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APRESENTAÇÃO
Escrever é um ócio muito trabalhoso.
(Goethe)
Iniciar esta apresentação com o pensamento de Goethe é justificado porque ele
traduz o esforço e a dedicação que requer o processo da escrita. Um processo de construção
e reconstrução constantes.
Este livro que ora vos apresento é fruto desse processo, do ócio trabalhoso de vários
autores das mais variadas áreas do conhecimento e que reúne o resultado de trabalhos
apresentados no III Encontro de Pesquisa da FATEB, realizado nos dias 27 e 28 de outubro de
2016, na cidade de Telêmaco Borba/PR.
Um evento que promove um momento de interlocução dos acadêmicos da FATEB
com acadêmicos de outras instituições e também de professores, especialistas, mestres e
doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas apresentadas.
Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico de nossos
acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma pesquisa séria e de
qualidade orientados por nossos professores.
Entendemos que a academia não se faz somente na sala de aula. É preciso ir além.
Além dos livros, além da explicação. É preciso pesquisar, dialogar e construir o conhecimento,
o que podemos verificar claramente nos artigos que compõem este livro.
Precisamos também destacar que na realização do evento, que culminou na presente
publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para organização, efetivação e finalização
dos trabalhos. Alunos, professores e todos os demais envolvidos no processo colaboraram
para o sucesso do evento e agora do livro.
Bruna Scheifer
Diretora Pedagógica da Fateb
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA DISSIPAÇÃO RESISTIVA EM LIGAS
METÁLICAS: OTIMIZAÇÃO POR MEIO DE META-HEURÍSTICA
Rafael Germano Dal Molin Filho1; Rodrigo Clemente Thom de Souza2; Daniel Angelo Longhi3 e
Luiz Mário de Matos Jorge4.

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, simulação, otimização e controle de processos
RESUMO
Os estudos sobre o comportamento energético no perfil dos materiais condutores durante
a propagação da eletricidade são importantes para a implementação de materiais mais
eficientes nos projetos de máquinas e de equipamentos. Os condutores elétricos ao
transportarem eletricidade dissipam parte da energia por efeito Joule, gerando assim calor.
Este trabalho visa obter uma composição ótima entre quatro metais (prata, ferro, cobre e
alumínio) capaz de promover a melhor troca térmica na sua superfície de contorno. Para
isso, foram realizados estudos sobre o fenômeno de transporte de energia em um condutor
elétrico cilíndrico. No primeiro momento realizou-se uma modelagem do fenômeno
considerando a conservação de energia. Posteriormente, aplicada a versão canônica da
bem conhecida meta-heurística, denominada algoritmos genéticos, para otimização
da composição da liga envolvendo os quatro metais avaliados. Para tanto, buscou-se a
combinação capaz de apresentar a maior temperatura nas superfícies de dissipação para
um tubo de raio de 3mm, com temperatura central de 313,5 K. Os resultados mostraram que
o melhor projeto de combinação entre estes materiais deve relevar a composição em massa
de 48% de prata, de 1% de ferro, de 38% de cobre e de 13% de alumínio. Estimou-se pela
simulação, que a liga projetada, a qual possui uma condutividade elétrica Ke de 6,048.107
W/m.K, possua capacidade de conduzir o calor a uma temperatura de 313,3980989 K na
superfície do tubo. Também calculou-se que a liga possua uma dissipação resistiva por
unidade de volume de 0,04188 W/m3, muito próxima de valores de bons condutores de
eletricidade, como o cobre.
Palavras-chave: Efeito Joule; Algoritmo Genético; Otimização de condutores.
ABSTRACT
Studies about energy performance in the profile of the conductor materials during the
propagation of electricity are meaningful to the implementation of more efficient materials in
machinery and equipment design. Conductor materials dissipate some of the carried energy,
generating heat by Joule effect. This work aims to achieve an optimal composition between
four metals (silver, iron, copper and aluminum) in order to promote the best heat exchange
in their contour surface. For such, some studies about the energy transport phenomena
were provided in a cylindrical electrical conductor. At first, we carried out the phenomenon
modeling considering the conservation of energy. After, it was applied the well-known
1 Mestre em Engenharia Urbana, doutorando em Engenharia Química e professor do Campus Avançado de
Jandaia do Sul da UFPR – e-mail: <rafaelfilho@ufpr.br>.
2 Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas, doutor em Métodos Numéricos em Engenharia e professor
do Campus Avançado de Jandaia do Sul da UFPR – e-mail: <thom@ufpr.br>.
3 Mestre em Engenharia de Alimentos, doutor em Engenharia de Alimentos e professor do Campus Avançado
de Jandaia do Sul da UFPR – e-mail: < ealdaniel@ufpr.br>.
4 Mestre em Engenharia Química, doutor em Engenharia Química e professor do Departamento de Engenharia
Química da UEM – e-mail: <lmmj@deq.uem.br>.
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metaheuristics, called genetic algorithms, for optimizing the mixture composition of the
four mentioned metals.. Therefore, we search the mixture capable of displaying the highest
temperature in the dissipation surfaces for a distance of 3 mm tube, with core temperature
of 313.5K. The results showed that the best alloy design betweenthese materials, should
be composed by 48% Silver, 1% Iron, 38% Copper and 13% Aluminum. It was estimated by
simulation that the designed alloy, which has an electrical conductivity Ke 6,048.107 W /m.K,
a capacity to conduct heat to a temperature 313.3980989 K on the surface of the tube. Also,
it was calculated that the alloy has a resistive dissipation 0.04188 W/m3, very close values of
good conductors of electricity, such as copper.
Keywords: Joule Effect; Genetic Algorithms; Conductors Optimization.
1. INTRODUÇÃO
A condutividade elétrica Ke (Ω.m)-1 e a condutividade térmica K (W/m.K) são
coeficientes fundamentais para os estudos de determinação da relação entre o transporte
de energia elétrica versus a taxa de produção de calor por efeito Joule (Se). Neste trabalho
foram desenvolvidas análises sobre a condução de calor por uma fonte elétrica de calor, de
geometria cilíndrica (tubo) projetada para uma liga com quatro metais: a prata, o ferro, o
cobre e o alumínio.
Devido ao seu mecanismo “aleatório-orientado”, diversas abordagens metaheurísticas têm sido propostas nos últimos anos para seleção de atributos, com especial
destaque para os algoritmos genéticos (HOLLAND, 1992). Os algoritmos genéticos (AG)
inspiram-se nos princípios da evolução natural de Charles Darwin ao aplicar operadores
genéticos de seleção, cruzamento e mutação em uma população, na qual cada indivíduo
representa um ponto de busca no espaço das soluções candidatas de um dado problema.
Os AG avaliam soluções candidatas factíveis dentro do espaço de busca. As avaliações
são realizadas iterativamente, sendo que a cada iteração são avaliadas várias soluções. Em
outras palavras, o processo de resolução do problema corresponde a uma sequência de
ações (passos) que levam a um desempenho desejado, ou melhoram o desempenho relativo
de soluções candidatas. A implementação dos AG utilizada no presente trabalho é a forma
binária (canônica) e utiliza estratégia elitista, por meio da qual é assegurado que a melhor
solução de uma iteração permaneça na iteração seguinte. Trata-se de uma adaptação da
implementação apresentada em Thom de Souza et al. (2009). A proposta de incorporar
uma análise meta-heuristica está alicerçada na capacidade dos algoritmos genéticos em
lidar com problemas de otimização combinatória. A proposta visou identificar, dentre os
valores ótimos possíveis, nas iterações assumidas, qual a melhor composição que considere
a presença dos quatro elementos metálicos capaz de transportar o maior calor do centro
do condutor para o contorno da superfície, onde acontece a troca térmica com o fluido.
Na construção do trabalho visou-se determinar equações que representam o fenômeno de
condução de calor em uma fonte elétrica cilíndrica e obter a melhor composição de ligas
metálicas para uma modelagem aplicada com controle de temperatura na superfície.
2. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo foram estruturadas três etapas sequenciais
apresentadas na figura 1.
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Figura 01 – Etapas para o desenvolvimento do estudo
Etapa 1
Caracterização do estudo
Condução de calor com uma Fonte Elétrica de Calor.

Etapa 2
Estudo fenomenológico: Balanços e Equações
Obtenção das equações que representam o fenômeno de condução de calor com uma
fonte elétrica cilíndrica

Etapa 3
Implementações e Análises do Modelo com o Matlab
Determinação do perfil característico da temperatura ao longo do raio.
Determinar a melhor composição de ligas metálicas para uma modelagem aplicada com
controle de temperatura na superfície
Fonte: autores

Na primeira etapa, baseando-se na Lei de Conservação de Energia para regime
permanente foram realizadas as considerações assumidas na análise do balanço de energia
na casca cilíndrica de um tubo condutor de eletricidade (BIRD et al., 2004).
Na etapa posterior realizou-se o balanço de energia na casca cilíndrica de um
tubo condutor de eletricidade, com a incorporação de considerações complementares de
fenômenos correlacionados, como a Lei de Fourier, tendo como base as análises de Bird et
al. (2004) e Incropera et al. (2008).
Já na última etapa, por meio de uma técnica de computação Meta-heuristica
implementada em um Algoritmo Genético Canônico (otimização combinatória) no software
Matlab (Mathworks, Natick, USA) foi realizada a otimização da composição de uma liga
metálica baseada nos perfis de temperaturas das superfícies de quatro metais.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Caracterização do Estudo
O estudo desenvolvido para analisar o fenômeno de troca de calor foi estruturado a
partir de equações inerentes a condução de calor com uma fonte de energia elétrica de calor
(Bird et al. 2004, Incropera et al. 2008). Para tal proposição realizou-se um balanço de energia
num cilindro hipotético, cuja temperatura no centro foi mantida constante, por meio da
circulação longitudinal de um fluído de refrigeração em um microduto, conforme a figura 3.
As demais caracterizações para o balanço de energia estão relacionadas abaixo.
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1. Tubo elétrico de seção circular com raio R [m] e condutividade elétrica Ke [ohm
1cm-1];
2. Corrente elétrica com densidade I [A/m2];
3. Taxa de Produção de Calor ou taxa de Dissipação Resistiva por unidade de volume
Se [W/m3] (Equação 1);
4. Balanço de energia sobre a casca cilíndrica de espessura ∆r [m], comprimento L [m]
e Área da Superfície As [m2].
5. Regime permanente.
A equação 1 apresenta a relação entre Se, I, R, L e Ke.
[Equação 1]

Da lei de conservação de energia para regime permanente, em fenômenos normais
à direção de calor, consideram-se os componentes para o balanço de energia apresentados
na figura 2.
Figura 02 – Lei de conservação de Energia
Taxa de
entrada de
energia pelo
transporte
convectivo
Taxa de
trabalho
realizado sobre
o sistema pelo
transporte
molecular

-

Taxa de saída
de energia
pelo
transporte
convectivo

-

Taxa de
trabalho
realizado sobre
o sistema pelo
transporte
molecular

+

Taxa de
entrada de
energia pelo
transporte
molecular

+

Taxa de
trabalho
realizado sobre
o sistema pelo
transporte
molecular

-

Taxa de saída
de energia
pelo
transporte
molecular

+

+

Taxa de
produção de
energia

=0

Fonte: adaptado de Bird et al. (2004)

Na figura 3 apresenta-se um esquema da representação de um condutor elétrico com
a indicação do sentido da análise da casca de balanço de energia e a devida representação
da geração uniforme de calor por aquecimento elétrico.
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Figura 03 – Tubo eletricamente aquecido e casca cilíndrica de espessura ∆r

Fonte: adaptado de Bird et al. (2004)

De maneira preliminar são assumidas análises para embasar o estudo fenomenológico
por meio das equações 2, 3 e 4.
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Taxa de entrada de calor
Qr|r através da superfície
cilíndrica em r

[Equação 2]

Taxa de saída de calor Qr|r+Δr
através da superfície cilíndrica
em r + ∆r

[Equação 3]

Taxa de energia térmica
produzida QΔT pela
dissipação elétrica

[Equação 4]

3.2. Estudo Fenomenológico: Balanços E Equações
Considerando as premissas assumidas no item 3.1 geraram-se as equações de 5 a
14 que modelaram o problema assumido para posterior estudo com auxílio do software
Matlab. Das equações 2, 3 e 4 gerou-se a equação 5.
[Equação 5]

Dividindo a equação 5 por 2π∆rL e rearranjando os termos, temos como resultado a
equação 6.
[Equação 6]

A equação 6 representa a definição de derivada de rqr em relação a r, conforme
apresentado na equação 7.
[Equação 7]

Na equação 7 tem-se uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) de primeira ordem.
Por solução analítica da EDO foi obtida a equação 8.
[Equação 8]

Sabendo-se que em r = 0 (centro do cilindro) o valor de qr não é infinito, logo, assumese que c1=0 e se obtêm a equação 9.
[Equação 9]
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Neste momento incorpora-se a Lei de Fourier (equação 10) para realização da projeção
da temperatura pelo raio, sendo que K é a condutividade térmica do material [W/m.K].
[Equação 10]

Logo, a equação 9 com substituição pela equação 10 assume a representação da
equação 11.
[Equação 11]

Na modelagem será assumida que no centro do tubo (R = 0) a temperatura será
mantida a 313,5 K (40 OC). Considerando-se a incorporação da equação 1 na equação 11
gera-se a equação 12.
[Equação 12]

3.3. Implementação da Modelagem e Otimização Meta-Heuristica
3.3.1. Análise preliminar do perfil de temperatura ao longo do raio
Para a geração da análise dos perfis de temperatura assumem-se os coeficientes de
condutividade elétrica (Ke) e de condutividade térmica (K) de quatro metais (prata, ferro,
cobre e alumínio) conforme a tabela 1.
Tabela 1 – Coeficientes de condutividade elétrica (Ke) e de condutividade térmica (K)
Ke x K (A2/m2K)

Metal

Ke (Ω.m)-1

Prata (Pr)

6,8x107

426

2,9x1010

Ferro (Fe)

1,0x107

52

5,2 x108

Cobre (Cu)

6,0x107

384,1

2,3x1010

Alumínio (Al)

3,8x107

205,9

7,8109

K (W/mK)

Fonte: baseado em Bird et al. (2004) e Vlack (1970)

Na figura 4 apresenta-se o script desenvolvido no Matlab da Prata (Pr) que representa
a modelagem da EDO (equação 11).
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Figura 04 - Script do modelo fenomenológico estudado individualmente para a Prata
function dTdr=Prata(r,T)
R=0.003; % (m)
L=1; %(m)
I=30/(2*pi*R*L); % 30A com diâmetro 6mm
Ke=6.8*10^7; %(ohn.m)-1
Se=(I^2)/Ke; % Taxa de produção de calor por unidade de volume
K=426; %(W/m.K)
dTdr=(-Se*r)/(2*K); % Modelo [Equação 11]
end
Fonte: autores

Os outros três scripts similares foram gerados para os demais metais declarados
na tabela 1, o que os diferem entre si, são os valores de Ke e K. Vale ressaltar que o valor
da corrente assumida na análise é de 30 A e a temperatura central constante de 313,5
K para todos os condutores com o raio máximo de 3 mm. Tais valores serão explicados
posteriormente no item 3.3.2. Na figura 5 o script run (de execução) da simulação.
Figura 05 - Script run para resolução das EDO’s e geração do perfil de temperatura
clc
clear
rexp=[0.000:0.00015;0.003];
%Cabo de bitola de 6,0 mm² suporta corrente de 36 Amperes sem aquecer.
%Faixa de operação assumida (303,5K - 313,5K) corresponde (30C a 40C)
To=313.5; % (K)
[rexp,TPr]=ode45(@Prata,rexp,To);
[rexp,TFe]=ode45(@Ferro,rexp,To);
[rexp,TCu]=ode45(@Cobre,rexp,To);
[rexp,TAl]=ode45(@Aluminio,rexp,To);
%Figura
plot(rexp,TPr,’*’,rexp,TFe,’*’,rexp,TCu,’*’,rexp,TAl,’*’)
xlabel(‘Raio (m)’)
ylabel(‘Temperaturas (K)’)
legend(‘Prata’,’Ferro’,’Cobre’,’Alumínio’)
Fonte: autores
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Na figura 6 apresentam-se os perfis de temperatura dos metais.
Figura 6 - Perfis de temperatura das EDO’s versus o raio de 3 mm

