em ebulição, arrasta os compostos voláteis consigo inclusive o
óleo, e quando condensa, forma uma mistura heterogênea, com duas fases, devido à
diferença de polaridade e densidade entre a água e o óleo.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de obtenção do óleo pode ser considerado simples. Assim que a
mistura iniciou a fervura, o condensado começou a ser depositado no coletor. Já foi
possível observar o óleo presente no condensado antes mesmo da adição do
diclorometano.
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Figura 5 – Processo de extração do óleo.

Fonte: Os autores.

Figura 6 – Coleta do condensado.

Fonte: Os autores.

Foram realizadas três extrações, conforme a Figura 5. Foram obtidos 2,2, 1,7
e 2,8 mL de óleo que apresentaram rendimento de 1,1%, 0,85% e 1,4%
respectivamente. Cada extração realizada durou 1 hora após a fervura.
Após a separação no funil o óleo obtido foi analisado por espectroscopia no
infravermelho por transformada de Fourier , conhecido como FT-IR no IV médio
(4000 – 400 cm-1). O óleo apresentou o espectro demonstrado na Figura 7.
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Figura 7 – Espectro do óleo obtido

Fonte: Os autores

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) foi consultado para
encontrar um espectro padrão que pudesse ser utilizado como comparativo. Visto
que não havia na biblioteca disponível o espectro do D-limoneno. O espectro padrão
encontrado no NIST é demosntrado na Figura 8.
Figura 8 – Espectro de Limoneno

Fonte: NIST.
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O limoneno é composto por ligações carbono-hidrogênio e carbono-carbono,
duas das quais são ligações duplas C=C. As bandas caracterizam cada tipo de grupo
presente na molécula.
Figura 9 – Caracterização das bandas no espectro.

Fonte: MARTINS, 2014.

O comparativo do espectro obtido com o padrão foi positivo. As bandas estão
nos mesmos comprimentos de onda. Os resultados de outros trabalhos também foram
utilizados no comparativo, conforme a Figura 10. Observou-se também que as bandas
que caracterizam o Limoneno aparecem no mesmo comprimento de onda. Tornando
possível a afirmação de que o produto obtido é óleo essencial da laranja.
Figura 10 – Comparativo com outros espectros.

5. CONCLUSÃO
A execução do processo de obtenção do óleo é simples, mas uma análise
financeira deve ser realizada para garantir a viabilidade no processo. Visto que, a
adição de energia é necessária e o rendimento é baixo.
O processo seria ideal para empresas que já possuem uma caldeira e tenham
a casca como um resíduo em seu processo.
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RESUMO
O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne suína, tanto para consumo
interno quanto para exportação. A maioria dos abatedouros processa a carne suína,
durante o processo de transformação do insumo até o produto final, obtém-se a
gordura suína para geração do biodiesel que tem um grande valor comercial. Ela
pode ser tanto para a geração de biodiesel quanto para a geração de energia. Neste
trabalho foram desenvolvidos métodos para a geração do biodiesel, como sendo
pelo processo de transesterificação pela via catálise ácida e catálise básica, após a
geração do biodiesel foi constatada que através da catálise básica não houve
separação de fases, e na catálise ácida houve a separação de fases gerando o
biodiesel e a glicerina.
Palavras-chave: Biodiesel; gordura suína; transesterificação.
ABSTRACT
The Brazil is one of the largest producers of pork, both for internal consumption and
for export. Most slaughterhouses renders the pork, during the process of
transformation of the raw material to the final product, the swine fat to biodiesel
generation that has great commercial value. She can be both for generating biodiesel
and for energy generation. In this work were developed methods for the generation of
biodiesel, as the process of Transesterification by acid Catalysis and Catalysis basic
route, after the generation of biodiesel was established through basic Catalysis there
was no phase separation, and Catalysis the acid phase separation generating
biodiesel and Glycerin.
Key-words: Biodiesel; pork fat; transesterification.

1. INTRODUÇÃO
As gorduras provenientes de abate de animais são um atrativo econômico
para a produção de biodiesel, pois a grande quantidade de resíduos gordurosos
produzida implica a baixo custo e disponibilidade imediata da matéria prima em
áreas agroindustriais. Em média a cada ano, são produzidos no brasil 2,5 milhões
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de toneladas de gorduras provenientes dos abates industriais de aves, bovinos e
suínos. Podem ser reaproveitados resíduos como o sebo bovino, a banha do porco,
óleo de aves e peixes, (BARROS, T. D,; JARDINE, J. G,; 2017).
Além disso, o uso de gordura animais colabora para a redução de impactos
ambientais, evitando o destino impróprio dos resíduos que não são processados e
descartados corretamente, (BARROS, T. D,; JARDINE, J. G, 2017).
O biodiesel substitui total ou parcialmente o óleo diesel de petróleo e motores
ciclodiesel automotivos (de caminhões, tratores, camionetas, automóveis, etc) ou
estacionário (geradores de eletricidade, calor, etc). Pode ser usado puro ou
misturado ao diesel em diversas proporções, (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA,
2015).
2. METODOLOGIA
O processo mais utilizado para a produção de biodiesel é a
transesterificação.
Transesterificação é a reação de um éster com um álcool para formar ésteres
e um subproduto, o glicerol (ou glicerina), (KUCEK, 2004).
Para este experimento foram usadas duas formas de obter o biodiesel, a via
catálise ácida (com ácido sulfúrico) e via catálise básica (com Hidróxido de sódio)
Figura 1- Processo de transesterificação

Fonte: RODELLI, 2016

3. DESENVOLVIMENTO
Para a produção do biodiesel foi utilizada banha suína de um mercado de
Telêmaco Borba, onde foram pesadas duas amostras cerca de 50 g de gordura,
inseridas num béquer e aquecida na estufa até a liquefação.
Para a produção do biodiesel via catálise básica foram misturadas em um
Erlenmeyer álcool etílico 99,5% a uma razão molar gordura/álcool de 1:7. Na
sequência foi acrescido hidróxido de sódio PA como catalisador, com 1% em relação
à massa de gordura.
O Erlenmeyer com a solução foi mantido no agitador magnético até sua
solubilização total do hidróxido de sódio PA.
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Figura 2 - Catálise básica

Fonte: O Autor

Após 45 minutos com aproximadamente 80°C, a solução passou pela etapa
de separação a densidade mais leve (biodiesel) e a mais pesada (glicerina), com o
tempo de 24 horas para a sua decantação.
Figura 3 - Decantação

Fonte: O Autor

Para a produção de biodiesel pela catálise ácida, seguiu-se o mesmo
procedimento usado na catálise básica, porém como catalisador foi usado ácido
sulfúrico PA.
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Figura 4 - Via básica sem
separação de fase