Fonte: autores

Os metais com maiores relações de Ke e K apresentam uma temperatura de borda
do tubo maior. Ou seja, conseguem conduzir maiores taxas de calor ao longo do raio.
Vislumbrando a demonstração do perfil característico, a figura 7, apresenta a configuração
com uma estrapolação de raio, no caso 30 m.
Figura 07 - Perfis de temperatura das EDO’s versus o raio extrapolado de 30m

Fonte: autores
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Observa-se na figura 7 o decaimento parabólico do perfil da Temperatura ao longo do
raio das ligas metálicas. Também observa-se a presença de uma intensidade mais acentuada
do decaimento do ferro.
3.3.2. Otimização meta-heurística por meio de algoritmos genéticos
Por meio de uma análise meta-heuristica – baseada em Algoritmos Genéticos (AG)
de base binária desenvolvido no software Matlab foram avaliadas as projeções do valor da
Temperatura.
A análise meta-heurística aplicada neste trabalho por meio de um AG buscará de
maneira associativa/iterativa demonstrar quais valores de temperatura seriam atingidos
dentro de uma faixa de trabalho. Esta aplicação poderia ser considerada para um projeto
de análise de troca térmica do condutor com um fluido de arrefecimento. Com isso, para
elucidar o estudo encaminha-se novas considerações.

m2;
220 V;

1 - Tubo elétrico de seção circular com raio R = 0,003 m (3 mm);
2 - Comprimento de seção L = 1 m;
3 - Área de troca térmica (As) em um condutor de 1 m de comprimento = 0,018849
4 - Corrente elétrica I = 30 A, coerente com um equipamento elétrico de 6600 VA e

5 - Faixa de operação de temperatura desejada na borda de superfície de 303,5 K (30
oC) a 313,5 K (40 oC).
Antes da modelagem ser apresentada consideram-se outros parâmetros
fundamentais inerentes a modelagem do algoritmo genérico.
1 - Representação Decimal em Binaria (Base Canônica);
2 - 16 Bits de representação para cada variável da equação;
3 - Realização de 100 iterações com 30 respostas combinadas em R4.
O algoritmo apresenta o perfil de temperatura ótimo de cada metal de maneira
combinada. Para dar continuidade na análise apresentam-se os conceitos assumidos na
modelagem (função de otimização). Na equação 12, os parâmetros que diferenciam os
valores do perfil da temperatura ao longo do raio são os coeficientes Ke e K.
Os produtos da multiplicação de K por Ke estão apresentados na tabela 1 e serão
assumidos para propor a modelagem. A equação 13 apresenta a composição deste produto
K.Ke para cada variável de material condutor. Tais variáveis (TPr (Prata), TFe (Ferro), TCu (Cobre)
e TAl (Alumínio)) representam a busca por valores nas superfícies externas de troca térmica.
[Equação 13]
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Na equação 13, assume-se que cada material tem uma parcela de contribuição
na resolução de um conjunto de dados. O valor de 0,003 no modelo genérico assume a
importância que a combinação das ações da Temperatura de cada um dos metais representa
uma combinação de respostas em R4 para um raio de referência fixo. No caso, o valor do raio
completo, ou seja, nas suas áreas de superfície. Na consideração 4 desta seção, foi informado
que as temperaturas iniciais dos metais na superfície eram de 303,5 K, assim gerou-se a
equação 14.
[Equação 14]

Após algumas considerações e simplificações matemáticas o modelo estudado
assume a proposta da equação 15.
[Equação 15]

Como resposta, o algoritmo genético propõe uma base característica conforme a
figura 8
Figura 08 – Tela de repostas geradas pelo algoritmo meta-heuristico
-------------------------------------------Algoritmo genético com representação binária
--------------------------------------------> Experimento 1
Estatísticas do fitness usado no algoritmo genético
Geração fmáximo fmínimo fmédia fdesvio Padrão
9 371917 367951 369723 1104.99
19 371965 366787 369615 1245.8
29 372309 367410 369848 1352.08
39 372323 367290 369965 1285.47
49 372327 367183 370278 1001.73
59 372327 367478 369829 1313.81
69 372327 367689 369450 1008.06
79 372329 366975 369552 1059.42
89 372351 368604 370295 919.065
99 372352 368282 370204 1113.87
x(1) = 313.468719
x(2) = 309.467346
x(3) = 313.484436
x(4) = 313.187343
Tempo total: 0.202000 segundos
Avaliações da função objetivo no experimento número 1: 3000
Composição da liga metálica:
Prata: 48%
Ferro: 1%
Cobre: 38%
Alumínio: 13%
Fonte: autores
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Observa-se que os perfis de temperatura assumem perspectivas diferentes
entre os elementos, numa projeção que já foi caracterizada na figura 6. A liga proposta
possui a composição de prata 48%, ferro 1%, cobre 38% e alumínio 13%. Considerando
ponderações entre a combinação destes percentuais versus a representação do perfil de
temperatura declaradas na figura 8, a temperatura ótima global entre os quatro metais
na superfície seria de 313,3980989 K. Nesta mesma linha de raciocínio, considerando-se
os valores dos produtos K.Ke da tabela 1 o valor ótimo seria representado por 2,368.1010
(A2/m2K).
De maneira complementar, na tabela 2 apresentam-se temperaturas do
comportamento da liga composta em sete pontos pela resolução da equação 1,
incluindo-se r = 0. Para isso, foram propostos para a EDO da equação 11 os raios de (0,
0,0005, 0,0010, 0,0015, 0,0020, 0,0025, 0,0030) m partindo-se da temperatura de centro
de 313,5 K.
Tabela 02 – Perfil de Temperatura do centro (r = 0) até a borda (r = 0,003 m)
Raio [m]

Temperatura [K] - PRATA

Temperatura [K] - LIGA

Diferença (%)

0,0000

313,5000000000000

313,5000000000000

0,0000000000000%

0,0005

313,4999999999946

313,4999999999934

0,0000000000003%

0,0010

313,4999999999781

313,4999999999733

0,0000000000016%

0,0015

313,4999999999508

313,4999999999399

0,0000000000035%

0,0020

313,4999999999126

313,4999999998930

0,0000000000061%

0,0025

313,4999999998635

313,4999999998329

0,0000000000099%

0,0030

313,4999999998034

313,4999999997594

0,0000000000140%

Fonte: autores

Na sequência, a figura 9 apresenta o perfil de como seria o comportamento da liga
proposta versus os metais avaliados.
Figura 09 - Comportamento do perfil da liga composta na análise
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Fonte: autores

O produto K.Ke proporcionou para a Liga a um comportamento da temperatura
ao longo do raio muito próximo do comportamento da prata e do cobre que possuem
os melhores valores de condutividade. Na tabela 2 há uma evidenciação desta pequena
diferença mediante os valores percentuais declarados entre a prata e a liga para sete raios
de análise.
Considerando a composição da liga metálica com 48% de prata, 1% de ferro, 38%
de cobre e 13% de alumínio e, assumindo-se por ponderação os valores de Ke dos quatro
metais da tabela 1, estima-se que a liga possuirá um coeficiente de condutividade elétrica Ke
de 6,048.107 (W/m.K).
Na tabela 3 apresentam-se as dissipações resistivas por unidade de volume Se (W/
m3) dimensionadas para os quatro metais e a liga. Para o cálculo, assumiram-se além a
equação 1, as premissas de simulação informadas no início deste subcapítulo.
Tabela 03 – Dissipação resistiva por unidade de volume Se (W/m3) projetadas para os materias
Metal

Ke (Ω.m)-1

Se (W/m3)

Prata (Pr)

6,8x107

0,03725

Ferro (Fe)

1,0x107

0,25332

Cobre (Cu)

6,0x107

0,04222

Alumínio (Al)

3,8x107

0,06666

Liga

6,048x107

0,04188

Fonte: baseado em Bird et al. (2004) e Vlack (1970)
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Diante das informações da tabela 3 é possível destacar que a liga possui uma
estimativa de apresentar um comportamento de dissipação resistiva por unidade de volume
(W/m3) muito próximo do cobre, material que é tido como um bom condutor de eletricidade
(VLACK, 1970). Com isso, destaca-se que a liga possui uma capacidade interessante de
conduzir o calor até a superfície de troca térmica, sem ter uma acentuada dissipação por
efeito Joule. Portanto, constata-se mais uma vez que o condutor composto pela liga dos
metais possui ótima capacidade de transmitir a temperatura do centro para as bordas.
4. CONCLUSÃO
Neste trabalho foram realizados estudos sobre a caracterização do perfil de
temperatura de um condutor elétrico cilíndrico ao longo do seu raio. Foi possível evidenciar
que o perfil de temperatura que caracteriza a taxa de transmissão de calor assume um perfil
parabólico ao longo do raio, caracterizado pela equação de balanço de energia.
Doravante com as análises, no segundo momento, o trabalho obteve uma
composição ótima entre quatro ligas metálicas que fosse capaz de otimizar a melhor
troca de temperatura de superfície do tubo condutor. Tal composição, foi estudada numa
modelagem no software Matlab numa base algorítmica binária genética. Os valores
apresentados indicam que para um estudo experimental, baseados em 100 iterações com 30
melhores respostas em uma dimensão cominatória de respostas R4, a melhor composição
entre os metais deve ter 48% de prata, 1% de ferro, 38% de cobre e 13% de alumínio de
massa. Esta combinação proporcionaria uma temperatura de superfície com troca térmica
de 313,3980989 K, com uma condutividade elétrica Ke de 6,048.107 W/m.K. Constatou-se
que a liga prevê uma dissipação resistiva por unidade de volume de 0,04188 W/m3 muito
próxima de ótimos condutores, como o cobre. Este estudo foi planejado tendo em vista a
aplicação no dimensionamento de troca térmica de condutores elétricos com fluidos de
resfriamentos.
Contudo, embora a proposta seja capaz de apresentar uma projeção de valores
otimizados entre os materiais, releva-se como atividade futura a necessidade da
comprovação por um estudo experimental. Releva-se ainda que os valores proporcionais
gerados assumem as combinações de todos os materiais na composição. Enfatiza-se ainda
que não foi realizado nenhum estudo prévio de como é o comportamento físico-químico
de uma combinação metálica composta pelos quatro elementos avaliados neste trabalho.
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USO DE SORO DE LEITE DESPROTEINIZADO E LEVEDURA PROBIÓTICA
SACCHAROMYCES BOULARDII PARA PRODUÇÃO DE FERMENTADO
ÁCETICO
Mônica Lady Fiorese5; Keiti Lopes Maestre6; Henan José Michelim7; Juliana Passamani Sandri8

Área de Concentração: Engenharia Química.
Grupo de Trabalho: Engenharia de reações químicas e biotecnologia.
RESUMO
Gerado durante processos inerentes à indústria láctea, o soro de leite desproteinizado
possui elevados teores de lactose, sais minerais e vitaminas, portando, é considerado um
poluente potencial devido a sua elevada carga orgânica. Contudo, este produto oferece
grandes perspectivas do ponto de vista biotecnológico. A levedura Saccharomyces boulardii,
é considerada um microrganismo probiótico, empregada principalmente no tratamento de
infecções gastrointestinais, no entanto possui capacidade de produzir etanol sob condições
anaeróbias, podendo ser uma alternativa para a produção de etanol e posterior conversão
em ácido acético por Acetobacter aceti. Com o crescente interesse no reaproveitamento de
resíduos industriais e na diminuição do impacto ambiental causado pelos mesmos, o objetivo
deste trabalho foi à produção de fermentado acético a partir de soro de leite desproteinizado
utilizando a levedura S. boulardii. Os resultados mostram que o microrganismo probiótico
escolhido é capaz de produzir etanol com posterior conversão em ácido acético por A. aceti.
Os maiores valores quanto ao teor de ácido acético foram obtidos nas condições empregadas
no Reator 1, 26°C, pH 4,0 e 100 g.L-1 de soro de leite desproteinizado, obtendo 1,98 g.L-1 de
ácido acético e ao final de 11 dias, redução de DQO e DBO de 14,7 e 63,1% respectivamente.
Porém, este não atingiu o mínimo solicitado pela legislação brasileira para ser denominado
vinagre comercial. Conclui-se, portanto que é possível a produção de ácido acético a partir
da levedura S.boulardii, porém sendo necessário o aprimoramento do processo. O estudo,
contudo mostrou que os processos empregados foram efetivos na diminuição da carga
orgânica inicial.
Palavras-chave: ácido acético; soro de leite desproteinizado; vinagre.
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ABSTRACT
Generated during processes inherent to the dairy industry, the deproteinized whey
contains high levels of lactose, minerals and vitamins, therefore, it is considered a potential
pollutant because of its high organic load. However, this product offers great prospects in
biotechnology’s point of view. The yeast Saccharomyces boulardii is considered a probiotic
microorganism, especially used for treating gastrointestinal infections, furthermore, it has
the capacity to produce ethanol under anaerobic conditions, and may be an alternative for
the production of ethanol and subsequent conversion to acetic acid by Acetobacter aceti.
Due the growing interest in the recycling of industrial waste and reducing the environmental
impact caused by them, the aim of this work was to produce vinegar from deproteinized
whey using the yeast S. boulardii. The results show that the selected probiotic microorganism
is able to produce ethanol and subsequent conversion to acetic acid by A. aceti bacteria.
Higher values of acetic acid concentrations were obtained under the conditions employed
in the Reactor 1, 26 ° C, pH 4,0 and 100 gL-1 of permeate, yielding 1,98 gL-1 of acetic acid
and by the end of the 11th day, reduction of COD and BOD of 14,7 and 63,1% respectively.
However, this experiment did not reach the minimum required by Brazilian law to be named
commercial vinegar. It follows therefore that it is possible to produce acetic acid from S.
boulardii yeast, but it is necessary to improve the process. The study however showed that
the processes employed were effective in decreasing the initial organic load.
Keywords: acetic acid; deproteinized whey; vinegar.
1. INTRODUÇÃO
Diante da crescente demanda mundial por alimentos, as indústrias vêm buscando
cada vez mais, muitas vezes cobradas por seus consumidores, um maior comprometimento
com o meio ambiente, o que impulsiona a busca de tecnologias mais limpas que
proporcionem também um melhor aproveitamento dos nutrientes dos alimentos.
As indústrias são geradoras de resíduos, os quais nem sempre recebem a disposição
correta, sendo muitas vezes descartados diretamente no meio ambiente. O setor
agroindustrial lácteo não é uma exceção, pois somente nas queijarias, 90% do volume de
leite processado é considerado resíduo, o soro de queijo, apresenta alto custo se tratado
como efluente, e um desperdício alimentício, devido ao seu alto valor nutricional, pois é rico
em proteínas, lipídeos e lactose (SERPA, et. al, 2009; YADAV, et al., 2015-a).
Na indústria láctea, a grande preocupação é em relação ao soro de leite. Também
chamado de soro lácteo, soro de queijo ou lactosoro, este subproduto é produzido durante
a fabricação de produtos lácteos como queijos e iogurtes. Este componente apresenta
elevada carga orgânica e é gerado em elevado volume (YORGUN et al., 2008), em torno de
85-90% do volume de leite utilizado no processo, retendo 55% dos nutrientes do leite. Entre
os mais abundantes encontram-se a lactose (4,5-5% m/v), proteínas (0,6-0,8% m/v) e sais
minerais (8-10% do extrato seco) (GUIMARÃES et al., 2010).
As indústrias de leite produzem diariamente grande volume de efluentes, o soro
de leite é o resíduo de pouca degradabilidade, sendo um problema para as estações de
tratamento de águas residuais que trata outros efluentes (YORGUN et al., 2008; GUIMARÃES
et al., 2010; YADAV, et al., 2015-a).
O soro de leite desproteinizado, para obter as proteínas realizam-se algumas etapas
de concentração do soro, atingindo teores elevados de proteínas, visto que há um aumento
de interesse por proteínas do soro de leite devido a sua qualidade nutricional (BORGES,
2000; CARLOS, 1997; COSTA, 2013).
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Devido ao seu grande potencial nutricional, diferentes estudos têm sido
desenvolvidos para encontrar aplicações que valorizem este subproduto o soro de leite
desproteinizado. Alguns exemplos são a aplicação na suplementação alimentar de suínos
(BERTOL, et al., 1996; EMBRAPA, 1996; HAUPTLI, et al., 2005), bezerros (FONTES et al., 2006),
utilização como suplementação proteica para atletas através da extração do whey-protein
(HARAGUCHI; et al., 2006), enriquecimento de bebidas (PELEGRINE & CARRASQUEIRA, 2008),
na alimentação de leitões por ser uma fonte rica em proteína e lactose (GONÇALVES, 2011), o
soro ácido de leite também pode ser empregado na agricultura, pois há efeitos benéficos aos
solos e produção de culturas que receberam soro de leite como fonte de nutrientes para a
cultura de milho (KUHNEM, 2010), bem como na aplicação de processos fermentativos para
a produção de subprodutos tais como, etanol, butanol, hidrogênio, lipídios, entre outros
(PESCUMA, et al., et al., 2015).
A conversão da lactose em etanol pode ser feita utilizando diferentes microrganismos,
tais como, Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces cerevisiae e a levedura probiótica
Saccharomyces boulardii, a qual realiza a conversão da lactose presente no soro de
leite desproteinizado em etanol quando aplicado tratamentos prévios ao soro de leite
desproteinizado (ASSUNÇÃO, 2014).
Levando-se em conta o alto custo do descarte do efluente soro e o seu alvo valor
nutricional, cada vez mais se têm feito esforços no sentido do aproveitamento deste
subproduto, uma das alternativas que vem sendo utilizada pela indústria láctea para o seu
aproveitamento é o uso da tecnologia de filtração por membranas, a qual proporciona a
separação dos componentes nutritivos existentes no soro por diferença de porosidade,
gerando concentrados (BIEGER & LIMA, 2008).
Então, a valorização deste resíduo pode ser alcançada com processos fermentativos,
tais como a fermentação para a obtenção de etanol, utilizando a levedura Saccharomyces
boulardii, que é um microrganismo que pode ser utilizado como probiótico, pois não é
patogênica, tem origem ambiental, e possuir um alto valor nutritivo (McFARLAND, 2010;
ASSUNÇÃO, 2014; NADAI, 2015) e posterior conversão a ácido acético. A fabricação de
vinagre proporciona um meio de utilização de matéria-prima não convencional dos
estabelecimentos industriais de frutas e especialmente de propriedades rurais, que de outra
forma, não poderiam competir no mercado (EVANGELISTA, 1989).
A levedura Saccharomyces boulardii é conhecida por ser um microrganismo probiótico,
uma vez que, oferece benefícios ao hospedeiro e atualmente tem sido largamente utilizada
no tratamento ou prevenção de doenças do trato gastrointestinal, de modo particular no
tratamento da diarreia causada pelo Clostridium dificile (CZERUCKA & RAMPAL, 2002; LOPES
& PINTO, 2010; TRIGUEIROS, et al., 2016).
O gênero Saccharomyces, apresenta a habilidade de se ajustar ao meio obtendo
diferentes produtos finais. Se cultivada em aerobiose, consumirá o açúcar e produzirá
biomassa, dióxido de carbono e água, enquanto se cultivada em anaerobiose produzira
etanol e dióxido de carbono, processo denominado de fermentação alcoólica (SUZART &
DIAS, 2007) que pode ser encontrado na elaboração de vinhos e cervejas (SILVA, 2000).
Para o desenvolvimento de leveduras, são fundamentais a fonte de carbono
disponível no substrato fermentativo e a presença ou ausência de oxigênio, uma vez que
existem leveduras que se desenvolvem melhor na presença deste gás. Além disso, as
condições durante um processo fermentativo são imprescindíveis para o seu crescimento,
tais como nutrientes, minerais, vitaminas, inibidores, substâncias do próprio metabolismo,
pH, temperatura e outros (BACH, 2012).
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Tratando-se do gênero Saccharomyces, a temperatura é extremamente relevante
durante os processos fermentativos alcoólicos, pois baixas temperaturas permitem obter
alto rendimento em álcool, tanto pela fermentação mais completa quanto pela menor
evaporação do produto (BACH, 2012).
Quando se obtém etanol a partir da fermentação alcoólica é possível, através de
uma fermentação subsequente, converter este componente em ácido acético por meio da
fermentação acética. De acordo com a legislação, definem-se como fermentados acéticos os
produtos obtidos da fermentação acética realizada a partir do fermentado alcoólico, assim o
vinagre deve apresentar acidez volátil mínima de 4,0 gramas por 100 mililitros, expressa em
ácido acético podendo ser adicionado de aromas naturais, condimentos, partes de vegetais
ou extratos vegetais aromáticos ou de sucos, em concordância com a Portaria nº 745 de 24
de outubro de 1977 do MAPA (BRASIL, 1988).
A transformação do etanol em ácido acético, através fermentação acética ocorre pela
presença de bactérias acéticas, principalmente do gênero Acetobacter, pois apresentam boa
conversão de etanol em ácido acético (SPINOSA, 2002). Em uma primeira etapa a bactéria
converte o etanol em acetaldeído e posteriormente o acetaldeído é reduzido a ácido acético.
O vinagre pode ser obtido de diferentes fontes, o que irá determinar a classificação
do mesmo. Schmoeller e Balbi (2010) classificam o vinagre de acordo com o sua base de
fermentação, podendo ser chamado ao final do processo de vinagre de álcool, agrin branco
ou tinto, vinagre de álcool claro ou escuro, vinagre de vinho, vinagre de fruta, vinagre de
cereais ou vinagre de mel.
Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é a produção de fermentado acético, utilizando
a levedura probiótica Saccharomyces boulardii e a bactéria Acetobacter aceti a partir do soro
de leite desproteinizado como via de reaproveitamento deste resíduo industrial.
2. METODOLOGIA
2.1. Etapa Alcoólica
2.1.1. Substrato
O soro de leite desproteinizado em pó utilizado como substrato para as fermentações
alcoólicas foi fornecido pela indústria SOORO LTDA, localizada na cidade de Marechal
Candido Rondon, PR. A empresa também disponibilizou a ficha técnica de caracterização do
soro de leite desproteinizado, a qual esta apresentada na Tabela 1.
Tabela 01 - Caracterização do soro de leite desproteinizado
Componentes

Concentração em 100 g

Lactose

88,49 g

Proteína

3,26 g

Carboidratos

0,90 g

Sódio

0,604 mg

Fonte: SOORO LTDA
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2.1.2. Microrganismo produtor de etanol
O microrganismo selecionado para a etapa de fermentação alcoólica foi à levedura
Saccharomyces boulardii CCT 4308 Referência UFPEDA 1176, adquirida da Coleção de
Culturas Tropical – Fundação Andre Tosello. A levedura estava na forma liofilizada, efetuouse sua ativação em meio YEPD (Yeast Extract Peptone Dextrose), o qual corresponde a solução
de extrato de levedura (5 g.L-1), peptona de carne (10 g.L-1) e glicose (20 g.L-1), conforme
descrito por Casal (2004) e orientações do fabricante. A levedura foi então encubada em
agitador orbital (SHAKER) de marca New Lab, modelo NL 161-04 a 100 rpm sob temperatura
de 30°C por 24h. Em seguida, armazenadas em meio ágar (20 g.L-1) em geladeira à 4°C.
2.1.3. Hidrólise do soro de leite desproteinizado
Em virtude da lactose constituinte do soro de leite desproteinizado ser um
dissacarídeo, já que o microrganismo escolhido processa somente monossacarídeos
simples para a produção de etanol (FERREIRA, 2005), o meio precisou passar pelo processo
de hidrólise enzimática sob concentração de 0,16 g.L-1 da enzima β-galactosidade, da
marca LactozymPure®TM 6500L da empresa Novozymes®. A solução foi ajustada para pH
6,5, incubada a 100 rpm por 6 horas a 30°C. Após a hidrólise, a enzima foi desativada através
do aquecimento da solução em banho-maria a 100ºC por 5 minutos.
2.1.4. Cultivos de S. boulardii
O procedimento que antecede a fermentação alcoólica corresponde ao cultivo
do pré-inóculo, constituído da solução YEPD contendo 2 alçadas do microrganismo, sob
agitação de 100 rpm e temperatura de 30°C durante 24 horas.
A preparação do inoculo, procedeu-se de acordo com a seguinte suplementação
de nutrientes: 6 g.L-1 de ureia, 1,5 g.L-1 sulfato de magnésio, 1,5 g.L-1 fosfato monobásico de
potássio, 6 g.L-1 extrato de levedura e solução de 100 g.L-1 de soro de leite desproteinizado,
previamente hidrolisado adicionado de uma alíquota do pré-inóculo correspondente a
10% de seu volume final.
Realizou-se a fermentação alcoólica em frascos de vidro de volume total de 3 L
(Figura 1), contendo 1800 mL da solução hidrolisada de soro de leite desproteinizado com
a mesma suplementação de sais condicionadas ao inoculo, juntamente de 200 mL do
inoculo.
Figura 01 - Fermentador Alcoólico

Fonte: o Próprio.
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As condições das fermentações foram selecionadas baseadas em estudos realizados
por Assunção (2014), Nadai (2015) e Trigueiros et al. (2016).
• Reator 1: Temperatura de 26°C, pH 4,0 e 100 g.L-1 de soro de leite desproteinizado;
• Reator 2: Temperatura de 29ºC, pH 4,0 e 100 g.L-1 de soro de leite desproteinizado;
• Reator 3: Temperatura de 26°C, pH 5,0 e 200 g.L-1 de soro de leite desproteinizado;
• Reator 4: Temperatura de 37°C, pH 5,0 e 200 g.L-1 de soro de leite desproteinizado.
Os Reatores foram mantidos sob agitação orbital de 100 rpm pelo período total
de 45 horas. Amostras foram coletadas no intervalo de 2,5 horas até se completar 15 h
e em intervalos de 4 h até o tempo de 45 h. Durante o experimento foram monitorados
valores de pH, crescimento microbiano através de densidade ótica e concentração celular
seca, também foram centrifugadas amostras para a coleta do sobrenadante para posterior
análise dos açúcares redutores totais. Estas amostram foram mantidas sob refrigeração
de -10°C até o momento de utilização. A quantificação do etanol também foi realizada
após as 45 h de fermentação. O armazenamento do fermentado alcoólico foi realizado em
garrafas PET de 2 litros sob refrigeração a -10°C, previamente pasteurizadas á 65°C durante
30 minutos em estufa.
2.2. Etapa Acética
2.2.1. Microrganismo produtor de ácido acético
O Microrganismo utilizado nesta etapa foi a bactéria acética Acetobacter aceti CCT
2565, Referência ATCC 15973 da Coleção de Culturas Tropical – Fundação André Tosello. A
ativação da forma liofilizada do microrganismo foi realizada em meio MA (Manitol Ágar),
constituído de 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
Após ativação a bactéria foi preservada em meio MA acrescido de ágar-ágar
(15 g.L ) em tubos de ensaio durante 48 horas em estufa de encubação e posterior
refrigeração a 4°C.
-1

2.2.3. Cultivo Celular
Para iniciar a fermentação acética, o fermentado alcoólico passou por uma etapa de
filtração para separação da parte sólida presente no fermentado. A mesma foi realizada em
filtros qualitativos em bomba a vácuo interligada em dois erlenmayers conectados em série
com funil, para a retirada da biomassa para todos os ensaios fermentativos. Após a filtração
o fermentado alcoólico foi imediatamente direcionado ao fermentador acético.
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Quatro ensaios foram realizados utilizando os fermentados alcoólicos obtidos
na etapa anterior, Reator 1, 2, 3 e 4. A fermentação acética ocorreu pelo Método Orleans
Modificado, com duração de 11 dias, sendo que a mesma foi realizada em temperatura
ambiente, com adição de 20% oxigênio dissolvido, monitorado por medidor de O2, a
incorporação de oxigênio ocorreu por meio de um compressor provido de duas saídas de ar,
sendo o mesmo distribuído para os 4 reatores de forma uniforme e contínua por mangueiras
e conexões “T” durante todo o processo fermentativo, este processo foi baseado em estudos
realizados por Bach (2012).
2.2.4. Fermentadores Acéticos
Os fermentados acéticos foram realizados em um recipiente feito de material de
policloreto de vinila (PVC) com 200 mm de diâmetro e 45,0 cm de altura cuja capacidade
aproximada de 10 litros.
Na parte superior, localiza-se a tampa, a qual possui aberturas para acoplar mangueiras
para retirada de amostra com seringas e para adição de oxigênio (Figura 2). Na parte inferior
do fermentador há um amostrador, o qual é utilizado para retirada do fermentado acético
no final da fermentação.
A fermentação acética ocorreu pelo Método Orleans Modificado (adição de oxigênio),
com duração de 11 dias, embasado em estudos de Bach (2012). No final da fermentação, o
fermentado acético foi envasado em garrafa PET com volume útil de 2 L, para o processo
térmico de pasteurização a 65°C por 30 minutos. A garrafa foi armazenada em freezer à
temperatura de -10ºC.
Figura 02 - Fermentadores Acéticos

Fonte: o Próprio.
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2.2.5. Amostragem
Amostras foram coletadas a cada 24 horas e foram analisadas quanto aos
parâmetros: medida de pH e determinação de ácido acético, baseados na pesquisa feita
por Bach (2012).
2.3. Determinações Analíticas
2.3.1. Determinação do pH
O acompanhamento e aferição do pH durante o experimento foi realizado através
de pHmêtro da marca Akso, modelo AK 103 com eletrodo de vidro, adequadamente
calibrado.
2.3.2. Determinação do Oxigênio Dissolvido
O oxigênio dissolvido foi monitorado com Medidor de Oxigênio Dissolvido Portátil,
marca HANNA, modelo HI 9146, com sonda de 4 m. A fim de manter constante a adição de
oxigênio no fermentado.
2.3.3. Determinação da concentração celular
Determinou-se a concentração da concentração celular (g.L-1) seguindo
metodologia proposta por Muller (2006) o qual corresponde em uma correlação entre
métodos de espectrometria e massa seca.
A espectrometria corresponde à leitura da densidade óptica, realizada em
espectrofotômetro UV-VIS marca Shimadzu, modelo 1800 em comprimento de onda
de 600 nm conforme Ludwig et al., (2001). Para manter-se a linearidade, realizaram-se
diluições quando valores de absorção excediam 0,900. 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.
Enquanto a massa seca foi determinada através da filtração de 20 mL a 0 mL de
amostra, conforme mostrado na 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, a membrana foi seca seguindo
mesmas etapas citadas acima. Posteriormente, a massa seca foi determinada através da
massa da membrana e volume de amostra filtrada, conforme Equação 1 da determinação
da concentração celular [X] (g.L-1) (MULLER, 2006, adaptada).
Eq.(1)
Onde:
X: concentração celular (g.L-1);
M: massa seca (g);
V: volume de amostra filtrada (L).
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Tabela 02 - Diluição da suspensão celular para leituras de absorbância
Amostra

Volume do fermentado (mL)