Fonte: O Autor

Figura 5 - Biodiesel via ácida

Fonte: O Autor

Figura 6 - Glicerina

Fonte: O Autor

4. CONCLUSÃO
A utilização da gordura suína para a produção de biodiesel se mostrou uma
opção viável e, acima de tudo, sustentável para o cenário agroindustrial brasileiro,
visto o grande consumo de carne suína e consequentemente a grande geração de
rejeitos, no caso a gordura.
Os resultados obtidos para o biodiesel via catalise básica não foram
satisfatórios já que não ocorreu a reação de transesterificação e não houve a
geração do biodiesel nem de glicerina. Alguns fatores que podem ter influenciado
no resultado são o teor de umidade, ácidos graxos e também as proporções dos
reagentes.
Por outro lado, a via ácida gerou cerca 60% de biodiesel e 40% de glicerina,
uma proporção relativamente boa, visto que a glicerina também pode ser
processada e transformada em outros produtos.
Neste experimento comprovamos a relativa facilidade do processo de
obtenção do biodiesel através da gordura do porco, seja em escala laboratorial ou
em escala piloto. Outro ponto a ser observado e ressaltado é a sustentabilidade e a
preservação ambiental, diminuindo o impacto do descarte de gordura no meio
ambiente.
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Osmose reversa: obtenção de água potável por meio do processo
de membranas
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar um comparativo de custos
referente ao processo de tratamento de água para consumo humano e dessedentação
animal. O tratamento mais comum ocorre por floculação, mas para que isso seja
possível é preciso ter água doce disponível para ser tratada, o que não ocorre na
região semiárida do Brasil. A utilização desse processo visa disponibilizar água para
a população do semiárido brasileiro, é validada pelo governo e conta com um
programa próprio que busca ampliar a distribuição de água potável e proporcionar
melhor aproveitamento dos resíduos produzidos por esse tipo de tratamento de água
salina ou salobra. Como a quantidade de água doce disponível para o consumo é
baixa nessa região, a instalação de sistemas de dessalinização de água salobra é um
modo de sanar a carência de água potável sofrida pela população, bem como, gerar
uma renda com o uso dos rejeitos do sistema de dessalinização, como o uso em
agricultura e piscicultura, além da produção de erva sal com finalidade de alimentar o
gado.
Palavras-chave: recursos hídricos; dessalinização; osmose reversa.
ABSTRACT
The present work aims to demonstrate a comparative of costs related to the process
of treatment of water for human consumption and animal watering. The most common
treatment occurs by flocculation, but for this to be possible it is necessary to have fresh
water available to be treated, which does not occur in the semi-arid region of Brazil.
The use of this process aims to provide water to the population of the Brazilian semiarid region, is validated by the government and has its own program that seeks to
increase the distribution of drinking water and provide better use of the waste produced
by this type of salt or brackish water treatment. Since the quantity of fresh water
available for consumption is low in this region, the installation of brackish water
desalination systems is a way to remedy the lack of clean water suffered by the
population, as well as generate income through the using of Desalination system, such
as use in agriculture and fish farming, in addition to the production of salt grass to feed
livestock.
Key-words: water resources; desalination; reverse osmosis.
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1. INTRODUÇÃO

O planeta Terra conta com 1,384 sextilhão de litros de água, sendo 97,5% de
águas oceânicas, 1,8% encontrada nas geleiras e 0,6% subterrâneas, 0,015% em
lagos e rios, e o restante dividido entre a umidade do solo, da atmosfera e presente
nas matérias vivas. Tomando esses dados como base, entende-se que há menos de
1% de água doce para uso pelo ser humano nas suas mais variadas aplicações.
Além de a quantidade disponível ser extremamente pequena, existe um
agravante maior em questão, pois há distribuição desigual de água doce disponível,
os lagos, rios e as águas subterrâneas se concentram em determinadas regiões.
Algumas áreas são privilegiadas pelo clima e outras características geográficas
favoráveis que possibilita o abastecimento de água potável de baixo custo em todas
as épocas do ano, enquanto outras sofrem com sua escassez e altos custos de
tratamento o que acarreta em indisponibilidade de água própria para o consumo e
racionamento extremo.
Os métodos convencionais de tratamento de água doce são uma sequência
de floculação, decantação e filtração, os processos são de separação física com
auxílio químico e limitados pelo tamanho das partículas a serem retiradas. O conjunto
de processos citados é o método mais barato de produção de água potável aplicado
hoje, nele visa à retirada de partículas sólidas que estão presentes na água bruta,
como matéria orgânica e microrganismos, o maior empecilho desta técnica de
tratamento da água é que só teremos bons resultados apenas na eliminação de
partículas estiverem grandes que estão entorno de 5 a 25 micras, o que não abrange
bactérias e vírus com tamanho de 0,1 a 10 micras estes contaminante são
erradicados com adição de químicos comumente utilizado Cl2, qualquer molécula
presente na água bruta que seja menos que 5 micras o processo não será capaz de
retirar, íons devolvidos são muito menores que essa ordem, o que implica na não
possibilidade de tratar água contendo excesso de sais minerais por esse processo.
Levando em consideração que a água disponível para ser tratada em sua
maioria não é compatível com o processo tradicional de tratamento de água, com isso
muitas regiões do planeta são resignadas a utilizar outros meios para a produção de
água potável, que tornam o processo muito mais caro e restringem sua aplicação,
impossibilitando determinadas atividades que necessitam de uma grande quantidade
de água tratada para ser executada, em casos extremos a dificuldade é tanta que
afeta diretamente o cotidiano da população que reside nestas regiões. Para locais
onde as condições desfavoráveis existem são necessários processos mais
específicos que tenham a capacidade de processar água salobra que é muito
abundante, também é uma solução usual a transposição da água de regiões onde
são mais abundantes, para isso deve existir uma infraestrutura monstruosa de
bombeamento e também é necessário um enorme desprendimento de energia para
distribuição de água de locais remotos.
Muito tem se pensado em como resolver os problemas hídricos que são cada
vez mais presentes, existem poucos mananciais de água doce e boa parte está muito
poluído para ser usado para consumo, hoje existem processos que possibilitam a
utilização de água salobra para o consumo esse processo encarece a produção
porem é uma solução com a escassez de fontes mais favoráveis, dentre os processos
podemos ressaltar a utilização de osmose reversa para dessalinização de água de
fontes salobras em muitos casos não existem outra saia a não ser a transposição de
água doce ou a dessalinização que acaba sendo normalmente mais viável pelo custo
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de instalação e disponibilidade de matéria prima existem outros processos para o uso
de água salobra, são bem menos usuais, a destilação térmica e o tratamento iônico
como exemplo.
Uma solução que pode ser viabilizada é a exploração de água salobras
subterrâneas de acordo com levantamentos da Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas (ABAS) poderiam ser explorados do subsolo da Região Nordeste, sem
risco de esgotamento dos mananciais, pelo menos 19,5 bilhões de metros cúbicos de
água por ano, correspondendo a 40 vezes o volume explorado atualmente (SOARES,
2006).
Por todo via vale ressalta-se que, a dessalinização das águas salobras pode
constituir-se em uma ferramenta concreta de desenvolvimento regional no semiárido
do Nordeste brasileiro; entretanto, faz-se necessário que se considerem os riscos
ambientais decorrentes, isto porque, para gerar a água potável necessariamente este
processo de dessalinização produz uma água altamente salobra de poder poluente
elevado, denominada de rejeito salino ou salmoura; estimada em aproximadamente
60% da água bruta inicialmente tratada por osmose reversa, com concentração de
sais superior à salinidade da água original(SOUZA, 2014)
2. METODOLOGIA

Esse trabalho é baseado numa pesquisa qualitativa utilizando como base
artigos referentes ao processo de produção de água desmineralizada. Foram
utilizadas como palavras-chaves em buscadores digitais: osmose reversa, tratamento
de água, processo de desmineralização, custo de dessalinização no Brasil, custo do
tratamento de água no Brasil.
3. RECURSOS HÍDRICOS

A água é um fator essencial para o desenvolvimento humano, seja ele de
ordem social, econômica ou industrial. Tem grande impacto no desenvolvimento da
qualidade de vida, principalmente em regiões que são afetadas por grandes períodos
de estiagem, como é o caso da região semiárida do Brasil. Os
A Lei Nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 trata da política nacional de recursos
hídricos, na qual a água é definida como um recurso natural limitado e dotado de valor
econômico, determina também que em caso de escassez a utilização prioritária é para
consumo humano e animal.
As políticas públicas se apresentam no semiárido brasileiro nas melhorias
proporcionadas para a população, porém ainda não atingem a totalidade das
comunidades que necessitam desse apoio do governo. Como processo de
desenvolvimento tem-se a construção de açudes e cisternas rurais, perfuração de
poços para aproveitamento de águas subterrâneas, implantação de barragens
subterrâneas, e a dessalinização e aproveitamento de água salobra.
Em 2004 o governo brasileiro lançou o Programa Água Doce visando utilizar
a tecnologia de dessalinização para amenizar a crise hídrica na região semiárida do
Brasil. Em 2012 o programa havia implantado 150 sistemas de dessalinização
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beneficiando 94.340 habitantes. Os custos levantados pelo programa para instalação
dos sistemas de dessalinização seriam de R$ 196.267,84 subdivididos conforme a
tabela a seguir:
Tabela 1- Custo unitário de implantação de sistemas de dessalinização
Subcomponentes
Valor
Apoio ao gerenciamento
R$
17.960,00
Formação de recursos humanos
R$
3.259,22
Diagnóstico técnico e ambiental
R$
21.949,62
Mobilização social
R$
10.331,07
Sustentabilidade ambiental
R$
5.433,61
Sistema de dessalinização
R$
137.334,32
Total
R$
196.267,84
Fonte: Programa Água Doce: Documento base, 2012.
3.1. OSMOSE REVERSA