Volume de água (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

Assim pode-se realizar a correlação entre a concentração celular em função da
absorbância da amostra.
2.3.4. Determinação de açúcares redutores
Os açúcares redutores foram quantificados 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.
2.3.5. Determinação do teor alcoólico
A detecção do etanol presente no fermentado alcoólico foi realizada em destilador
de etanol, modelo SL-77 marca SOLAB e através do método de densidade relativa com
picnômetro, conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008).
2.3.6. Determinação do teor de ácido acético
A quantificação do ácido acético, expresso em teores de ácido acético (g.100mL-1)
foi realizada seguindo metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). O método
consiste na titulação direta ácido-base com solução titulante de hidróxido de sódio (NaOH)
previamente padronizado com indicador fenolftaleína 1%. O cálculo de acidez (g.100 mL-1)
encontra-se na Equação (2):
Eq.(2)
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Sendo:
Acidez (g.100mL-1) = teor de ácido acético (%aa) (m/v);
n = número de hidrogênio ionizáveis do ácido acético;
f = fator de correção (adimensional);
MNaOH = molaridade de NaOH (mol.L-1);
VNaOH = volume gasto de NaOH na titulação (mL).
2.3.7. Determinação da DBO e da DQO
As análises de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química de
oxigênio (DQO) foram realizadas em laboratório terceirizado, pelo método APHA 2005.
Na melhor condição obtida, analisou-se o meio fermentativo antes da inoculação,
denominado soro de leite desproteinizado, o meio ao final da fermentação alcoólica e ao
final da fermentação acética.
A partir dos resultados obtidos para cada análise, calcularam-se as reduções de carga
orgânica obtidas após cada processo, ou seja, ao final da fermentação alcoólica em relação
ao soro de leite desproteinizado e ao final da fermentação acética em relação à fermentação
alcoólica. Os cálculos foram feitos através da Equação (3).
Eq.(3)
Onde:
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.
2.4. Caracterização do Fermentado Acético
As análises de proteínas, matéria mineral (cinzas) e umidade foram realizadas pelo
Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura (GEMAQ), localizado na Unioeste, Campus
Toledo – PR.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Fermentação Alcoólica
Ao longo dos processos fermentativos foi realizado o acompanhamento do
crescimento microbiano de Saccharomyces boulardii por medida de concentração celular
(g.L-1), e decréscimo/consumo da fonte de substrato (AR) (g.L-1). Os resultados encontramse graficamente ilustrados na Figura 3 (a) e (b).
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A Figura 3 (a) mostra que o soro de leite desproteinizado foi bem assimilado pela
levedura Saccharomyces boulardii favorecendo o seu crescimento neste meio. Ainda é
possível verificar que os 4 reatores atingiram e mantiveram seu crescimento exponencial
por aproximadamente 5 (reatores (1 e 2) com 100 g.L-1 de soro de leite desproteinizado) e
10 horas de fermentação (reatores (3 e 4) com 200 g.L-1 de soro de leite desproteinizado),
entretanto, em termos de produção de célula, os reatores 3 e 2 obtiveram os maiores
valores 6,68 e 6,23 g.L-1, respectivamente. Isso deve-se ao fato destes reatores serem
acrescidos de maior quantidade de lactose hidrolisada (glicose + galactose), como pode
ser visualizado na Figura 3 (b). Ainda na mesma figura, percebe-se que a fonte de substrato,
indiferente da concentração utilizada, não é totalmente consumida, isso ocorre, pois como
já mencionado, a Saccharomyces boulardii, não assimila de forma direta em condição de
anaerobiose a fonte de carbono galactose (FERREIRA, 2005), esse comportamento também
foi observado por Assunção (2014) e Nadai (2015).
Figura 03 – Acompanhamento do crescimento celular de Saccharomyces boulardii
por medida de concentração (g. L-1) (a) e consumo de substrato (AR) (g.L-1) (b) ao longo do
tempo de fermentação para os 4 ensaios. Reator 1: 26°C, pH 4,0 e 100 g.L-1 de soro de leite
desproteinizado; Reator 2: 29ºC, pH 4,0 e 100 g.L-1 de soro de leite desproteinizado; Reator 3:
26°C, pH 5,0 e 200 g.L-1 de soro de leite desproteinizado; Reator 4: Temperatura de 37°C, pH
5,0 e 200 g.L-1 de soro de leite desproteinizado
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E segundo Ferrari (2013) durante o crescimento exponencial é onde ocorre a maior
formação do produto em questão, o etanol, isso ocorre devido este, ser um produto associado
ao crescimento celular, ou seja, um metabólito primário.
Para Entian (1997) e Borzani (1996) este comportamento pode ser observado devido
à glicose ser rapidamente metabolizada por diversas espécies de microrganismos, e assim
dependendo das condições de cultivo, inibindo enzimas relacionadas ao metabolismo
de outras fontes de carbono, tais como: maltose, sacarose e galactose, e, portanto não
sendo capaz de metabolizá-las, como é o caso da Saccharomyces boulardii, não conseguiu
utilizar a galactose como fonte de energia para manter seu metabolismo, entrando em fase
estacionária. Como citado na metodologia, o teor de etanol ao final da fermentação alcoólica
foi determinado por destilação. Os resultados estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 03 – Teor alcoólico para os fermentados alcoólicos
Reator

Teor de etanol (v/v)

1

8,75

2

7,75

3

10,00

4

3,00

Observam-se na Tabela 3, que os Reatores 1, 2 e 3 foram os que apresentaram
maiores porcentagens alcoólicas, ou seja, estes reatores, possivelmente na segunda etapa
correspondente a oxidação do etanol em ácido acético e outros compostos aromáticos,
a qual segue a reação demonstrada abaixo, e também, segundo Zancanaro (2001), esta
(reação) promove a transformação de 1,0 g de etanol podendo fornecer até 1,304 g de ácido
acético, são os que podem proporcionar maior produção de vinagre.
álcool etílico + oxigênio
CH3CH2OH + O2
46 g

32 g

ácido acético + água
CH3COOH + H2O
60 g

18 g

Como mencionado por Bach (2012), temperaturas mais baixas proporcionam uma
fermentação mais completa, maior produção de etanol e também menor taxa de evaporação
deste componente. Esta constatação pode ser observada nos Reatores 1 e 3, pois ambos
foram conduzidos a temperatura de 26°C e resultaram em elevados teores de etanol para
suas respectivas concentrações de soro de leite desproteinizado. Os resultados referentes
ao Reator 4 mostram que temperaturas elevadas (37°C) são desfavoráveis a produção de
etanol. Segundo Gava (2002) a temperatura ótima sugerida para o cultivo de leveduras é de
28°C.
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Além disso, outro fator que pode ter interferido na produção de etanol é o pH.
Segundo Henry (2008), leveduras apresentam melhor crescimento em pH na faixa de
4,5 a 5,5, valores estes próximos as condição utilizadas no Reator 3 (pH de 5,0). Assunção
(2014), testando faixas de pH para a produção de biomassa, também constatou que este
microrganismo apresenta melhor desenvolvimento no pH igual a 5,5.
3.2. Fermentação Acética
Os resultados da fermentação acética são expressos em teor de ácido acético (g.100
mL-1) e são mostrados na Figura 4.
Figura 4 - Acompanhamento da acidez volátil em ácido acético (g.100 mL-1) para
as Fermentações Acéticas: (a) Reator 1 (etanol=8,75 v/v); (b) Reator 2 (etanol=7,75 v/v); (c)
Reator 3 (etanol=10,00 v/v); (d) Reator 4 (etanol=3,00 v/v)

(a)

(b)

(c)

(d)

Observa-se (Figura 4 (a), (b), (c) e (d)) que a maior produção de ácido acético ocorreu
no reator 1 (8,85% v/v de etanol), sendo o maior pico obtido foi no oitavo dia, com teor
acético de aproximadamente 1,98 g.100 mL-1. Os reatores 3 e 4 apresentaram comportamento
semelhante ao ensaio 1, com produção de 1,83 e 1,52 g.100 mL-1, respectivamente. Já o
reator 2, no sexto dia teve sua produção estabilizada, a qual atingiu um valor de 0,8 g.100
mL-1, e assim, sendo considerado um ácido acético muito fraco. A pouca produção do reator
2 pode ter sido devido a evaporação do etanol, visto que para Rizzon e Menegusso (2006) se
o processo não apresentar 100% de eficiência em sua condução, podem ocorrer perdas por
evaporação natural, uma vez que, o etanol é volátil.
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Bach (2012) em seu estudo de produção de ácido acético pelo Método Orleans a
partir de soro de leite, utilizando como bactéria acética a cepa mista de Acetobacter aceti
a “mãe do vinagre”, no sétimo dia fermentação obteve 4,43 g.100 mL-1, valor este superior
ao obtido neste estudo, isso pode ter ocorrido devido a cultura mista de microrganismo
utilizados em seu estudo ter maior velocidade de conversão de etanol em ácido acético.
Entretanto, para vinagres de melhor qualidade a cultura pura é mais eficiente e apresenta
maior qualidade ao produto final.
Segundo a legislação brasileira (BRASIL, 1988) é considerado fermentado acético o
produto obtido da fermentação acética por fermentado alcoólico, devendo apresentar uma
acidez volátil mínima de 4% (4,0 g de ácido acético.100 mL-1 de fermentado). Embora os
resultados (Figura 4) não tenham se enquadrado à legislação, verifica-se que o soro de leite
desproteinizado e a levedura probiótica, podem ser utilizados para posterior produção de
ácido acético, sendo que para haver melhorias é necessário que se façam novos ensaios
buscando aumentar a produtividade de etanol na primeira fase, e consequentemente maior
obtenção de ácido acético na segunda fase fermentativa.
Devido ao seu grande potencial nutricional, o soro de leite desproteinizado é
também considerado grande poluidor. Assim sendo, avaliaram-se os efeitos do processo
fermentativo nos parâmetros demanda química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica
de oxigênio (DBO). Realizou-se esta análise no produto fermentado correspondente
ao Reator 1, pois este apresentou maior teor de ácido acético. Os resultados estão
apresentados na Tabela 4.
Tabela 4 – Caracterização da carga orgânica
Análises
DBO
(mg.L )

Meio

-1

DQO
(mg.L )
-1

Soro de Leite Desproteinizado

168.300

65.419

Fermentado Alcoólico

147.300

32.738

Fermentado Acético

143.55

24.14

A análise de DBO corresponde à quantidade de oxigênio necessária para ocorrer
à oxidação da matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbicas, avaliando a
quantidade de oxigênio dissolvido equivalente à quantidade que será consumida pelos
organismos aeróbicos ao degradarem a matéria orgânica.
Já a DQO, avalia a quantidade de oxigênio dissolvido consumido em meio ácido que
leva à degradação de matéria orgânica. E a análise segue a mesma linha de raciocínio que a
anterior, tendo em vista que o meio soro de leite desproteinizado é o que apresenta maior
carga de matéria orgânica.
Verifica-se na Tabela 4 que a DBO do soro de leite desproteinizado é condizente com
a literatura, a qual cita valores entre 30.000 e 60.000 (LIMA et al., 2012; PRAZERES, 2012;
ZACARCHENCO, 2012, ASSUNÇÃO, 2014).
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Bach (2012) em seu estudo, encontrou valores de DBO e DQO de 11.369 e 16.724
mg.L-1, respectivamente. Enquanto que os obtidos por este trabalho foram de 24.140
e 143.55 mg.L-1, para DBO e DQO. A mesma explicação já citada, quanto ao não uso do
substrato na integra pela S. boulardii na fase alcoólica (galactose), é novamente aqui
atribuído ao valor elevado em comparação ao estudo realizado por Bach (2012). Onde
o autor ao final do seu processo de fermentação etanólica, teve sua concentração de
substrato (glicose + soro de leite) consumida em sua totalidade. Cabe ressaltar que a
levedura utilizada por Bach (2012) é a Saccharomyces cerevisiae, diferente da utilizada
no presente estudo, fator este, que também pode ter influenciando na redução mais
expressiva de DBO e DQO.
No intuito de mensurar o potencial de redução da carga orgânica em termos
de porcentagem (%), calculou-se a mesma para os dois processos fermentativos
empregados, os resultados são apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Redução da carga orgânica obtida nos processos
Meio

Redução DBO (%)

Redução DQO (%)

Fermentado Alcoólico

12,470

49,950

Fermentado Acético

14,705

63,099

Na Tabela 5 verifica-se a redução de 12,47% para DBO e 49,95% para DQO após a
etapa de fermentação alcoólica. Esta redução está relacionada principalmente pelo consumo
dos açúcares pela S. boulardii durante o processo de multiplicação celular e produção de
etanol. Utilizando o mesmo microrganismo, Assunção (2014) avaliando os níveis de DQO
e DBO após 30 horas de fermentação com soro de leite desproteinizado como substrato,
obteve reduções de 70,25% e 88,36% para os níveis de DQO e DBO, respectivamente. Os
valores encontrados pelo autor são superiores aos do presente trabalho, acredita-se que a
maior redução é obtida, é devido o autor (Assunção (2014)) ter utilizado aeração durante a
fermentação etanólica, o que favorece o uso da lactose pela levedura S. boulardii, ocasionando
maior produção de célula e consequentemente, maior consumo dos açúcares presentes no
soro de leite desproteinizado.
Apesar dos valores de redução de DQO não terem sido expressivos, se comparados
com a DBO, verifica-se que em relação ao fator poluente inicial (soro de leite desproteinizado
(DBO e DQO)), houve redução da mesma ao passar pelas etapas de fermentação, sendo
importante descartar que associado a esta redução ainda foi possível obter um novo
produto.
Os resultados referentes à caracterização final do fermentado acético para o reator
1 encontram-se na Tabela 6.
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Tabela 6 – Caracterização do fermentado acético
Análises

Fermentado Acético

Proteínas (%)

2,38

Cinzas (%)

1,63

Açúcar redutor total (g.L-1)

3,25

Umidade (%)

93,65

pH

3,36

Teor de ácido acético (g.100 mL-1)

1,59

De acordo com a Tabela 6 verifica-se que o pH do fermentado acético (3,36) foi
superior ao previsto pela legislação brasileira (2,63) para vinagre comercial (RIZZON, 2006),
em estudos de Talabardon et al., (2000) o pH final do fermentado acético produzido pelo
substrato de permeado de soro empregando as leveduras Moorella thermoautotrophica
e Moorella thermoacetica pH=5,8, em 75 h de fermentação a 100 rpm conduzidas a 50ºC
obtendo 0,93 g de ácido acético.g de ácido lático. Parrondo et al., (2003) produziu vinagre
com soro queijo suplementado em lactose com a levedura Kluyveromyces marxianus e a
bactéria acética Acetobacter pasteurianus em 96 h de fermentação a 250 rpm, 30ºC, atingiu
5,3% de ácido acético.
Conforme caracterização do fermentado acético (Tabela 6) o teor de cinzas esta
condizente com o previsto pela legislação (1,63%) visto que para o fermentado acético ser
considerado como vinagre o máximo de cinzas é 1,64 %. Enquanto que, o açúcar redutor
total foi 3,25 g.L-1, valor superior ao permitido na legislação (2,73 g.L-1). Além disso, avaliouse o teor de proteína no fermentado obtendo 2,38 %, em estudos desenvolvidos por Bach
(2012) em que se empregou para tal pesquisa soro de leite, Saccharomyces cerevisiae e a
cepa mista do gênero Acetobacter obteve-se 0,71% de proteínas em seu fermentado.
4. CONCLUSÃO
A pesquisa permitiu concluir que as condições propostas, possibilitaram a produção
de fermentado ácido acético a partir do subproduto soro de leite desproteinizado, e que
a partir dessa produção podem-se reduzir os impactos ambientais produzidos por ele,
ou até mesmo desenvolver um novo produto com maior valor agregado. Cabe ressaltar,
que novos estudos precisam ser realizados, no intuito de aumentar a produção de etanol,
e consequentemente ácido acético, de forma a obter-se valores conforme solicitado pela
legislação vigente para comercialização de produto denominado vinagre.
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CONDIÇÕES DE PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE BIOMASSA CELULAR
UTILIZANDO LEVEDURA KLUYVEROMYCES MARXIANUS EM SUBSTRATO
PERMEADO DE SORO DE LEITE
Mônica Lady Fiorese9; Keiti Lopes Maestre10; Rafael Canevesi11; Edson Antônio da Silva12

Área de Concentração: Engenharia Química.
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RESUMO
O permeado de soro de leite é um resíduo derivado da indústria láctea, e em virtude de ser
gerado em volumes expressivos diariamente, a busca por sua aplicação no desenvolvimento
de novos produtos, uma vez que, é rico em sais minerais, vitaminas e lactose, e também elevada
carga orgânica, é amplamente estudada pela comunidade acadêmica, principalmente os
estudos envolvendo processos biotecnológicos, pois além deste processos gerar ao final
novos produtos, ainda contribuem com o meio ambiente reduzindo o potencial poluidor
do permeado (carga orgânica). A levedura Kluyveromyces marxianus é capaz de converter
de forma direta a lactose presente no permeado produzindo ao final biomassa celular e
etanol, ainda apresenta como vantagens elevadas taxas de crescimento celular e resistência
a temperaturas mais altas, se comparado com outras leveduras comerciais. Dessa forma, o
objetivo deste trabalho foi avaliar condições de processo utilizando a levedura Kluyveromyces
marxianus em permeado de soro de leite para obtenção de biomassa celular, além de ajustes
de modelo para as curvas cinéticas de crescimento microbiano e de consumo de substrato.
Os resultados mostram que a levedura converteu de forma eficiente o substrato (permeado)
em biomassa celular, sendo que o ensaio 1 realizado nas condições 29°C, pH 6,5 e 100 g.L-1
de permeado de soro de leite apresentou melhor produção (37,75 g.L-1). Aplicando-se o do
modelo adaptado de Phisalaphong et al., (2006) foi possível descrever de forma eficiente
os ajustes destes, aos dados experimentos tanto para a produção de biomassa celular
como consumo de substrato. Conclui-se, que as condições estudadas para a K. marxianus,
propiciam a conversão do permeado de soro em biomassa celular, contribuindo assim, para
a destinação correta deste resíduo industrial, e também que a otimização dos experimentos
é uma forma de potencializar esta aplicação, evitando assim erros experimentais ao conduzir
o processo.
Palavras-chave: produção de células, substrato, modelo.
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ABSTRACT
The whey permeate is a residue derived from the dairy industry, and due the fact of being
generate in large volumes on a daily basis, the search for its application in the development
of new products, since it is rich in minerals, vitamins, and lactose, and also high organic load,
is widely studied by the academic community, mainly studies involving biotechnological
processes, because besides of producing new products, these processes can also contribute
to the environment by reducing the permeate potential of pollution (organic load). The
yeast Kluyveromyces marxianus is capable of converting directly the lactose present in the
permeate producing cellular biomass and ethanol, it also offers advantages such as high cell
growth rates and resistance to higher temperatures when compared to other commercial
yeasts. Thus, the aim of this study was to evaluate process conditions using the yeast
Kluyveromyces marxianus on whey permeate to obtain cell biomass, and model adjustments
to the kinetic curves of microbial growth and substrate consumption. The results show that
the yeast converted efficiently the substrate (permeate) in cell biomass, and the first test
performed under the conditions of 29 ° C, pH 6,5 and 100 g.L-1 of whey permeate yielded the
best production ( 37,75 g L-1). Applying the model adapted from Phisalaphong et al. (2006)
it was possible to efficiently describe these behaviors, the data from both experiments,
production of cellular biomass and substrate consumption. It follows therefore that the
studied conditions for K. marxianus, provide conversion of whey permeate to cellular
biomass, thus contributing to the proper disposal of the industrial waste, and also that the
optimization experiments is a way to boost this application, avoiding experimental errors
while performing the process.
Keywords: production cells; substrate; model.
1. INTRODUÇÃO
As indústrias processadoras de alimentos são geradoras de uma ínfima gama de
resíduos sólidos e líquidos, os quais nem sempre recebem a disposição correta e acabam
sendo eliminados no meio ambiente. No setor lácteo, como exemplo, as queijarias, 90% do
volume de leite processado é considerado resíduo na forma de soro de queijo/leite, o qual
tem elevado custo se tratado como efluente, e um desperdício alimentício devido ao alto
valor nutricional, uma vez que é rico em proteínas, lipídeos e lactose (SERPA et al., 2009).
O soro de queijo é denominado como a fração aquosa do leite, e é produzido em
grande escala nas queijarias, sendo a proporção para cada 1 kg de queijo elaborado, 9 kg
de soro de leite são gerados. Estima-se que a produção atual mundial de soro de queijo é
de aproximadamente de 180 a 190 milhões de toneladas/ano, o aumento desta produção
vem ocorrendo a uma taxa de 3% de elevação ao ano (HADIYANTO, et al., 2014; YADAV, et
al., 2015).
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Devido a esta geração acentuada de soro de leite, e também impulsionada pela
composição significativa deste, em termos de proteínas, indústrias vem aplicando processos
que visam sua concentração. Um destes processos é uso de membranas de ultrafiltração,
objetivando a separação das proteínas do restante dos constituintes do soro, obtendo o
então denominado concentrado proteico (Whey protein), o qual pode ser aproveitado em
aditivos alimentares ou suplementos de proteína. Neste mesmo processo (ultrafiltração),
também é gerado o permeado de soro, o qual é constituído por 70 - 90% de lactose, 6 - 20%
de minerais (HU, DICKSON, 2015; HUGO, et al., 2016; BORGES, 2000; CARLOS, 1997; COSTA,
2013; ZACARCHENCO et al., 2012; WOYENGO, et al., 2015), sendo os principais: cálcio, sódio,
fósforo, manganês, potássio, zinco, ferro, cobre, 0,5 - 3% de proteína e <0,1 - 2 % de lipídeos,
além de vitaminas como vitamina A, riboflavina (B2), piridoxina (B6), tiamina, cobalamina,
vitamina C, pantotenato de cálico (B5) e biotina (B8) (MOULIN & GALZI (1984); SOORO
Ingredientes LTDA).
Estudos mostram é possível a obtenção de oligossacarídeos de lactose através
da isomerização de transgalactosilação do permeado de soro de queijo obtido pela
p-galactosidases da Kluyveromyces lactis (PADILLA, et al., 2015). Ademais a hidrólise da
lactose do soro de leite por galactosidase imobilizada (VASILEVA, et al., 2015). Utilização
de permeado de soro contendo galacto-oligossácidos como meio para a produção de
biomassa e secagem por atomização de Lactobacillus plantarum (HUGO, et al., 2016), dessa
forma a valorização deste resíduo (permeado de soro) pode ser obtida aplicando processos
fermentativos, como a é o caso da fermentação alcoólica, produção de biomassa celular,
ácidos orgânicos como o butanol, hidrogênio, lipídios, entre outros (EVANGELISTA, 1989;
BERTOL, et al., 1996; EMBRAPA, 1996; HAUPTLI, et al., 2005; ZACARCHENCO et al., 2012;
HADIYANTO, et al., 2014; YADAV, et al., 2015; HU, DICKSON, 2015; WOYENGO, et al., 2015;
PESCUMA, et al., 2015). Isto se deve ao fato deste, possuir alta concentração de lactose, a
qual pode ser utilizada como fonte de carbono por diferentes microrganismos em processos
biotecnológicos.
Neste contexto, têm-se os processos que empregam leveduras, no intuito de
produzir elevada concentração celular microbiana, a qual é rica em aminoácidos essenciais,
e pode ser utilizada como suplemento alimentar para humanos e animais, substituição de
sal, incremento em sopas e molhos entre outros (ARAÚJO et al. 2009; MORESI et al., 1990).
Estudos envolvendo não o permeado de soro, mas o soro de queijo como substrato em
processos fermentativos, indicam uma conversão de lactose em biomassa microbiana,
podendo atingir níveis de 50-57% (MORESI et al., 1990; REVILLION et al., 2000).
A levedura Kluyveromyces marxianus tem sido evidenciada como adequada para
aplicações onde pretende-se obter elevadas taxas de crescimento e termotolerância
(FASOLI, et al., 2016). A K. marxianus e suas espécies irmãs K. lactis e fragilis são caracterizados
pela sua capacidade em fermentar a lactose de forma direta e convertê-la em biomssa
celular e etanol (COTÉ, et al., 2004; FERREIRA, et al., 2015; FASOLI, et al., 2016; HADIYANTO,
et al., 2014).
O processo denominado de fermentação é um fenômeno natural, que ocorre
quando matérias-primas orgânicas complexas a exemplo, celulose, pectina, são
convertidas em compostos mais simples (glicose, frutose, galactose etc.) por meio da ação
de microrganismos sendo, leveduras, bactérias e fungos (AMORIM; LEÃO, 2005), gerando
ao final, produtos diferenciados dependendo do tipo de fermentação alcoólica, acética ou
lática (GAVA, 2002).
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O estudo cinético em processos fermentativos consiste primeiramente na análise da
evolução dos valores de concentração de um ou mais componentes do sistema de cultivo,
em função do tempo de fermentação. Os valores como microrganismos (biomassa), produtos
do metabolismo e os substratos (nutrientes) compõem o meio da cultura bem como os
produtos gerados durante a fermentação. Estes dados experimentais de concentração são
representados em função do tempo, e permitem os traçados das curvas de ajuste (HISS,
2001).
Ainda segundo HISS (2001), a cinética possibilita também uma comparação
quantitativa entre as diferentes condições de cultivo, como exemplos, a temperatura, pH
e outros. Além disso, por intermédio de variáveis como: as velocidades de transformação
obtêm-se as curvas de ajuste e os fatores de conversão ().
O processo fermentativo desenvolvido neste trabalho é descontínuo, também
conhecido por batelada ou semicontínuo. Para Hiss (2001) e Zlateva et al., (2015) a
concentração microbiana (X) aumenta no cultivo descontínuo, tendo como consequência,
o aumento da concentração das enzimas que transformam o substrato (S) em produto
(P). Considerando o tempo como um instante, é possível obter as equações propostas por
Gaden das velocidades específicas de crescimento (Eq. 1), consumo de substrato (Eq. 2) e
formação de produto (Eq. 3):
Eq.(1)

Eq.(2)

Eq.(3)
A fim de contribuir para a otimização de processos biotecnológicos, a modelagem
e a simulação, são mecanismos que possibilitam essa otimização, por meio de modelos
adequados que descrevem o comportamento dinâmico dos microrganismos (ZLATEVA et
al, 2015).
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar condições de processo
utilizando a levedura Kluyveromyces marxianus em permeado de soro de leite para a
produção de biomassa celular, e também obter ajustes de modelo para as curvas cinéticas
de crescimento microbiano e consumo de substrato.
2. METODOLOGIA
2.1. Substrato Para o Processo Fermentativo
Aplicou-se como substrato para o processo fermentativo o permeado de soro de
leite em pó (embalagens de 1Kg), o qual foi doado pela empresa SOORO Ingredientes Ltda,
localizada na cidade de Marechal Candido Rondon, região Oeste do Paraná.

Vol. II Engenharia Química

47

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

2.2. Microrganismo Fermentativo
Utilizou-se nos processos fermentativos a levedura Kluyveromyces marxianus, CCT
4086, referência ATCC 46537, da Coleção de Culturas Tropical - Fundação André Tosello.
A levedura foi ativada e mantida em meio YMA (yeast malt extract agar) adaptado, sendo
formado por extrato de levedura (3 g.L-1), peptona de carne (5 g.L-1) e dextrose (10 g.L-1),
conforme as orientações do fabricante.
2.3. Condições do Meio de Cultura
2.3.1. Preparo do pré-inóculo
Preparou-se o pré-inóculo em erlenmeyer de 500 mL, contendo um volume de 250
mL do meio YMA, de acordo com Casal et al., (2004), em seguida o meio foi esterilizado em
autoclave vertical a 121 °C por 15 min. Após esterilização adicionou-se uma alçada de cepa
e este foi incubado a 100 rpm, a 30 °C, por 18 h.
2.3.2. Preparo do inóculo
A solução correspondente ao inóculo com condições nutricionais semelhantes às
serem empregadas durante as fermentações foram utilizadas no intuito de reduzir a fase
lag. Nutrientes tais como sais e permeado de soro de leite foram empregados na solução,
sendo: ureia (6 g.L-1), sulfato de magnésio (1,5 g.L-1), fosfato monobásico de potássio (1,5
g.L-1), extrato de levedura (6 g.L-1) e 100 g.L-1 de permeado.
Na sequência, adicionou-se 10% do volume total do pré-inóculo no inóculo. O pH
do inoculo foi ajustado para 5,5 com solução de ácido clorídrico e hidróxido de sódio 1M. O
inoculo foi acondicionado em incubadora com agitação orbital a 100 rpm, 37ºC, por 24 h.
2.4. Fermentadores
As fermentações foram conduzidas em recipientes de vidro cujo volume útil consistiu
de 3 L (Figura 1), o fermentador possuía dois orifícios na parte superior, um para a coleta de
amostras através de uma seringa acoplada em mangueiras de silicone e outro orifício para o
alívio da pressão interna do fermentador.
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Figura 01- Reator utilizado nas fermentações

Fonte: Própria.

Os meios de cultivos para a fermentação foram preparados com 1800 mL de meio
de cultivo a fermentar, composto pelos sais e concentração de permeado igual ao inóculo.
Ao iniciar a fermentação adicionou-se 10% do volume total 200 mL do inóculo aos
1800 mL de meio de cultivo. Posteriormente os reatores foram incubados com agitação
orbital a 100 rpm, por 45 h a temperatura e pH definidos (Tabela 1) baseados em estudos
realizados por Assunção (2014), Nadai (2015) e Trigueiros et al., (2016).
Tabela01 – Condições empregadas nas atividades experimentais
Reator

Temperatura (ºC)

pH

Permeado (g.L-1)

1

29

4,5

100

2

37

4,5

100

3

29

6,5

100

4

29

5,5

200

5

45

5,5

200

6

37

6,5

300

7

45

6,5

300
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Durante todas as fermentações o processo foi monitorado por meio de medidas
da concentração celular, pH e consumo de substrato. Para tanto, foram coletadas nas 15 h
iniciais amostras de 2,5 em 2,5 h, nas coletas seguintes foram aplicou-se intervalos de 4 h até
o tempo de 45 h. Foram retirados em cada amostra um volume de 15 mL para leitura de pH,
absorbância e determinação de açúcares redutores totais.
Ao final das fermentações, o fermentado foi envasado em garrafas PET com volume
útil de 2L, em seguida as garrafas foram submetidas a um processo de pasteurização em
estufa de secagem a 65°C por 30 min.
2.5. Análises Analíticas Realizadas Durante as Fermentações
2.5.1. Determinação do pH
O pH foi monitorado em pHmêtroDigital Portátil pH/mV marca Akso, modelo AK 103
com eletrodo de vidro, devidamente calibrado.
2.5.2. Determinação da concentração celular
A concentração celular microbiana para a levedura foi obtida através da curva
de correlação entre os métodos de massa seca e espectrofotometria, de acordo com a
metodologia proposta por Muller (2006), Assunção (2014), Nadai (2015) e Fiorese et al.,
(2015).
O qual consiste em determinar a densidade óptica da suspensão celular, pelo método
de espectrofotometria, em espectrofotômetro UV-VIS no comprimento de onda de 600 nm,
de acordo com ABNT (1997).
Enquanto a massa seca foi determinada pela filtração de 20 mL de amostra no final
das fermentações. A filtração foi realizada em membrana de acetato de celulose (25 mm de
diâmetro com poro de 0,22 μm) seca em estufa de secagem a 90°C até massa constante. No
término da filtração a membrana com a concentração celular filtrada, foi seca novamente
em estufa de secagem até peso constante. Posteriormente, identificou-se o peso através da
massa da membrana seca e o volume de amostra filtrada adaptada de Fiorese et al. (2015).
Posteriormente, determinou-se a curva analítica da concentração celular, com os valores de
absorbância em função da biomassa (massa seca).
2.5.3. Determinação de açúcares redutores totais
Os açúcares redutores foram quantificados pelo método (DNS) ácido 3-5
dinitrosalicílico (DNS) conforme metodologia proposta por Miller (1959) por meio de leituras
em espectrofotômetro UV-VIS, marca Shimadzu, modelo 1800 em 540 nm de comprimento
de onda.
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2.6. Modelagem
Para representar a concentração celular (g L-1) utilizaram-se as equações de
Phisalaphong et al., (2006), representada nas Equações (4, 5 e 6).
Eq.(4)

Eq.(5)

Eq.(6)