O termo osmose foi introduzido para caracterizar o fluxo de líquido através
de uma barreira permeável, esse processo permite a separação do soluto em duas
partes, água purificada e rejeito ou concentrado. Esse processo tem sido aplicado na
obtenção de água potável, na dessalinização de água do mar, e por último no
tratamento de efluentes.
As vantagens incluem a possibilidade de implantar sua utilização em outros
processos, a osmose reversa não está presa a uma única instalação, mas sim,
adaptável as já existentes. Os processos de filtração comuns estão baseados no
tamanho das partículas para sua separação, a osmose inversa ou OI leva em
consideração a carga iônica que as moléculas possuem.
A força motriz para a osmose é o potencial químico que causa a transferência
de massa de um lado da membrana para outro. É uma tecnologia promissora para
as áreas de tratamento e reutilização de efluentes, suas instalações possibilitam
adaptações em outros processos já existentes garantindo o melhor aproveitamento
de recursos.
O processo de separação por membrana foi registrado por Abbe Nollet em
1748 (ROVANI, 2012), seu experimento consistiu em um vasilhame com vinho
envolvido por uma bexiga de origem animal imerso em água. A primeira membrana
sintética foi desenvolvida por Fick em 1855 e era constituída de nitrocelulose.
A definição do conceito de membrana é importante para o estudo da osmose
e dos demais processos de tratamento de água. Sendo assim, membrana é uma
barreira que faz a seleção entre duas fases, é o fator que delimita a passagem das
espécies selecionadas partindo da fase de alimentação. A passagem por ela tornase obrigatório devido a pressão osmótica que é a força motriz aplicada.
Uma característica da membrana é a capacidade de controlar o fluxo de
permeação de espécies variadas. Como exemplo podem ser citados o poro-fluxo,
onde a delimitação é feita pelo tamanho dos poros, e também o mecanismo de
solução-difusão, onde o permeado se dissolve junto a membrana e segue para a
região de menor concentração.
Os processos de separação por membrana abrangem a microfiltração,
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ultrafiltração, osmose reversa e a filtração convencional, todos esses processos são
aplicados nas indústrias e tem variação no tamanho do poro, mas na osmose reversa,
o fluxo ocorre pelas áreas livres devido a densidade da membrana.
Pode-se definir a ultrafiltração como o processo de separação da água de
colóides e macromoléculas através do uso de uma membrana com poros pequenos.
Essa separação é mecânica, utiliza apenas o tamanho da molécula e dos poros para
realizar a filtração. A microfiltração utiliza membranas que podem separar partículas
suspensas.
Há vários processos de tratamento de água, para saber qual é o mais
conveniente é preciso analisar alguns parâmetros, como a vazão e a procedência da
água, para qual fim será utilizada a produção, entre outros. A dessalinização de água
do mar para torná-la potável é um tratamento dispendioso e sua instalação
necessitará de estudo para que se torne viável.
A dessalinização tem como função remover os sais diluídos na água
tornando-a boa para consumo humano, ou em alguns casos adequada para
processos industriais. A purificação da água pode ser feita de várias formas, porém
a remoção dos sais somente é possível com processos térmicos e a utilização de
membranas. Dentre os mais utilizados temos os térmicos (destilação Flash com
múltiplos estágios – MSF, destilação de múltiplos efeitos – MED, destilação por
compressão de vapor – CV) e os por membrana (osmose inversa – OI e eletrodiálise
– ED).

3.2. VIABILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA

Como já foi citado o custo de operação de plantas de osmose reversa para
tratamento de água acaba sendo alto comparados a maneira convencional porem o
valor de água tratada muitas vezes não é o principal fato a ser analisado em pesquisa
realizada com famílias beneficiadas com dessalinizadores (CAMPOS, Robério 2007)
verificou que. Em Quixeramobim, o m3de água fornecida por carro-pipa custou aos
cofres públicos R$ 5,76. Vale salientar que essa água normalmente é proveniente de
açude, contaminada de impurezas e coliformes fecais, sem receber qualquer forma
de tratamento para ser distribuída. Portanto, é de baixa qualidade, além de ser
esporádica, pois depende de várias iniciativas, a começar do governo estadual. Em
contrapartida, o dessalinizador fornece água de qualidade muito superior, em padrão
comparável ao da água mineral comercializada por muitas empresas da iniciativa
privada no Brasil.
Nos últimos anos o tratamento de água por osmose reversa tem se
popularizado entre comunidades do nordeste brasileiro que sempre sofreu com a
seca, esse fato tem como propulsor a viabilização de processo de osmose reversa
pelo que é chamo sistema integrado e também por incentivos econômicos que o
governo vem oferecendo.
O sistema integrado de tratamento de água conta com duas etapas que visam
agregar valor com subprodutos e ainda diminuir possíveis impactos ambientais, os
subprodutos que entram no sistema produtivo de água são a produção de peixes com
a intenção de comercialização de carne, também como a produção de hortaliças por
hidropônica e um tipo de feno cultivado em alagado utilizado para trato animal.
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Está ilustrado na Figura 1 uma planta esquemática do sistema integrado de
tratamento de água por osmose reversa:
Figura 1 – Esquema do sistema integrado de dessalinização.

Para viabilizar a produção de água tratada por osmose reversa o sistema
integrado é composto por um reservatório de água bruta, qual será utilizada para
alimentar o reator de osmose reversa e agora como os circuitos integrados vai também
controlar a contração de sais nos tanques de piscicultura e nos campos de cultura de
vegetal como resistência a altas concentrações de sais. A água que foi permeada
pelas membranas de osmose reversa parte para o consumo humano e animal, tendo
seu possível excedente direcionado para as áreas de cultivo de culturas resistente a
altos teores de sais. O rejeito que foi regado pelo reator e contém uma concentração
muito elevada de sais dissolvido é direcionado para a piscicultura.
Os benefícios do projeto foram observados aproximadamente 1 ano após a sua
implantação, produzindo para a comunidade cerca de 750 kg de peixe, que foram
comercializados, gerando o valor de R$ 2.650,00, dos quais 50% foram aplicados no
fundo de reserva. Além disso, a irrigação da erva sal com o efluente oriundo da
piscicultura já em sua primeira colheita, rendeu cerca de 2.374 kg de feno, sendo este
utilizado na engorda de ovinos e caprinos (Lucas, 2012).
Existe um programa governamental que prevê assegurar água de qualidade
para consumo humano aproveitando águas subterrâneas acoplado com sistemas de
dessalinização que busca atender o semiárido brasileiro, esse programa se chama
Água Doce este programa tem como intenção a instalação de sistemas integrados
para a tratamento por osmose reversa da água subterrânea salobra que é
normalmente encontrada no semiárido brasileiro, este projeto está atualmente em
expansão, segundo site Portal Brasil A coordenação nacional do Programa Água Doce
inicia uma série de atividades relacionadas ao fornecimento de água potável aos
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moradores de mais três Estados do semiárido brasileiro. Ao final do projeto serão
entregues 320 sistemas de dessalinização em municípios de Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Maranhão, totalizando um investimento de quase R$ 67 milhões.
4. CONCLUSÃO

Sem dúvidas o aspecto mais impactante que a escassez de água provoca é
o risco que comunidades que são afetadas estão expostas, indústrias podem ser
instaladas em outras localidades como desejarem a busca de água barata e farta, a
população que vive em regiões onde a seca é presente constantemente não são tão
flexíveis pois se aplica questões culturais e econômicas, foi verificado que uma
evolução na qualidade de vida destas comunidades afetadas que tiveram apoio para
o desenvolvimento dos tratamentos de água por osmose reversa com sistema
integrado para sua viabilização
A tecnologia de dessalinização de água por osmose reversa dentro do Brasil
está caminhando para pequenas produções como a intenção oferecer melhores
condições de saneamento para a população, não foi verificado um avanço para a
viabilização de grandes empreendimentos utilizando a água desalinhavada, crê-se
que estamos esbarrando em custos para que isso seja possível no Brasil, pois temos
grande abundância que recursos hídricos mesmo que não distribuídos de maneira
uniforme. Isso faz com que o tratamento de água seja extremamente barato, se
tornando inviável a instalação de processos industriais com a tecnologia de utilização
de água na forma primordial por dessalinizadores.
Com o avanço de projetos de pequeno porte que usam o sistema integrado
de dessalinização, crê-se que em breve atrairão os olhares de investidores e
pesquisadores para a viabilização de processos produtivos com a utilização de água
dessalinizada por osmose reversa.
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RESUMO
Muitas regiões no mundo sofrem com a escassez de água, em muitas situações uma
avaliação adequada não é feita por falta de condições e esta água é consumida sem
um tratamento prévio podendo ocasionar doenças devido à presença de
microrganismos na água. O ministério da saúde através da portaria 2.914 de 2011
determina alguns padrões que devem ser atendidos para considerarmos a água
potável. O ideal seria que todos tivessem acesso a água tratada, contudo, como nem
sempre conseguimos atingir este objetivo como alternativa podemos utilizar o
método de desinfecção através da exposição à radiação solar como forma
alternativa para o tratamento da água, é um método simples e eficiente que pode
auxiliar na obtenção de água potável.
Palavras-chave: Água potável; Tratamento de água; Radiação solar.

ABSTRACT
Many regions in the world suffer from water scarcity, in many situations a proper
assessment is not made by a lack of conditions and this water is consumed without
prior treatment and may lead to diseases due to the presence of microorganisms in
the water. Through Decree 2.914 of 2011, the ministry of health determines some
standards that must be met to consider the potable water. The ideal would be that
everyone had access to treated water, however, as do not always manage to achieve
this goal as an alternative we use the method of disinfection through exposure to
solar radiation as an alternative for the treatment of water, it is a simple and efficient
that can assist in obtaining potable water.
Key-words: Potable water; Treatment of water; Solar radiation.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo a ONU (1992) a água é um recurso natural essencial à vida e ao
desenvolvimento das comunidades humanas. Independente do estágio de
desenvolvimento ou condição socioeconômica a água deve atender às
necessidades humanas em seus diversos aspectos: fisiológicos, econômicos e
domésticos.
Dentre as principais questões relacionadas ao uso da água está promoção
de uma utilização racional, a melhora no tratamento de efluentes, qualidade da
água para consumo humano e sua preservação. Para que possa ser utilizada para
consumo humano a água precisa ser tratada, este tratamento consiste basicamente
em captar a água bruta (água dos rios, lagos etc.) e transforma-la em água potável.
Os padrões de qualidade da água estão determinados na Resolução
Conama 357/05, esta resolução contempla, entre outras coisas:
 A saúde, o bem-estar humano e o equilíbrio ecológico aquático, não
devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas;
 A criação de instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das
águas, facilita a fixação e controle de metas para se atingir objetivos
propostos;
 A constante necessidade de se reformular as classificações
existentes, aprimorando a distribuição dos usos das águas e
melhorando as especificações e condições de padrões de qualidade
requeridos;
A portaria 2.914 de dezembro de 2011 dispõe os procedimentos para
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Fazer com que todos tenham acesso à água de qualidade é um desafio
enfrentado em nosso país e em todo o mundo, muitas regiões não têm tratamento
adequado e muitas vezes também sofrem com a escassez da água. Nestes casos o
mais viável é recorrer a tratamentos alternativos que auxiliem desinfecção de água
tornando esta com condições para consumo humano (SANEPAR, 2016).
1.1 Energia solar para o tratamento de água.
A necessidade de se garantir a potabilidade da água levou o homem a
desenvolver tratamentos alternativos que possam auxiliar na purificação da água,
tais tratamentos tem sido a solução para se levar água potável a pequenas regiões
que não possuem estações de tratamento de água.
Um processo alternativo estudado para desinfecção da água consiste na
exposição da água a radiação solar. É um processo simples, ecologicamente
sustentável e de baixo custo para se obter a água tratada para consumo humano.
De acordo com Daniel (2001) diferente de produtos químicos utilizados para
o tratamento de água, a inativação dos microrganismos por energia solar ocorre
pela absorção da radiação que contem alta energia, estimulando as reações
fotoquímicas com componentes fundamentais das células, interrompendo o
mecanismo de duplicação ou provocando a morte.
O Oxigênio presente na água, juntamente com a radiação solar produzem
uma reação que formas altamente reativas de oxigênio que interferem na
composição estrutural das células dos microrganismos (SODIS, 2016)
Este método é eficiente para desinfetar pequenas quantidades de água. A
água contaminada é colocada em uma garrafa pet, é necessário deixar um espaço
com ar entre o gargalo e a tampa para facilitar a oxigenação e a destruição
microbiana pelo efeito tóxico do O2; Esta garrafa é exposta a luz solar por seis horas,
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se houver nebulosidade este tempo precisa ser aumentado para dois dias a fim de
se obter uma água segura para o consumo (SODIS, 2016)
2. METODOLOGIA
Coletou-se amostras de água bruta do Rio Tibagi, água tratada com radiação
solar e água da torneira.
Devido à quantidade de materiais flutuantes na amostra coletada no rio
Tibagi, observou-se a necessidade de se realizar uma filtração. Para isso utilizou-se
filtro de papel absorvente simples de análises quantitativas de laboratório.
Depois de filtrada separou-se um alíquota da amostra para análise e o
restante da amostra foi transferida para uma garrafa pet transparente e esta foi
exposta a radiação solar por dois dias. (Figura 1).
Figura 1 – Processo de Purificação da Água através da Radiação Solar

Fonte: adaptado de Portal Sodis http://www.sodis.ch

Em cada uma das amostras à temperatura ambiente, foram realizadas as
análises de: Aspecto (análise visual), pH, turbidez, dureza total, alcalinidade total,
cloretos, fungos/leveduras, bactérias. Comparou-as com o padrão de potabilidade
(Tabela 1).
Tabela 1 – Padrão de Potabilidade

Cloretos
(ppm)
≤ 250

Padrão de Potabilidade (Sabesp)
Dureza Total
Turbidez
pH
(ppm CaCO3)
NTU
≤ 500
6,0 - 9,5
0 - 5,0

Fonte: SABESP, Adaptado pelas autoras (2016)

 Amostra 1 – Água bruta;
 Amostra 2 – Água filtrada;
 Amostra 3 – Água filtrada e exposta à radiação solar;

Bactérias
UFC/ml
≤ 500
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 Amostra 4 – água da torneira.
3. DESENVOLVIMENTO
Uma estação de tratamento regional foi visitada com a finalidade de coletar
informações para este artigo, nela o processo de tratamento de água utilizado
consiste nas seguintes etapas (Figura 2): captação, coagulação, floculação,
decantação, filtração, desinfecção e fluoretação, após estas etapas a água segue
para um reservatório onde é armazenada antes de seguir para a distribuição.
Figura 2 – Processo simplificado de Tratamento de Água Regional

Fonte: adaptado de http://sorasoraia.blogspot.com.br/2015/10/tratamento-de-agua.html

A tabela 2 dispõe os dados obtidos após o tratamento da água pela exposição à
radiação solar.
Quadro 2 – Resultados das análises
Análises da Água
1

2

3

4

DT¹ (ppm CaCO3)
Cloretos (ppm)

23,1

14,5

10,6

19,8

8,4

7

8,4

16,8

AT² (ppm CaCO3)

39,8

35,6

29,9

29,9

0

0

0

0

5,8

6,2

6,6

6,7

6

3

2

0

F/L³ (UFC/ml)
PH
Turbidez (NTU)