As equações foram utilizadas para identificar a inibição pelo substrato e produto, na
formação de biomassa e produto (etanol).
Onde:
µm consistem na máxima velocidade especifica de crescimento celular;
µmp consistem na máxima velocidade especifica de geração de produto;
KSc e KScP : constante de saturação;
Kic e KicP : termo de inibição pelo substrato;
Pm e P’m : termo de inibição pela concentração de produto.
Ys/x e Ys/p consistem na produtividade de celular e produto respectivamente;
Kd é a constante de morte celular;
ms consiste na constante de gastos de substrato com manutenção da celular;
Para a obtenção dos ajustes de parâmetros, empregaram-se os dados experimentais
por meio do critério de minimização a equação de mínimos quadrados (Eq. 7).
Eq.(7)
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Sendo que:
Ndad: número de dados utilizado no ajuste;
S: concentração de substrato;
X: concentração celular experimental e descrita pelo modelo;
F: função objetiva a ser minimizada empregando o método Downhill Simplex
(NELDER e MEAD, 1965).
3. DESENVOLVIMENTO
Os resultados para os 7 ensaios com a levedura Kluyveromyces marxianus e substrato
permeado de soro, são apresentados Figura 2 (a) e (b), sendo expressos por concentração
celular (g.L-1), e decréscimo/consumo da fonte de substrato (AR) (g.L-1) até o tempo total de
45 h. Já a Tabela 2, apresenta as condições de processo utilizadas, bem como a resposta para
produção de biomassa celular no tempo de 23 h.
Figura 2- Acompanhamento do crescimento celular da Kluyveromyces marxianus
por medida de concentração (g. L-1) (a) e consumo de substrato (AR) (g.L-1) (b), ao longo do
tempo de fermentação para os 7 ensaios
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Tabela 02 – Condições de processo utilizadas nos sete ensaios, e produção de biomassa
celular obtida para o tempo de cultivo de 23 h
Permeado
(g.L-1)

Produção Celular (g.L-1)

Reator

Temperatura (ºC)

pH

1

29

4,5

100

17,37

2

37

4,5

100

34,65

3

29

6,5

100

37,75

4

29

5,5

200

34,65

5

45

5,5

200

19,10

6

37

6,5

300

5,43

7

45

6,5

300

12,71

Ao observarmos a Figura 2 (a) e (b), verifica-se nos 7 ensaios realizados que
há evolução no crescimento microbiano, evidenciando a capacidade da levedura em
metabolizar o permeado de soro de leite, condizendo com estudos realizados por Coté et
al., (2004); Ferreira et al., (2015); Fasoli et al., (2016).
Ao analisarmos a Tabela 2 (tempo = 23 h), tem-se que o reator 3 apresentou maior
crescimento celular, obtendo uma concentração de 37,75 g.L-1. Seguido pelos reatores 2 e
4, os quais apresentaram comportamento similar (Figura 2 (a)), visto que a maior produção
de célula do reator 2 em 23 h com foi de 34,65 g.L-1 (Tabela 2), enquanto o reator 4 a partir
de 19 h tem seu crescimento estabilizado (Figura 2 (a), 19 h) apresentando o mesmo valor
biomassa.
Ainda de acordo com a Tabela 2 o reator 6 (T = 37°C; pH = 6,5; [Permeado] = 300 g.L-1)
apresentou a menor produção celular obtendo 5,43 g.L-1 em 23 h. Enquanto que os reatores
1; 5 e 7 apresentaram concentração intermediária.
Assunção (2014) utilizando o permeado de soro de queijo e a levedura K. marxianus,
fermentando a 30ºC, pH = 6,5, 150 g.L-1 de permeado a 100 rpm, obteve 16,90 g.L-1 de
produção de células em 26 h de fermentação. Dessa forma, o reator 3 (presente estudo) teve
produção celular superior ao ensaio realizado pelo autor em condições próximas.
Ainda ao comparar os resultados obtidos por Assunção (2014), o autor obteve menor
concentração celular 2,48 g.L-1, quando aplicou as seguintes condições 45ºC, 20 g.L-1 de
permeado e pH 6,5 em 26 h de fermentação. Condição esta semelhante à desenvolvida por
esta pesquisa (reator 6 = 5,43 g.L-1), acredita-se que essa baixa produção de célula é devido
a elevada temperatura (45oC), o que pode ter proporcionado maior produção de etanol, e
consequentemente, morte celular.
Silveira et al., (2005) para a mesma levedura K. marxianus. Ensaios realizados pelos
autores com permeado de soro de queijo na concentração de 130 g.L-1, condições de
processo de 250 rpm, 30ºC e 40oC, encontram ao final de 20 h, concentrações de biomassa
de 10,33 g.L-1 e 4,06 g L- 1, respectivamente.
Burlani (2014) também verificou baixa produção de biomassa com a K. marxianus
em permeado de soro de queijo e soro de ricota, em agitação de 150 rpm, e 37ºC, obtendo
em valores entre 3,69 g.L-1 e 4,92 g.L-1 de biomassa celular para as diferentes condições de
substrato testadas.
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O mesmo comportamento de baixa produção celular também foi observado por
autores que utilizaram como matéria prima o soro de leite. Hadiyanto et al. (2014), onde
os autores utilizando como substrato o soro de leite com 4,8% de lactose, a levedura
K. marxianus e temperaturas de 30, 35 e 40 ºC em 20 h de fermentação, obtiveram
concentração celular de 0,32; 0,032 e 0,006 g de biomassa/por g de substrato, assim,
como Murari et al. (2013) empregando soro de queijo (58 g.L-1 de lactose) a 37ºC, sem
suplementação, atingiu 6,45 g.L-1 de massa celular.
Assim, tanto na presente pesquisa, quanto nas desenvolvidas por Assunção (2014),
Hadiyanto et al., (2014), Burlani (2014), Murari et al., (2013) e Silveira et al., (2005) ficou
evidenciado que o aumento da temperatura promovem ocasiona decréscimo na produção
e células com a K. marxianus em resíduos lácteos, verificou-se também que utilizando esta
levedura produções elevadas de biomassa são obtidas com temperaturas em torno de
30ºC.
Diante disso, e no intuito de melhorar as condições dos experimentos, objetivando
encontrar as que promovem as melhores condições de produção de células, aplicou-se
o modelo matemático de Phisalaphong et al., (2006) ao Reator 3, conforme ilustrado na
Figura 3.
Figura 3 – Modelagem matemática aplicada ao reator 3. Acompanhamento da concentração
celular (g.L-1) e consumo de substrato (AR) (g.L-1)

Observa-se na Figura 2 que o modelo utilizado nesta pesquisa descreve bem os
dados experimentais de produção de biomassa e consumo de substrato. Simeonov (1999)
ao estimar parâmetros de modelagem matemática para a obtenção de etanol por processo
fermentativo anaeróbico com biogás também observou o mesmo comportamento, assim
como Nadai (2015) empregando a levedura Saccharomyces boulardii em permeado também
constatou este comportamento. Dessa forma, o modelo proposto, possibilita descrever com
eficiência os dados experimentos para produção de biomassa e consumo de substrato, para
a condição referente ao reator 3.

Vol. II Engenharia Química

54

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Os parâmetros obtidos do ajuste do modelo aos dados experimentais são
apresentados na Tabela 3, juntamente com os valores dos coeficientes de correlação obtidos
para a curva de crescimento celular e de consumo do açúcar redutor total.
Tabela 3 - Valores dos parâmetros obtidos para o modelo cinético
Parâmetro

Valor

Unidade

µm

3.3E-01

h-1

KSc

2.0E+01

g L-1

µmp

2.7E+00

h-1

KScP

7.8E-02

g L-1

Kic

8.6E+00

g L-1

KicP

6.5E+00

g L-1

Pm

1.0E+04

g L-1

P’m

2.0E+00

g L-1

YX/S

9.4E-01

-

YP/S

1.8E-01

-

kd

6.6E-02

h-1

ms

4.7E-05

g L-1

r2 Concentração Celular

0.992

-

r2 Consumo de Substrato

0.997

-

Os valores dos coeficientes de correlação apresentados na Tabela 3 mostram que
o modelo cinético em questão apresenta-se eficiente em descrever os dados cinéticos
experimentais do crescimento da levedura Kluyveromyces marxianus e do consumo do
açúcar total no meio fermentativo.
Os valores obtidos para o parâmetro µm no presente trabalho foi próximo aos
obtidos por Trigueiros et al., (2016) que descrevem a fermentação alcoólica por S. cerevisiae
var. boulardii, enquanto que os valores para a máxima velocidade de produção de etanol foi
em torno de 4 vezes maior, demonstrando que a levedura estudada neste trabalho apresenta
uma maior afinidade a produção de etanol, visto que apresenta facilidade em assimilar a
galactose presente no permeado de soro de leite. Esse comportamento foi detectado nos
estudos de Nadai (2015) assim como neste trabalho.
Outra vantagem levedura em questão, observada através dos resultados obtidos
na modelagem, consiste no baixo consumo de substrato para a manutenção, quando
comparado o valor obtido para ms com o valor apresentado por Phisalaphong et al., (2006)
que estudou a fermentação alcoólica por S. cerevisiae, os valores ajustados aos dados
experimentais são 100 vezes menores.
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4. CONCLUSÃO
Conclui-se que condições otimizadas em processos fermentativos são imprescindíveis
para atingir maiores índices de produção celular ou outros produtos de interesses. Verificouse que a temperatura é o fator determinante, quando emprega-se a levedura K. marxianus
com o objetivo de elevada produção de células em resíduo permeado. Evidenciou-se também
que é possível aplicar o resíduo lácteo em processos fermentativos, e assim, contribuir para a
redução dos impactos ambientais causados pelo permeado. Salienta-se que novos estudos
matemáticos devem ser realizados a fim de melhorar a processo, bem como testar novas
condições de fermentações para verificar a possibilidade de atingir valores maiores para a
produção celular e também validar o modelo estudado.
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ESTUDO PRÉVIO DE CONDIÇÕES DE HIDRÓLISE PARA PRODUÇÃO DE
GALACTO-OLIGOSSACARÍDEO A PARTIR DE PERMEADO DE SORO
Mônica Lady Fiorese13; Fernanda Rengel dos Passos14; Keiti Lopes Maestre15;
Diogo Henrique Hendges16

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Engenharia de reações química e biotecnologia
RESUMO
A busca por alimentos funcionais tem provocado aumento em pesquisas referentes a esta
área. Dentre estes, têm-se os galacto-oligossacarídeos (GOS), os quais são conhecidos por
terem propriedades que lhes confere a característica de prebióticos, os mesmos podem ser
encontrados naturalmente em frutas, leite ou obtidos enzimaticamente. A produção de
GOS é uma reação de transgalactosilação, porém esta compete com a hidrólise; ademais
para produzir GOS é necessária a utilização de um meio rico em lactose e da enzima
β-galactosidase, esta por sua vez, pode ser originada por fungos, bactérias ou leveduras.
Neste contexto, este estudo prévio teve como objetivo avaliar a hidrólise do permeado de
soro de leite, e quais condições podem promover a síntese do GOS, utilizando a enzima
lactase proveniente da levedura Kluyveromyces lactis. As variáveis de influência analisadas
foram pH, temperatura e concentração de enzima. Onze condições foram testadas utilizando
a ferramenta planejamento fatorial completo. Os resultados indicam como condições
favoráveis para a obtenção do GOS, as que apresentaram menor grau de hidrólise em relação
a quantidades formadas de glicose e galactose. Logo, esta condição foi verificada para os
pontos 1 (T= 30ºC, pH 4,5 e 0,1% de enzima), 2 (T=40ºC, pH 4,5 e 0,1% de enzima), 5 (T=30ºC,
pH 4,5 e 0,15% de enzima) e 6 (T=40ºC, pH 4,5 e 0,15% de enzima), havendo portanto nestas
condições baixa conversão de lactose hidrolisada. Deste modo, a partir deste estudo prévio
verifica-se que pH baixos influenciam significativamente no processo de produção de GOS.
Palavras-chave: Lactose; Funcional; Prebióticos.
ABSTRACT
The search for functional food has been increasing the researches in this area. Among The
functional food, there are the galacto-oligossacarideos, which are prebiotics and it may be
found naturally in fruit, milk or also it may be obtained through enzymes. The production
of GOS is a transgaloctosilation reaction, although this reaction competes with hydrolysis,
therefore in order to produce GOS it is also necessary to use a rich resource in lactose and
β-galactosidase which may be created by fungus, bacterias and yeast. The purpose of this
study is to verify through the hydrolysis of the whey permeate the process best condition in
order to synthesize the GOS, using the lactase enzyme originated from the Kluyveromyces
lactis. The variables influences that were analyzed are the pH, temperature and enzyme
concentration. It was tested eleven conditions, using the complete factorial planning, the
ones that were indicated as being ideal for obtaining the GOS are the ones that has shown
13 Mestre em Engenharia de Alimentos, doutora em Engenharia Química e professora da Unioeste – e-mail:
<mlfiorese@gmail.com>.
14 Mestranda em Engenharia Química na Unioeste – e-mail: <frengel.passos@gmail.com.br>.
15 Mestranda em Engenharia Química na Unioeste – e-mail: < keiti_maestre@hotmail.com>.
16 Doutor em Ciências com habilitação em Biotecnologia Industrial e professor da Unioeste –
e-mail:<diogohenriquehendges@gmail.com>.
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a lesser level of hydrolysis. Thus, It was found at the points 1 (T= 30ºC, pH 4,5 and 0,1% of
enzyme), 2 (T=40ºC, pH 4,5 and 0,1% of enzyme), 5 (T=30ºC, pH 4,5 and 0,15% of enzyme)
and 6 (T=40ºC, pH 4,5 and 0,15% of enzyme), because in these conditions there is a low
conversion of hydrolyzed lactose. Thereby this previous study that low pH significantly affect
the GOS process.
Keywords: Lactose; Functional; Prebiotics.
1. INTRODUÇÃO
Atualmente há uma crescente demanda por alimentos funcionais, sendo que estes
constituem uma importante área de pesquisa em todo o mundo (TURGEON e RIOUX,
2011; GRANATO et al., 2010). Nesta vertente, tem-se os oligossacarídeos, considerados por
sua vez como prebióticos. Oligossacarídeos são açúcares encontrados naturalmente em
alimentos como frutas, vegetais, leite e mel, podendo ser sintetizados enzimaticamente por
vias biotecnológicas (JOVANOVIC-MALINOVSKA et al., 2015; DWIVEDI et al., 2014; GARCÍACAYUELA et al., 2014). Dentre os oligossacarídeos, um dos que mais se destaca são os
galactoligassacarídeo (GOS).
Os GOS são formados a partir de substratos ricos em lactose via transgalactosilação,
e para tanto podem-se utilizar células viáveis a partir da fermentação de substratos ricos em
lactose, bem como fazer uso de enzimas β-galactosidase extraídas previamente, sendo que
estas, podem ser aplicadas de forma imobilizada ou não (BICAS et al., 2010; PANESAR et al.,
2010). A fonte mais usual para a obtenção da β-galactosidase é a microbiana, incluindo fungos
(FAI et al., 2014; SANTOS et al., 2009), leveduras (FAI et al., 2014; PETROVA e KUJUMDZIEVA,
2010) e bactérias (GOSLING et al., 2009);
Fontes de β-galactosidase classificadas como GRAS
A legislação brasileira, por meio da resolução RDC nº 205/2006, relata que a enzima
lactase utilizada na indústria alimentícia deve ser de origem microbiana, proveniente dos
seguintes microrganismos: Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Candida pseudotropicalis,
Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces sp
(Brasil, 2006). Tais espécies são consideradas seguras para ingestão humana, são, portanto,
classificadas como GRAS (Generally Recognized As Safe) pela Food and Drug Administration
(FDA).
O Kluyveromyces lactis é uma levedura, sendo um ascomyceto unicelular, apresenta
formato oval ou esférico. Seu metabolismo é respiro-fermentativo e dependente de oxigênio
– Crabtree negativo (De Deken,et al., 1966). A enzima desta levedura tem um pH óptimo
perto da neutralidade (6.0 – 7.0) e temperatura ótima em 35 ºC (ESCOBAR et al., 2014).
Outra fonte para a produção da enzima β – galactosidase é a levedura Kluyveromyces
marxianus, a enzima neste caso, é produzida de modo intracelular e para sua extração podese fazer a autólise das mesmas, utilizando-se como solvente clorofórmio (PA). O cultivo é
realizado a 30 ºC e pH 5,5 (SANTIAGO et al., 2004).
Para extrair a enzima β - galactosidase realiza-se o cultivo das leveduras citadas em
soro de leite desproteinizado e suplementado com extrato de levedura e sais, por exemplo,
(NH4)2SO4, KH2PO4 e MgSO4.7H2O. (SANTIAGO et al., 2002).
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Ademais, pode-se extrair a enzima β- galactosidase do fungo Aspergillus oryzae.
Os fungos têm características heterotróficas, isto é, são desprovidos de clorofila, e assim
precisam de material orgânico para sobreviver. Por causa disso, a nutrição desses seres é
feita por absorções de nutrientes que se tornam assimiláveis devido a presença de enzimas
que sintetizam. Entretanto, todos os organismos precisam de carbono (para a formação do
esqueleto dos carboidratos, lipídios e proteínas), nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, enxofre,
fósforo e água (função primordial de regulação osmótica e, por causa do seu elevado calor
específico, na regulação térmica). (OLIVEIRA, 1982).
Este fungo é utilizado em soro de queijo ácido, pois apresenta como pH ideal 4,5 e
temperatura variando de 50 – 55 ºC (GÉKAS E LOPEZ, 1985; GUIDINI, 2009).
Tabela 1- Propriedade de enzimas de origem microbiana
Fonte
Aspergillus niger
Aspergillus oryzae

pH ótimo

pH
Cofatores Temperatura
estabilidade necessários
ótima (ºC)

Peso
molecular
(Da)

3-4

2,5-8

Nenhum

55-60

124000

5

3,5-8

Nenhum

50-55

90000

6,5-7,5

Mn+2, K+

37

201000

7-7,5

Mn+2, Na+

35

135000

Kluyveromyces fragilis

6,6

Kluyveromyces lactis

6,9-7,3

Escherichia coli

7,2

6-8

Na+, K+

40

540000

Lactobacillus thermophilus

6,2

n.d

n.d

55

540000

Lecuconostoc citrovorum

6,5

n.d

Nenhum

60

n.d

n.d – Não disponível
Fonte- GREENBERG, MAHONEY, 1981; modificado de GEKÁS E LOPES, 1985.