Bactérias (UFC/ml)
10³
10³
0
0
1 = Dureza total, 2 = Alcalinidade total, 3 = fungos/leveduras. Fonte: elaborado pelas autoras (2016)
As especificações para as análises de Alcalinidade Total e Leveduras não
foram estabelecidas para o padrão de potabilidade, porém funcionam como
indicativo para outros aspectos.
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Os resultados obtidos para os parâmetros de Dureza Total e Cloretos
atendem aos padrões de potabilidade para todas as amostras.
Para o parâmetro de pH a água bruta não atendeu aos parâmetros de
potabilidade, após a filtração simples já foi possível atender a este padrão. O pH das
amostras 3 e 4 atendem ao padrão de potabilidade e tem resultados muito
semelhantes, evidenciando melhores resultados depois da amostra submetida a
radiação solar.
O parâmetro de Turbidez apresentou resultado abaixo da especificação para
a amostra 1 e para as demais amostras os resultados atendem ao exigido.
Para análise de bactérias os resultados obtidos não atendem ao padrão para
a amostra 1 e 2. Após a amostra submetida à radiação solar não foram detectadas
presença de bactérias o que caracteriza melhora na qualidade da água após a
exposição à radiação solar.
5. CONCLUSÃO
Os resultados obtidos mostram a viabilidade do tratamento com exposição à
radiação solar, visto que as características da água após este tratamento são muito
semelhantes a da água tratada em uma estação de tratamento convencional. A
amostra submetida à radiação solar atendeu a especificação de potabilidade para
todos os parâmetros analisados conforme a Portaria MS 2.914/11 (Brasil 2011),
sabemos que há ainda a necessidade de analisar os demais parâmetros exigidos
pela portaria citada, contudo em caso calamidade ou ausência de um tratamento
adequado este método deve ser considerado como uma alternativa viável.
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RESUMO
O isopor (Poliestireno expandido) é totalmente reciclável, isso significa que, ao
contrário do que muitos pensam, pode e deve ser descartado com outros resíduos
sólidos como papéis, vidros, metais e plásticos. Isopor é um polímero plástico
formado por uma substância chamada poliestireno, que é um plástico relativamente
duro, é produzido em um processo junto com um determinado gás, que infla o
plástico recém-formado de modo que ele se torna leve e poroso, cheio de cavidades
de gás. A reutilização do mesmo é algo pouco visado, pois um dos seus grandes
problemas é a sua composição: 98% de ar e 2% de plástico. Isso quer dizer que,
quando derretido, o volume final do isopor cai para 10% do que foi coletado. O
objetivo principal do trabalho é reutilizar o isopor na sua forma inicial, estireno, na
formação de folha de papel. De modo a ser dissolvido em acetona, voltando a ser
estireno, onde depois da evaporação da acetona, se torna rígido, podendo ser
triturado e adicionado na solução junto a celulose, papelão reciclado, para formação
de folha laboratorial. Os resultados obtidos foram analisados e foi notado uma perda
significativa na resistência da folha de papel formada, concluindo então que a adição
do isopor no papel ira impactar significativamente no seu aspecto físico, não sendo
indicado para papeis que necessitem de grande resistência.
Palavras-chave: Poliestireno expandido; Reutilização; Resistência.
ABSTRACT
Styrofoam is fully recyclable, which means that, contrary to many people's beliefs, it
can and should be disposed of with other solid wastes such as paper, glass, metals
and plastics. Styrofoam is a plastic polymer formed by a substance called
polystyrene, which is a relatively hard plastic, is produced in a process together with
a certain gas, which inflates the newly formed plastic so that it becomes light and
porous, filled with cavities of gas. The reuse of it is not very targeted, because one of
its major problems is its composition: 98% air and 2% plastic. This means that when
melted, the final volume of styrofoam drops to 10% of what was collected. The main
objective of the work is to reuse styrofoam in its initial form, styrene, in the formation
of sheet of paper. In order to be dissolved in acetone, it is converted to styrene,
where after evaporation of the acetone, it becomes rigid and can be crushed and
added in the solution together with the recycled cardboard cellulose to form a
laboratory sheet. The obtained results were analyzed and a significant loss in the
strength of the formed paper sheet was noticed, concluding that the addition of the
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styrofoam in the paper will impact significantly on its physical appearance and is not
indicated for papers that require great resistance.
Key-words: Expanded polystyrene; Reuse; Resistance.

1. INTRODUÇÃO
O isopor é um polímero plástico formado por uma substância chamada
poliestireno, é produzido em um processo junto com um determinado gás, que infla o
plástico recém-formado de modo que ele se torna leve e poroso. O gás constitui até
90% da composição do isopor, fazendo com que ele seja extremamente leve. O
poliestireno é formado no processo de polimerização do estireno (vinil-benzeno), um
hidrocarboneto derivado do petróleo.
Quando não vai para reciclagem o isopor pode provocar diversos prejuízos.
Se for destinado ao lixo, pode levar, conforme estimativas, 150 anos para se
decompor. Se jogado em rios e mares, as pelotas de isopor – produto do
esfacelamento desse material – são ingeridas por cetáceos e peixes ao serem
confundidas com organismos marinhos, e, muitas vezes, acabam por matá-los. Por
fim, se for queimado, o isopor libera gás carbônico contribuindo, portanto, para a
poluição do ar e para o aquecimento global.
O isopor é totalmente reciclável, isso significa que, ao contrário do que muitos
pensam, pode e deve ser descartado com outros resíduos sólidos como papéis,
vidros, metais e plásticos. O isopor na verdade é um plástico, e por isso é 100%
reaproveitado. Pode ser reciclado de três formas. A reciclagem mecânica transforma
o produto em matéria prima para a fabricação de novos produtos. A energética usa o
poliestireno para a recuperação de energia, devido ao seu alto poder calorífico. Já a
reciclagem química reutiliza o plástico para a fabricação de óleos e gases.
Apresentamos aqui uma proposta de reutilização do isopor para a formação
de folha, onde a matéria prima base a ser utilizada é aparas (papelão reciclado), e
como complemento a adição de isopor em seu estado inicial, estireno.
2. METODOLOGIA
O trabalho de pesquisa se deu inicialmente com uma pesquisa sobre o
material base a ser trabalhado, aparas (papel cartão reciclado), onde o mesmo foi
desagregado no refinador de discos Bauer, com os discos abertos.
Após o preparo da solução base, foi preparado o isopor. Primeiramente
coletando isopores que seriam descartados, em seguida dissolvendo em acetona,
onde após ocorrer a reação química, todo o ar presente no isopor é liberado,
tornando o material uma resina viscosa, de estireno. Figura 1.
Logo após a reação com a acetona, a resina de estireno é separada de
maneira a ser evaporar o excesso de acetona presente na mesma, formando um
material de alta resistência mecânica como mostra na Figura 2.
Na sequência o material de alta resistência mecânica foi triturado no Bauer
junto com água, com os discos do equipamento aproximados, de maneira a
conseguir triturar o material a pó, conforme mostra na Figura 3.
Após o preparo do isopor, foi realizado a formação de folhas, primeiramente
as de base, denominada como Receita 0, onde é formada apenas com papelão
reciclado, e em seguida formado com a adição do pó proveniente do isopor, Receita
1. Folhas estipuladas para gramatura de 200 g/m².
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Figura 1- Dissolução em acetona

Fonte- Autoral

Figura 2- Material rígido derivado da dissociação do isopor em acetona

Fonte- Autoral
Figura 3- Isopor triturado

Fonte- Autoral

IV Encontro de Pesquisa e VIII Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 26 e 27 de
outubro de 2017

3. DESENVOLVIMENTO
Após a formação e climatização das duas receitas sem isopor e com isopor,
foram realizados alguns testes físicos nas amostras para ver o impacto do isopor no
papel, conforme mostra a Tabela 1.
Tabela 1- Testes físicos realizados

RECEITA 0

RECEITA 1

Nº Folha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MÉDIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MÉDIA

GRAMATURA (g/m²)
200,00
202,56
200,00
201,53
200,00
203,02
201,15
200,28
201,42
201,14
201,11
200,28
207,84
203,30
202,73
201,31
203,35
202,73
205,63
205,34
203,01
201,02
203,32

ESPESSURA (mm)
0,373
0,375
0,369
0,381
0,356
0,343
0,357
0,365
0,358
0,355
0,363
0,486
0,506
0,492
0,466
0,498
0,479
0,482
0,463
0,494
0,485
0,486
0,485

TRAÇÃO
FORÇA (N) ALONG (mm)
66,387
2,444
69,326
3,244
¯
¯
¯
¯
68,958
3,106
¯
¯
¯
¯
70,528
2,987
67,153
2,744
69,825
2,950
68,696
2,913
65,337
2,925
63,200
2,719
¯
¯
¯
¯
¯
¯
48,355
2,881
¯
¯
57,705
2,781
53,698
2,856
62,380
2,487
53,965
2,281
57,806
2,704

ARREBENTAMENTO (Kpa)
397,90
410,55
389,40
366,85
¯
¯
¯
¯
358,55
378,35
¯
¯
¯
¯
374,90
390,20
384,60
387,60
393,45
373,90
383,85
247,25
307,35
278,30
320,85
¯
¯
¯
¯
¯
¯
345,00
306,00
¯
¯
258,75
287,50
307,05
295,30
287,95
267,35
254,15
263,35
287,582

RCT (N)
325,70
317,00
¯
¯
322,30
¯
¯
321,20
331,60
322,80
323,43
291,50
258,80
¯
¯
¯
263,60
¯
285,10
263,30
279,00
260,30
271,657

CMT (N)
189,60
212,20
¯
¯
210,50
¯
¯
195,30
202,60
221,40
205,267
170,40
162,60
¯
¯
¯
146,60
¯
159,20
144,30
161,20
160,40
157,814

COBB
376,43
380,19
368,00
372,00
374,155
420,82

418,46

416,24
424,22
419,935

Fonte- Autoral (Dados retirados das análises)

Analisando os resultados obtidos, foi montado um gráfico para melhor
visualização do impacto do isopor na folha de papel, onde mostra uma perda
considerável de resistência na folha de papel, comprovado em todas as análises de
resistência realizadas, mostra também que o papel se torna mais absorvente,
segundo a análise de Cobb teste, teste de absorção de água.
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Gráfico 1- Comparação de resultados, dados da Tabela 1

Gráfico Global
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0,000

419,935
374,155

383,85
287,582

323,43
271,657
205,267
157,814

68,696
57,806
[VALOR]
0,363

2,913
2,704

SEM ISOPOR

10% ISOPOR

Fonte- Autoral

4. CONCLUSÃO
O trabalho ocorreu de maneira satisfatória, conseguindo cumprir os objetivos
impostos no começo da pesquisa, de reutilização do isopor na fabricação do papel,
onde através do levantamento teórico conseguimos chegar a uma matéria prima
base, sendo o papelão reciclado e após isso foi preparado o isopor e adequado para
adição na folha de papel.
Conforme formado as folhas e realizados os testes laboratoriais, afirma-se
que o papel com adição de isopor, é um papel menos resistente que o feito apenas
com aparas, pois o isopor triturado afetou significativamente o resultado das análises
devido ao isopor não ter afinidade nem ligação com água, consequentemente não
tendo ligação com a fibra de celulose, que da a resistência ao papel junto com
outros aditivos. Porem, pode-se dizer é um papel que tem uma maior absorção
d’água, segundo a análise de COBB teste, teste de absorção d’água.
Para avaliar com relação a ser um papel útil ou não, irá depender da
demanda, para qual será a finalidade do papel, pois é um papel onde não tem muita
resistência e é de grande absorção d’água.
Conclui-se de uma maneira geral que é possível reutilizar o isopor na
formação de folha, tendo uma boa formação, porem impactando significativamente
em seus aspectos físicos.
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RESUMO
No Brasil, a maior parte do óleo residual de fritura é descartada de forma irregular e
inconsequente, causando danos ao meio ambiente. A produção de biodiesel
utilizando o óleo residual, como matéria-prima, promove o desenvolvimento
sustentável e utilização de biocombustíveis, visando também a diminuição de
problemas ligados ao descarte irregular. O objetivo deste trabalho é descrever a
produção em pequena escala de biodiesel utilizando óleo residual de fritura, através
do método de transesterificação, analisando o produto obtido através de testes
laboratoriais.
Palavras-chave: biodiesel; biocombustível; óleo residual de fritura.

ABSTRACT
In Brazil, the largest part of the residual frying oil is irregularly discarded, causing
damages to the environment. The biodiesel production using the residual frying oil as
raw material promotes the sustainable development and the use of biofuels, also
aiming the increase of irregular discharge problems. The objective of this work is
describe the biodiesel production using the residual frying oil in small scale, through
the method of transesterification, analyzing the final product with laboratory tests.
Key-words: biodiesel; biofuels; residual frying oil.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, parte do óleo residual proveniente do consumo humano é utilizado
na produção de sabão, e em menor quantidade, ele é destinado a produção de
biodiesel. Porém, a maior parte deste óleo residual é descartado de forma irregular.
Casa litro de óleo despejado no esgoto urbano tem potencial para poluir cerca de
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um milhão de litros de água o que equivale à quantidade que uma pessoa consome
ao longo de quatorze anos de vida (HOCEVAR, 2005).
O óleo, depois de utilizado torna-se um resíduo indesejado e sua reciclagem
como biocombustível alternativo não só retiraria do meio ambiente um poluente,
mas também permitiria a geração de uma fonte alternativa de energia. Desse modo,
duas necessidades básicas seriam atendidas de uma só vez (SILVA, 1997).
A produção de biodiesel, através do aproveitamento do óleo residual de
fritura, causa benefícios como a diminuição de problemas ligados ao seu descarte.
Ainda traz um possível aumento da produção e utilização de biocombustíveis,
diminuindo a emissão de gases poluentes, de modo a contribuir com o meio
ambiente.

2. METODOLOGIA
Segundo Ramos et. all (2006), há basicamente quatro processos aplicados
para a fabricação de biodiesel: diluição, micro-emulsificação, pirólise e
transesterificação que é o mais conhecido e utilizado em larga escala.
Por transesterificação entende-se ser o processo químico que consiste em
misturar o óleo com o álcool, metanol ou etanol e m na presença de catalisador,
hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio reage produzindo ésteres metílicos
(quando da utilização de metanol) ou ésteres etílicos (quando da utilização de
etanol) compondo o biodiesel e a glicerina (FERNANDES, 2008).
Figura 1 - Reação geral de transesterificação

Fonte: MENEGHETTI, 2013

Os primeiros passos para a produção do biodiesel, consistem na coleta e no
pré-tratamento do óleo residual de fritura.
Figura 2 - Pré-tratamento do óleo residual de fritura

Fonte: Adaptado de CHRISTOFF, 2006

Após o pré-tratamento, o óleo passa pela reação de transesterificação, com a
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utilização do catalisador hidróxido de sódio e do etanol. O produto obtido passa pelo
processo de decantação, sendo assim possível a observação de duas fases
distintas: o biodiesel e a glicerina.
O fluxograma abaixo descreve de forma geral o processo para a obtenção do
biodiesel.
Figura 3 - Processo utilizado para a produção do biodiesel

Fonte: AUTOR, 2017

3. DESENVOLVIMENTO
A filtração do óleo residual foi feita com o auxílio de uma bamba de vácuo e
papel filtro, juntamente com o Kitassato.
Figura 3 - Filtração do óleo

Fonte: Autor, 2017.
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Após a filtração, a reação entre o óleo e o metanol juntamente com o
catalisador foi realizada sob agitação e aquecimento constante, durante o período
de aproximadamente uma hora. O produto obtido passou por decantação, para que
ocorresse a separação entre o biodiesel e a glicerina.
Figura 4 - Reação sob agitação e aquecimento constante