Na Tabela 1 são apresentadas algumas possíveis fontes de β – galactosidase e suas
respectivas condições de processamento.
Produção de GOS
Frequentemente usa-se soro de leite para a produção de GOS, pois este é um meio
rico em lactose, e ainda, é um resíduo em laticínios altamente poluente.
Quimicamente os GOS são formados por moléculas de galactose ligadas à glicose,
sendo formados de tri a decassacarídeos com 2 a 9 unidades de galactose, respectivamente
(LI et al., 2008). Os fatores que afetam o processo de produção de GOS são concentração
de lactose no substrato, concentração de enzima, temperatura e pH (FRENZEL et al., 2015;
INTANON et al., 2014; ROSSETTO et al., 2013).
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As condições mais comumente utilizadas para a produção deste oligossacarídeo
são pH próximo a neutralidade (6,0 – 7,0), concentração de enzima entre 5 U e 15 U.mL-1,
concentração de lactose variando de 20 a 50% e por fim, a temperatura encontra-se na
faixa de 30 a 45 ºC (KLEIN, 2013; MARTINS, 2009; ROSSETTO et al., 2013). Para a produção
de GOS só é necessário a adição de cofatores dependendo da necessidade da enzima
utilizada (Tabela 1), outro procedimento comumente adotado em diversos estudos é a
retirada das proteínas do substrato. Quanto ao tipo de reator utilizado para esta síntese
há diversas possibilidades, por exemplo, reator batelada com rotação, reator PBR e ainda,
reator com membrana.
Ademais, não costuma-se obter grandes produções de GOS. ONISHI (1995)
estudou a produção de GOS utilizando β – galactosidase originada a partir das leveduras
Sterigmatomyces elviae e Rhodotorula minuta, obtendo uma produção de 74 mg.mL-1 e 67
mg.mL-1, respectivamente. Já Rosetto (2013), obteve uma concentração de GOS igual a 71,45
g.mL-1, o que representou um rendimento de 23,82%, a enzima utilizada neste estudo foi
obtida a partir da levedura Kluyveromyces lactis.
Lisboa et al. (2012) analisou a influência da temperatura, da concentração de lactose
e de enzima no desempenho da reação enzimática para a obtenção de GOS a partir da
enzima lactase obtida da levedura Kluyveromyces lactis. A reação foi realizada com lactose
pura dissolvida em tampão fosfato 0,1 M (pH 7,0) e enzima, mantida a uma rotação de 180
rpm. A melhor condição observada foi de 400 mg.mL-1 de lactose, 5 U. mL-1 de enzima e
temperatura de 30 ºC em 14 horas de reação, a concentração de GOS nessas condições foi
de 167,5 mg.mL-1 tendo sido obtido um rendimento de 41,9%.
Em outros estudos, há a utilização da enzima imobilizada, por exemplo, Srivastava e
Chand (2016), estudaram a produção de GOS com enzimas livre e imobilizada. Primeiramente,
concluíram que a matriz mais adequada para a imobilização da β – galactosidase era
o alginato de sódio quando comparado ao ágar, bagaço de cana ativada e gelatina.
Conseguinte, verificaram que a máxima concentração de GOS obtida foi de 72,0 g. L-1 e 42,6
g. L-1 utilizando 1,2 unidades de enzima em 3 horas de reação num reator batelada para as
células livres e imobilizadas, respectivamente. Além destes resultados, Srivastava e Chand
(2016), testaram a possibilidade de reutilização das enzimas, sendo que as enzimas livres
foram reaproveitadas por 5 ciclos sem perder a atividade enquanto as enzimas imobilizadas
foram reutilizadas por 10 ciclos.
Palai (2014) analisou a síntese de GOS utilizando a imobilização em glutaraldeído
da enzima, originada da bactéria Bacillus circulans, este estudo resultou numa produção de
30% de GOS, sendo obtido em um sistema de recirculação, o qual foi alimentado com uma
concentração inicial de lactose de 50g.L-1, 241 U de enzima imobilizada a 40 ºC e pH 6,0.
A síntese enzimática de galacto-oligossacarídeos pode ser associado a fluidos
supercríticos. Manera et al. (2012), estudou a síntese de GOS com de β – galactosidase com
células permeabilizadas de Kluyveromyces marxianus em diferentes fluidos comprimidos.
Os experimentos foram realizados em reator descontínuo, avaliando-se as concentrações
de enzima e lactose. O sistema que apresentou melhor resultado foi fazendo uso de CO2
supercrítico, o qual obteve uma produção de 83,0 g.L-1 de GOS em contrapartida os sistemas
utilizando propano e n-butano obtiveram 63,0 g.L-1 e 75,0 g.L-1 de GOS, respectivamente.
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Além da enzima lactase, é possível acrescentar outros microrganismos ao
processo para que estes consumam a glicose presente no meio fermentativo, dentre os
microrganismos que são usualmente adicionados ao processo, tem-se: Saccharomyces
cerevisae. E uma alternativa de uso, ainda não explorada, para esta finalidade é a utilização
da Saccharomyces boulardii. Atualmente, os poucos estudos referentes a utilização dessa
levedura em permeado de soro de leite hidrolisado (galactose + glicose), esta é capaz de
consumir essas fontes e produzir biomassa microbiana probiótica (TRIGUEROS et al., 2016).
A levedura Saccharomyces boulardii é amplamente utilizada para prevenir e também
como agente terapêutico para doenças gastrointestinais e diarreia. A principal diferença
desta levedura para a Saccharomyce cerevisae é que a S. boulardii sobrevive ao meio ácido,
favorecendo sua atuação no trato gastrointestinal, sua temperatura ótima é 37 ºC e o pH
variando de 4,5-6,5 (CZERUCKA et al., 2007).
A aeração é um fator importante para o crescimento da S. boulardii. Muller (2006)
avaliou o crescimento da S. boulardi em fermentadores do tipo air lift e Shaker. Neste estudo,
notou-se que não houve diferença significativa quanto a produtividade entre os dois
fermentadores. Entretanto, percebeu-se que quando a aeração foi alterada de 1,0 para 1,5
vvm (volume de ar por volume de meio, por minuto) a velocidade específica de crescimento
aumentou.
A associação de microrganismos prebióticos e probióticos dão origem ao que
denomina-se simbiótico. Os simbióticos estão associados a inúmeros benefícios para a
saúde, dentre os quais tem-se, produção de β – galactosidase para alívio da intolerância a
lactose, efeitos redutores do colesterol, estímulo e melhora do sistema imune, efeito anticarcinogênico no cólon.
Pandiyan (2012) estudou o desenvolvimento de um sorvete simbiótico, neste sorvete
foi acrescentado Lactobacillus acidophilus e Saccharomyces boulardii como fontes probióticas
e fruto-oligossacarídeos (FOS) enriquecido com concentrado de proteína de soro de leite,
como fonte prebiótica. Neste caso, avaliou-se a viabilidade dos probióticos durante a
armazenagem do sorvete e a sobrevivência do FOS no intestino humano. Observou-se uma
redução significativa na contagem dos probióticos durante o armazenamento do sorvete. O
consumo do sorvete simbiótico provocou um aumento significativo nas amostras fecais de
L. acidophilus e S. boulardii dos voluntários. A contagem dos microrganismos probióticos foi
maior quando houve a ingestão associada em relação a ingestão isolada destes. Ao retirar o
sorvete simbiótico da alimentação dos voluntários houve uma redução na contagem de L.
acidophilus e a S. boulardii desapareceu do organismo em cerca de 7 dias.
Métodos de Separação e Purificação de GOS
O método de separação está condicionado ao modo como o produto é formado, se
este é intracelular ou extracelular.
Os galacto-oligossacarídeos são formados de modo extracelular, portanto, para
sua separação do meio fermentado podem ser utilizadas carvão ativado, ultrafiltração,
nanofiltração, cromatografia por exclusão de tamanho, também conhecida por cromatografia
de permeação em gel, entre outros.
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Hernández (2009) testou quatro técnicas de separação para obtenção de GOS livres de
hidratos de carbono. A diafiltração não apresentou nenhuma seletividade entre os mono-di
e oligossacarídeos. Enquanto o tratamento com levedura para remover os monossacarídeos
permitiu uma alta recuperação de GOS e dissacarídeos. O tratamento com carvão ativado
mostrou uma eficiência maior com solução 10% de etanol, o que permitiu uma remoção
quase completa de dissacarídeos e 53% de recuperação de GOS. Entretanto, o método que
permitiu maior grau de pureza foi a cromatografia por exclusão de tamanho, obteve-se grau
de polimerização até oito.
Goulas (2002) analisou a utilização de nanofiltração para o processo de purificação
de GOS. E notou que este processo apresenta grande potencial para a purificação deste
produto, principalmente ao utilizar a membrana DS-5-DL (a 60 ºC), para este caso, o
rendimento apresentado foi de 14-18% para o monossacárido, 59-89% para o dissacarídeo
e 81-98% para o trissacarídeo (oligossacarídeo).
Em contraponto, Michelon (2013), realizou um estudo no qual avaliou membranas de
nanofiltração compostas de polietersulfonas (NP010 e NP030) e de poliamidas aromáticas
(Desal 5-DK, Desal 5-DL e Desal 5-HL). Num primeiro teste, em escala laboratorial que
simulava a filtração tangencial a 3 MPa e 30 ºC, a membrana que apresentou melhor fator
de purificação foi a NP030. Esta membrana, foi utilizada posteriormente numa escala piloto
de filtração tangencial com módulo espiral da membrana NP030, e após 3900 s houve uma
recuperação de 97,82% de GOS.
Pode-se purificar o GOS também pelo uso de precipitação. Sen et al. (2011), avaliou
a adição de etanol para precipitar seletivamente o GOS. Foram necessários altos volumes
de etanol para realizar a precipitação. Os melhores resultados ocorreram para 90% (v/v) de
etanol, sendo que na mais baixa concentração testada (28 g.L-1) e mais alta temperatura 40
ºC obteve um enriquecimento de GOS maior. Em contrapartida a recuperação de GOS foi
maior para a concentração mais elevada desse sacarídeo (81 g.L-1).
Diante do exposto, percebe-se a importância do estudo proposto. Sendo que este
tem por objetivo realizar a hidrólise do permeado do soro de leite utilizando a enzima lactase,
proveniente da levedura Kluyveromyces lactis, a fim de verificar quais são as condições ótimas
para o processamento do GOS.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Substrato
O substrato utilizado neste estudo foi o permeado de soro de leite em pó fornecido
pela empresa SOORO – Ingredientes Ltda., localizada na cidade de Marechal Cândido
Rondon, região Oeste do Paraná.
2.2. Enzima
A enzima β-galactosidase utilizada é proveniente da levedura Kluyveromyces lactis
marca Lactozym Pure® 6500L – cedida gentilmente pela Empresa Novozymes.
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2.3. Hidrólise do permeado
O permeado foi hidrolisado com a enzima β-galactosidase em diferentes condições,
sendo estas, concentração de enzima: 0,1 0,125 e 0,15% (p/v), temperatura de 30, 35 e 42
ºC, pH de 4,5, 6,5 e 8,5, concentração de lactose de 135 g.L-1 e tempo de hidrólise 600
minutos.
2.4. Determinação do pH
O pH foi aferido utilizando pHmêtro de bancada da marca MS Tecnopon, modelo
MPA 210, devidamente calibrado.
2.5. Determinação de açúcares redutores totais
Para a determinação dos açúcares redutores totais, foi utilizado o método do ácido
3-5 dinitrosalicílico (DNS), proposto por MILLER (1959).
A amostra foi diluída de acordo com a quantidade de açúcar contida na mesma. Para os
pontos iniciais da hidrólise, diluiu-se na proporção de 1:10, e os demais pontos foram diluídos
conforme as leituras anteriores (entre 0 e 0,800 nm). Em um tubo de ensaio, adicionou-se
400µL da amostra previamente diluída e 400µL da solução de DNS, conseguinte foi levado
ao banho-maria, a 100ºC, por 5 minutos. Após isso, resfriou-se a amostra em banho de gelo.
Sendo posteriormente adicionados 4 mL de água destilada e a solução homogeneizada.
Depois de 10 minutos realizou-se a leitura de absorbância em espectrofotômetro em 575
nm. Para obter os resultados de concentração de açúcar, fez-se uma curva padrão contendo
com solução de glicose na concentração de 3 g.L-1.
2.6. Determinação De Glicose
Utilizou-se o método enzimático-colorimétrico da marca Gold Analisa para a
determinação de glicose seguiu-se o procedimento descrito pela empresa.
Primeiramente diluiu-se a amostra de acordo com a quantidade de açúcar contida na
mesma. Para os pontos iniciais da fermentação, diluiu-se na proporção de 1:40 e os próximos
pontos são diluídos conforme as leituras anteriores (entre 0 e 0,800 nm). Em um tubo de
ensaio pipetou-se 24µL da amostra já diluída. Em outro tubo, foram adicionados 24µL do
reagente 1 (padrão). Nos dois tubos, colocou-se 2400µL do reagente 2 (reagente de cor) e
4800µL em outro tubo que foi utilizado como branco. Após homogeneizar este foi colocado
em banho-maria a 37ºC por 10 minutos. Em seguida foi realizada a leitura de absorbância
em espectrofotômetro em 505 nm.
2.7. Determinação da Conversão de Hidrólise
A conversão de hidrólise obtida para cada condição estabelecida foi determinada de
acordo com a equação (1).