Fonte: Autor, 2017

Figura 6 - Biodiesel e glicerina

FONTE: Autor, 2017

4. CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que é possível produzir um
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biodiesel de boa qualidade através do óleo residual de fritura. Através deste
experimento foi possível coletar 84,4% de biodiesel e 8,5% de glicerina.
Com as amostras foram realizados os seguintes testes com o biodiesel final:
densidade, índice de acidez, viscosidade e pH. A tabela abaixo descreve os
resultados obtidos com esses testes
Figura 7 - Resultados dos testes

Densidade

Índice de acidez

Viscosidade

pH

0,87 g/ml

0,466

4,81 cSt

10,8

Fonte: AUTOR, 2017

Os resultados encontrados foram satisfatórios, pois sabemos que com esses
valores podemos considerar uma boa reutilização do óleo, e assim, contribuindo
para a preservação ambiental e buscando formas eficazes e eficientes para o
descarte deste óleo.
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UTILIZAÇÃO DA CASCA DO COCO VERDE COMO SUBSTRATO
AGRÍCOLA

Luciana Aparecida Fogaça1 Isadora Tarasczuck Oliveira 2 Bruna de Oliveira Ribeiro3
Taynara Bueno Cruz 4 e Flavia Sayuri Arakawa5
Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio Ambiente recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
O presente trabalho é apresentado com a finalidade de demonstrar a obtenção e
aplicação do substrato obtido a partir do resíduo da casca do coco verde. O estudo
de alternativas para o cultivo de mudas e plantas têm sido crescente devido ao
problema da escassez de recursos naturais. Um substrato alternativo deve ser de
fácil obtenção e baixo custo. O Brasil tem uma plantação de coqueiros da espécie
anã de aproximadamente 100 mil hectares onde a principal destinação é para o
consumo da água de coco, a casca representa 80 a 85% do peso de cada fruto
produzido. Sendo assim a casca de coco verde é um material de fácil obtenção, tem
estrutura estável e baixo custo, além disso, sua utilização de forma alternativa pode
contribuir para a resolução de um grande problema enfrentado principalmente na
região litorânea brasileira: os resíduos gerados pelo consumo da água de coco
verde. A obtenção do substrato passa pelos seguintes passos: trituração,
prensagem, seleção, lavagem, secagem, obtenção do substrato. Após concluídas as
etapas, o produto formado foi aplicado juntamente com outros compostos para
auxiliar no crescimento e obtenção de nutrientes e para sustentação de plantas. O
substrato foi aplicado a mudas de hortaliças e observou-se melhor crescimento e
sustentação em relação àquelas sem aplicação de substrato, a partir destes
resultados observou-se que o pó e fibras do coco verde podem ser indicados como
substratos para a produção de hortaliças.
Palavras-chave: Coco verde; Resíduos, Substrato.
ABSTRACT
The present work is presented with the purpose of demonstrating the attainment and
application of the substrate obtained from the residue of green coconut shell. The
study of alternatives to the cultivation of seedlings and plants have been increasing
due to the problem of scarcity of natural resources. An alternative substrate it should
be easy to obtain and low cost. Brazil has a plantation of coconut trees of the species
consists of approximately 100 thousand hectares where the main destination is for
the consumption of coconut water, the shell represents 80 to 85% by weight of each
1 Acadêmica do curso Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
<luciana_fogaca33@hotmail.com>.
2 Acadêmica do curso Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
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3 Acadêmica do curso Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
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fruit produced. Thus the of green coconut shell is a material easy to obtain, has
stable structure and low cost, furthermore, their use of alternative way you can
contribute to the resolution of a major problem faced especially in the coastal region
of Brazil: the waste generated by the consumption of coconut water green. The
obtaining of the substrate passes through the following steps: crushing, pressing,
selection, washing, drying, obtaining the substrate. After completing the steps, the
product formed was applied together with other compounds to assist in the growth
and obtaining nutrients and for support of plants. The substrate was applied to
seedlings of vegetables and there was better growth and support in relation to those
without application of substrate, from these results it was observed that the dust and
fibers of the green coconut can be indicated as substrates for the production of
vegetables.
Key words: Green Coconut; Residues, Substrate.
1. INTRODUÇÃO
O cultivo variedade Anã do coco tem como principal objetivo o consumo da
água do fruto ainda imaturo.
Segundo estimativas da Associação Brasileira de Coco (Abrascoco), da
produção brasileira de coco, que é atualmente em torno de um bilhão de
frutos, 65% são destinados para o consumo in natura (água-de-coco e uso
culinário) e 35% para uso agroindustrial. (Frutas do Brasil, 2002, p.09)

Estima-se que 70% do lixo gerado nas praias brasileiras é proveniente da
casca de coco, a casca representa um resíduo sólido que tem sido destinado a
aterros e como outros materiais orgânicos é um potencial emissor de gases estufa,
proliferação de focos transmissores de doenças e possível contaminação de solo e
águas, além de reduzir a vida útil dos depósitos de lixo. Segundo Rosa et al. (2001)
80% a 85% do peso bruto do coco verde representa lixo (cascas).
A necessidade do desenvolvimento de alternativas para aproveitamento da
casca do coco possibilita a redução de resíduos e uma opção de recurso alternativo
de rendimento.
Há diferentes potencialidades de utilização para o resíduo da casca de coco
verde, este estudo se restringe a utilização do resíduo de coco verde como
substrato agrícola. O substrato trabalha como suporte em que as plantas fixam suas
raízes; ele irá reter o líquido disponibilizando nutrientes às plantas.
Para ser considerado ideal deve possuir determinadas características:
elevada capacidade de retenção de água, tornando-a facilmente disponível;
distribuição das partículas de tal modo que, ao mesmo tempo que retenham água,
mantenham a aeração para que as raízes não sejam submetidas a baixos níveis de
oxigênio, o que compromete o desenvolvimento da cultura; decomposição lenta;
que seja disponível para a compra e baixo custo.
Na casca do coco verde temos aproximadamente 85% de umidade e sais em
níveis considerados tóxicos no que se refere ao cultivo de várias espécies. Devido a
este aspecto deve-se realizar a lavagem adequada do resíduo. A utilização do
pó/fibra de coco como substrato é essencialmente dependente dos tratamentos
realizados neste resíduo. Segundo Rosa et al. (2001) O pó ca casca de coco verde
poder ser obtido através de uma sequência de operações compreendendo as
etapas de dilaceração, moagem, classificação, lavagem e secagem. Há duas
formas de obtenção do pó, com e sem secagem antes da moagem.
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A demanda crescente por utilização deste resíduo se dá em razão do
interesse por produtos ecologicamente corretos, por se tratar de uma fonte
renovável, biodegradável e de baixo custo e por oferecer diversas possibilidades de
utilização.
2. METODOLOGIA
As etapas deste estudo foram desenvolvidas de forma artesanal, sem a
utilização de um maquinário especifico, de acordo com as especificações da
EMBRAPA (2006).
. Coleta de
Matéria Prima

Desintegração/
Trituração

Lavagem das
Fibras

Aplicação

Armazenamento

Compostagem/
Enriquecimento

3. DESENVOLVIMENTO
As amostras de coco verde foram selecionadas, cortadas de 6 a 8 pedaços e
secas conforme mostrado na Figura 1.
Figura 1 – Coco verde. (a) Amostra de coco (b) Coco Cortado

Depois de seco, retirou-se a parte de fibras que fica entre a casca interna e
externa e a mesma foi desagregada conforme mostrado na figura 2.
Figura 2 – Fibra de coco verde
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O passo seguinte consiste na lavagem das fibras em água corrente e lavagem
complementar das fibras deixando-as submersas em água por 20 minutos para
garantir a eficiência da retirada de sal, conforme mostrado na figura 3.
Figura 3 – Fibras/pó. (a) Lavagem (b) Imersão

Depois deste processo as fibras/pó foram passadas por uma peneira de 16
mesh e secas ao sol por 1 dia,conforme mostra a figura 4.
Figura 4 – Substrato. (a) Fibras (b) Pó

Após concluídas as etapas de obtenção, o substrato foi compostado por 90
dias e enriquecido com fertilizante natural composto por Nitrôgenio (N), Fósforo
(P2O5), Potássio (K2O), Enxofre (S), Cobre (Cu), Manganês (Mn), Silício (Si),
Carbono Orgânico (Corg) e Potencial Hidrogenado. Foram cultivadas mudas de
Alface e Rúcula com e sem aplicação do substrato.
As mudas de alface foram cultivadas com e sem aplicação de substrato por
30 dias e as de rúcula cultivadas com e sem aplicação de substrato por 40 dias.
Observou-se um melhor crescimento e sustenção nos cultivos feitos com a aplicação
do substrato, conforme mostram as figuras 5 e 6.
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Figura 5 – Mudas de alface. (a) com aplicação de substrato (b) sem aplicação de
substrato

Figura 6 – Mudas de rúcula. (a) com aplicação de substrato (b) sem aplicação de
substrato

4. CONCLUSÃO
A aplicação do pó e das fibras de coco verde como substratos mostrou-se
eficiente em relação ao crescimento das mudas. O substrato produzido apresentou
um tempo de vida útil superior a 90 dias, pois, o mesmo não se degradou. O
enriquecimento com fertilizante rico em nutrientes melhorou o crescimento e
sustentação das mudas de alface e rúcula, podendo o pó e fibras de coco verde
serem utilizados como substratos agrícolas.
REFERÊNCIAS
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar os benefícios da utilização de
tijolos PET na construção civil, visto que o resíduo de PET se acumulam cada vez
mais nas cidades (o material PET leva 500 anos para se deteriorar naturalmente no
meio ambiente). Avalia-se também, os problemas que a utilização deste tijolo
resolveria, como diminuir a poluição ambiental.
Palavras-chave: Tijolo PET, sustentabilidade.

ABSTRACT
The present work got as objective to demonstrate the benefits of using PET bricks in
civil construction, seeing that the PET residue pile up more and more in the cities
(The PET material takes 500 years to naturally deteriorate in the environment). It is
also evaluated the problems that the use of this brick would solve, like reducing
environment polution.
Key-words: PET brick, Sustainability

1. INTRODUÇÃO
Focando no tema de eco sustentabilidade, este projeto tem como finalidade a
demonstração dos benefícios da utilização de tijolos fabricados a partir da
reciclagem de garrafas pets, tanto para o meio ambiente, como para o consumidor,
visto que ele possui uma resistência maior que tijolos tradicionais. Na construção,
os resíduos plásticos já triturados substituem o uso de pedra e areia.
Um dos resíduos que mais se acumulam nas cidades, são as embalagens de
bebidas retornáveis (garrafas PET), onde esse material levaria cerca de 500 anos
para se deteriorar naturalmente no meio ambiente. Segundo a ABIPET (Associação
Brasileira das Indústrias de PET), somente no ano de 2012, foram consumidas em
torno de 3,2 milhões de toneladas de plástico no Brasil, onde apenas 750 mil
toneladas desse plástico (pouco mais de 23%) foram recicladas após o consumo.
Para Rosana Gaggino, pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisa
Científica e Tecnológica (CONICET), da Argentina, a solução pode estar presente
no próprio lixo produzido e consumido pela sociedade. Ela e sua equipe
desenvolveram um projeto que permite a reciclagem de garrafas PET e a
transformação em tijolos ecológicos para construção civil. Esta alternativa, além de
1
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retirar da natureza milhões de garrafas que levariam centenas de anos se
decompondo, também é sustentável por dispensar o uso de areia e pedra em uma
construção civil.
Outro benefício para sociedade na produção dos tijolos PET está na geração
de empregos, onde seria necessária mão de obra para triar e separar as garrafas
PET dos aterros sanitários ou através de coletas seletivas nas cidades. Isso
proporcionaria uma oportunidade de aumentar a renda de alguns trabalhadores de
forma honesta.
A maneira utilizada para obter o tijolo PET, é a produção em laboratório de
uma amostra, utilizando as informações coletadas como referencial teórico, na
elaboração de uma receita com a quantidade mínima de cimento, água e triturado
de garrafas PET (material usado em substituição a areia e agregados
convencionalmente utilizado na produção dos tijolos comum de concreto). O
objetivo é encontrar uma receita que satisfaça as vantagens referidas pelo acervo
bibliográfico utilizado, produzindo uma amostra de tijolo PET mais leve, mais
resistente e com maior isolamento térmico, em comparação aos tijolos
convencionais de concreto.
2. METODOLOGIA
Inicialmente, foi realizado o recolhimento do resíduo pet, após o recolhimento
deste resíduo, o mesmo foi triturado até a forma de pó. O próximo passo consiste
na mistura do resíduo triturado à produção convencional de concreto, onde a areia e
a pedra são substituídos por este plástico. Há também a adição de catalisadores
com a finalidade de aperfeiçoar o empacotamento do tijolo, fazendo-o ficar
devidamente resistente para a utilização em obras.
Foi utilizado a pesquisa exploratória, pois foi realizado a tentativa de recriar o
mesmo produto final visto nas fontes. Como fontes, foram utilizados sites, citados
na referência bibliográfica.
De forma experimental, em laboratório, foi desenvolvido um protótipo do tijolo
PET, em proporção menor (2/10), onde os materiais utilizados foram os seguintes:
44,5g de PET triturado, 59g de cimento, 50ml de água.
Para preparar a massa, primeiramente foi misturado uma parte do cimento
juntamente com o PET triturado. Em seguida, foi adicionado 25 mL de água. Depois
foi adicionado o restante do cimento e mais 25 mL de água. Depois de misturada a
massa, a mesma foi colocada em uma forma de cano de PVC, e levada a uma
estufa com temperatura de 50 ºC.
3. DESENVOLVIMENTO
Muito se fala sobre a questão do lixo descartado em todo o mundo e o que
fazer. Milhões de toneladas dos mais variados produtos são jogados fora pelas
pessoas nas mais diversas situações, causando assim um grande e gravíssimo
problema no meio ambiente o que já se pode ser percebido na natureza, tanto pela
degradação do solo e água onde estão instalados os aterros sanitários, como pela
poluição ambiental provocada pela queima do lixo em alguns países.
Sendo assim alguns ambientalistas e pesquisadores sentiram a necessidade
de se fazer algo com dito lixo descartado procurando amenizar o impacto ambiental
reutilizando as garrafas pet, fabricadas em grande número, no mundo inteiro e
também descartada dando um destino a esse material. Dessa maneira surgiu a
ideia de reaproveitá-las de maneira que viesse a trazer algum retorno e porque não
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dizer benefício às pessoas, desta forma surgiu a ideia do tijolo pet.
Com o passar dos anos e conforme a evolução da sociedade, foram criadas
maneiras práticas de armazenar comidas, facilitando leva-las para viagens ou
passeios, como por exemplo uma garrafa plástica. Mas, como o plástico demora
cerca de 500 anos para se decompor, veio um grande problema: o descarte
incorreto das embalagens plásticas, afetando negativamente o meio ambiente.
De acordo com Ramos A. milhares de toneladas de plástico são acumuladas
por ano, gerando uma grande preocupação. Para solucionar este problema, a
pesquisadora argentina Gaggino R. e sua equipe do Conselho Nacional de
Pesquisa Científica e Tecnológica (CONICET) criaram um processo que faz o uso
de garrafas PET recicladas e trituradas, transformando esse resíduo plástico após a
trituração em “tijolos ecológicos”. Cada tijolo ecológico produzido, usa cerca de 20
garrafas de plástico.
As vantagens do tijolo de garrafas PET sobre os tijolos tradicionais de acordo
com Fernandes H. são as seguintes: São muito mais leves (cerca de 50%), são
mais resistentes ao fogo, são mais resistentes a pressão/cm² (cerca de 200%) e sua
produção não polui o ar.
4. CONCLUSÃO
No experimento realizado, o produto final não foi satisfatório, pois o mesmo
não apresentou as vantagens citadas anteriormente, como por exemplo, maior
resistência a pressão. O tijolo ficou esfarelando com facilidade, mas serão refeitos
outros experimentos, sem a utilização da estufa, afim de comprovar que a mesma
influenciou no produto final.
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