(1)
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2.8. Planejamento Experimental
Foi utilizado um planejamento fatorial completo 23 para o desenvolvimento desta
pesquisa. As condições utilizadas são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2- Níveis e valores reais das variáveis consideradas no planejamento fatorial
Variáveis

Unidades

Temperatura

(oC)

pH
Enzima

(%)

-1

Níveis
0

+1

30

35

40

4,5

6,5

8,5

0,1

0,125

0,15

A matriz completa utilizada no planejamento fatorial é apresentada na Tabela 3.
Tabela 3- Matriz do planejamento fatorial completo 23, com 3 pontos centrais, para a
hidrólise enzimática.
Ensaio

Temperatura (ºC)

pH

[enzima] (%)

1

-1

-1

-1

2

1

-1

-1

3

-1

1

-1

4

1

1

-1

5

-1

-1

1

6

1

-1

1

7

-1

1

1

8

1

1

1

9

0

0

0

10

0

0

0

11

0

0

0

3. DESENVOLVIMENTO
Os resultados da concentração de glicose e conversão da lactose (glicose +
galactose) (g.L-1) para 600 minutos de hidrólise, para as condições estabelecidas no
planejamento experimental são apresentados nas Figuras 1 a 4 e na Tabela 4, onde nesta
ainda são mostrados os resultados referentes a conversão de lactose hidrolisada em
porcentagem (%).
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Figura 1- Concentração de glicose liberada durante a hidrólise do permeado de soro de leite,
nas diferentes condições testas.

Figura 2- Decréscimo da lactose e formação de lactose hidrolisada (glicose + galactose) para
as condições 1, 3, 5 e 7.
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Figura 3- Decréscimo da lactose e formação de lactose hidrolisada (glicose + galactose) para
as condições 2, 4, 6 e 8.

Figura 4- Decréscimo da lactose e formação de lactose hidrolisada (glicose + galactose) para
o ponto central (9, 10, 11).
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Tabela 4- Matriz do planejamento fatorial completo 23, para a hidrólise enzimática, de 150 g
L-1 de permeado. em diferentes condições para um tempo de 600 minutos de hidrólise.

Ensaio

[enzima]
(%)

Lactose
hidrolisada
(g.L-1)

Conversão
de lactose
hidrolisada
(%)

Temperatura (ºC)

pH

1

30

4,5

0,1

13,6

10,1

2

40

4,5

0,1

4,3

3,2

3

30

8,5

0,1

116,0

85,9

4

40

8,5

0,1

110,0

81,5

5

30

4,5

0,15

10,3

7,6

6

40

4,5

0,15

3,7

2,7

7

30

8,5

0,15

123,4

91,4

8

40

8,5

0,15

120,6

89,3

9

35

6,5

0,125

125,3

92,8

10

35

6,5

0,125

126,2

93,5

11

35

6,5

0,125

125,2

92,7

Analisando as Figura 1 a 4 e Tabela 4, nota-se que as piores condições de hidrólise
ocorrem para os ensaios 1 (T= 30ºC, pH 4,5 e 0,1% de enzima), 2 (T=40ºC, pH 4,5 e 0,1%
de enzima), 5 (T=30ºC, pH 4,5 e 0,15% de enzima) e 6 (T=40ºC, pH 4,5 e 0,15% de enzima),
e portanto estes ensaios mostrando-se serem os mais favoráveis para a produção de
Galacto-oligossacarídeos (GOS), pois, sabe-se que a hidrólise compete com a reação de
transgalactosilação, a qual é responsável pela obtenção de GOS. Deste modo, as condições
desfavoráveis para a hidrólise são, possivelmente, as melhores para a obtenção de GOS.
Lisboa et al. (2012) verificou em seu estudo que a melhor condição para a obtenção
de GOS a partir da enzima lactase obtida da levedura Kluyveromyces lactis, ocorreu em pH 7,0,
concentração de 5 U. mL-1 de enzima e temperatura de 30 ºC. Em contrapartida, Palai (2014)
notou em seu estudo, utilizando a enzima lactase oriunda da bactéria Bacillus circulans, que
a síntese de GOS teve seu ponto ótimo na condição de 241 U de enzima imobilizada a 40 ºC
e pH 6,0. Percebe-se deste modo, que os resultados obtidos neste estudo prévio estão de
acordo com o predito pela literatura.
Na Tabela 4 verifica-se que a condição utilizada para o ponto central (T=35 ºC, pH
6,5 e 0,125% de enzima), foi a que apresentou maior conversão de lactose em glicose +
galactose, obtendo valores em torno de 90-93,5%.
Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente, sendo que na Figura 5
é apresentado o Gráfico de Pareto, que dispõe visualmente as variáveis significativas, e a
Tabela 5 aponta a influência das variáveis, e de suas interações, o p-valor, o coeficiente das
variáveis e o erro padrão para o planejamento, além do coeficiente de determinação (R²)
com um nível de significância de 5% (α=0,05). Os valores em negrito indicam que a variável
é significativa para o intervalo de confiança de 95% (p-valor < 0,05).
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Figura 5 – Diagrama de Pareto para o planejamento experimental.

Tabela 5- Estimativa dos efeitos principais e de interação das variáveis utilizadas no
planejamento experimental
Efeito

Desvio padrão

p

Coeficiente

Média/ Intersecção

59,15455

10,36344

0,004658

59,15455

(1) Temperatura (ºC)

-4,57500

24,30442

0,859855

-2,28750

(2) pH

81,12500

24,30442

0,028893

40,56250

(3) Enzima (%)

2,57500

24,30442

0,920724

1,28750

1e2

1,32500

24,30442

0,959138

0,66250

1e3

1,07500

24,30442

0,966841

0,53750

2e3

4,07500

24,30442

0,874982

2,03750

Pelo diagrama de Pareto (Figura 5), bem como a partir do p-valor (Tabela 5), verificase que a variável que apresentou maior influência na hidrólise do permeado foi o pH. Este
fato pode estar relacionado com a faixa mais ampla de variação de pH, de modo que os
valores extremos afastam-se mais do pH ótimo do microrganismo utilizado.
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), a qual foi
utilizada na regressão dos dados experimentais e das superfícies de resposta, conforme
valores apresentados na Tabela 6. A partir do teste F, comparou-se o valor de F calculado
(Fcalc) com F tabelado (Ftab). O valor de F tabelado para um intervalo de confiança de 95% é
de Ftab(0,05;1;9) = 5,12.
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Tabela 6- Análise de variância (ANOVA) dos ensaios do planejamento fatorial completo 23, ao
nível de 95% de confiança.
Soma
Quadrática (SQ)

Graus de
Liberdade (GL)

Média
Quadrática (MQ)

Fcalc

Coeficiente de
determinação (r2)

Modelo de
regressão

13162,53

1

13162,53

24,57

0,737

Erro

4819,8

9

535,54

-

Total

17982,33

10

-

-

R²=0,737; Ftab=5,12

A Tabela 6 apresenta o valor de Fcalc = 24,57 maior que o valor de Ftab = 5,12
(BARROS et al., 2010). Assim, é possível dizer que o modelo proposto é válido descrevendo
o comportamento da hidrólise enzimática dentro das faixas propostas, para as variáveis
temperatura, pH, e concentração de enzima ao nível de 95%, e os parâmetros da equação
se ajustam aos dados experimentais, com a razão Fcal>Ftab = 4,79, porém como o coeficiente
de regressão não apresentou um valor próximo de 1, fez-se a análise dos valores preditos e
observados para confirmar esta resposta.
Nas Figuras 6 e 7 são apresentados os valores preditos e os observados para o
planejamento fatorial completo 2³.
Figura 6- Valores preditos para o planejamento fatorial completo 2³ da hidrólise enzimática

Figura 7- Valores observados para o planejamento fatorial completo 2³ da hidrólise enzimática
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Verifica-se (Figura 6) que os pontos não estão dispersos aleatoriamente em torno
do zero e na Figura 7 é possível notar que os pontos não estão dispersos em torno da
reta, o são indicativos de que o modelo não descreve adequadamente o processo, e assim
sendo necessários novos testes de hidrólise para obter a equação do modelo que prediz o
comportamento da hidrólise.
As Figuras 8 e 9 apresentam as superfícies de resposta e curva de nível para os fatores
analisados no planejamento fatorial completo 2³.
Figura 8 - Superfície de resposta para o planejamento fatorial completo 2³ da hidrólise
enzimática

Vol. II Engenharia Química

72

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Figura 9- Curva de nível obtida para o planejamento fatorial completo 2³ da hidrólise
enzimática

Analisando as Figuras 8 e 9, o fato do ponto central ter as melhores condições
para a hidrólise (pH 6,5, T= 35ºC e 0,125 % de enzima) é comprovado, ou seja, para obter
elevados teores de produção de GOS deve-se ir no sentido contrário ao ótimo obtido para
a hidrólise.
4. CONCLUSÃO
O presente estudo enfatizou que determinadas condições de hidrólise devem
ser evitadas quando o objetivo é a produção do prebiótico GOS, verifica-se ainda que
as faixas estudadas necessitam ser ampliadas e melhor avaliadas no intuito de obter-se
uma condição ótima para produção do GOS, bem como quantificar seus resultados em
equipamentos de alta eficiência, sendo esta a continuidade deste estudo.
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MODELAGEM MATEMÁTICA DO CRESCIMENTO MICROBIANO DA
LEVEDURA PROBIÓTICA SACCHAROMYCES BOULARDII EM
RESÍDUO LÁCTEO
Mônica Lady Fiorese17; Rafael Canevesi18; Keiti Lopes Maestre19; Fernando Palú20

Área de Concentração: Engenharia Química.
Grupo de Trabalho: Modelagem, simulação, otimização e controle de processos.
RESUMO
A indústria de lácteos consiste em uma fonte geradora de resíduo líquido de elevada carga
orgânica, neste contexto tem-se o permeado de soro de leite, o qual para aplicações em
processos biotecnológicos como obtenção de biomassa celular microbiana (suplementos
alimentares para humanos e animais) é um excelente substrato, em virtude da presença
de lactose, proteínas, gorduras, sais minerais, além de aminoácidos essenciais e vitamina.
Outra aplicação para o permeado é sua conversão (lactose) em etanol por leveduras,
como a Saccharomyces boulardii, levedura esta considerada probiótica. Para a otimização
de processos fermentativos, faz se necessário conhecer as caraterísticas cinéticas de
crescimento celular e produção de etanol, bem como, a utilização de modelos matemáticos
robustos, levando ao desenvolvimento de novas estratégias operacionais. Dessa forma, o
presente trabalho teve como objetivo o delineamento de curvas cinéticas do crescimento
microbiano, e consumo de substrato, aplicando modelagem matemática para representar
o comportamento de ambas. O modelo adaptado de Phisalaphong et al., (2006) de forma
eficiente às curvas cinéticas experimentais. A modelagem mostrou que, a condição que
apresentou faixa desejável dos parâmetros cinéticos de crescimento microbiano (ajuste aos
dados experimentais), para os casos estudados consiste em aplicar temperatura de 26 oC, pH
4,0 e concentração de permeado investigada. Ainda, foi possível correlacionar os parâmetros
obtidos a partir do ajuste aos dados experimentais, com a variação de temperatura nos
ensaios. Dessa forma, conclui-se que aplicando a modelagem é possível diminuir o número de
ensaios, realizar fermentações mais precisas, e em condições adequadas para metabolismo
da levedura.
Palavras-chave: efeito da temperatura, crescimento microbiológico, desejabilidade.
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ABSTRACT
The dairy industry consists of one source of high organic load liquid waste, in this context
there is the whey permeate, which for applications in biotechnological processes, such
as obtaining microbial cell biomass (food supplements for humans and animals) it is an
excellent substrate, due the presence of lactose, proteins, fats, minerals, essential amino
acids, and vitamins. Another application for the permeate is its conversion (lactose) in
ethanol by yeasts, such as Saccharomyces boulardii, considered as a probiotic yeast. For the
optimization of fermentation processes, it is necessary to know the kinetic characteristics
of cell growth and ethanol production as well as the use of robust mathematical models,
leading to the development of new operating strategies. Thus, this study aimed to design
kinetic curves of microbial growth and substrate consumption by applying mathematical
modeling to represent both behaviors. The adapted model off Phisalaphong et al., (2006)
represented efficiently the experimental kinetic curves. The modeling showed that the
condition that yielded a desirable range of microbial growth kinetic parameters (fitting to
the experimental data) for the studied cases consists in applying a temperature of 26 ºC, pH
4,0 in the permeate concentration researched. Mathematical equations were established to
describe the influence of temperature variance in the value of model parameter. It follows
therefore that applying mathematical modeling is possible to reduce the number of tests
and perform more accurate fermentations under suitable conditions for the metabolism of
the yeast.
Keywords: Effect of temperature, microbial growth, desirability function.
1. INTRODUÇÃO
Indústrias de modo geral são geradoras de diversos resíduos, os quais nem sempre
recebem a disposição correta e acabam eliminados na natureza, como exemplo, a indústria
láctea produz o resíduo líquido conhecido por soro do leite ou soro de queijo (FONTES, 2006;
GABARDO, et al., 2016).
Levando-se em conta o alto custo do descarte do efluente soro e o seu alto valor
nutricional, cada vez mais se têm feito pesquisas a fim e obter o aproveitamento deste
subproduto, uma das alternativas que vem sendo utilizada pela indústria láctea é o uso da
tecnologia de filtração por membranas, a qual proporciona a separação dos componentes
nutritivos existentes no soro por diferença de porosidade, gerando concentrados (BIEGER &
LIMA, 2008; GABARDO, et al., 2016).
Entretanto, este processo de separação produz um novo efluente, o permeado
de soro de queijo, que também apresenta elevada carga orgânica, devido à presença de
lactose, proteínas, gordura e sais minerais tais como: potássio, fósforo, magnésio, sódio e
cálcio, tornando-se também um transtorno ambiental para a indústria láctea (HASSMER, et
al., 2015; GABARDO, et al., 2016).
Porém, estudos apontam que o permeado pode ser empregado como matéria-prima
para a produção de produtos com valor agregados, como: aplicação na suplementação
alimentar de suínos (BERTOL, et al., 1996; EMBRAPA, 1996; HAUPTLI, et al., 2005), bezerros
(FONTES et al., 2006), utilização como suplementação proteica para atletas através da
extração do whey-protein (HARAGUCHI; et al., 2006), enriquecimento de bebidas (PELEGRINE
& CARRASQUEIRA, 2008), na alimentação de leitões por ser uma fonte rica em proteína e
lactose (GONÇALVES, 2011), e ainda por vias biotecnológicas, produção de biomassa
microbiana e ácidos orgânicos, como o etanol (PRAZERES et al., 2012).
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Em microbiologia industrial, o termo fermentação se refere ao processo microbiano,
no qual microrganismos convertem substratos, em novos produtos, (GAVA, 2002; SPINOSA,
2002), esse processo é definido como um fenômeno natural, pois matérias primas orgânicas
complexas são transformadas em substâncias mais simples através da ação de leveduras,
bactérias e fungos (SHREVE, 1997; AMORIM; LEÃO, 2005). Este processo de acordo com
Shreve (1997) possui fatores que são considerados críticos, tais como, pH, temperatura,
aeração-agitação e a cultura pura de microrganismo (BACH, 2012).
A fermentação alcoólica é definida como um processo anaeróbio com o objetivo
de produzir energia, ocorrendo pela degradação de carboidratos e formação de etanol e
dióxido de carbono como compostos principais e, glicerol, ácido pirúvico, succínico e álcoois
superiores como secundários (BORZANI, 2001).
Estudos relacionados ao uso do permeado de soro por processos biotecnológicos,
visando o desenvolvimento de novos produtos com valor agregado, tem-se os envolvendo
leveduras, a exemplo a biomassa celular ou também denominado de Single Cell Protein.
O interesse por esse produto, deve-se ao fato do mesmo apresentar elevados teores de
aminoácidos essenciais, e seu uso poder ser direcionado para suplementos alimentares para
humanos e animais (NADAI, (2015), ou ainda na obtenção de produtos com elevado teor
de nutrientes como fibras, vitaminas como a produção de oligossacarídeos (PADILLA et al.,
(2015); ARAÚJO et al., (2009)), o mesmo processo envolvendo leveduras e permeado, ainda
possibilita a produção de bioetanol (GABARDO et al., 2016) sendo as principais leveduras
empregadas Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces cerevisiae e a levedura probiótica
Saccharomyces boulardii (ASSUNÇÃO, 2014).
Dentre as leveduras, tem-se a Saccharomyces boulardii, considerada próbiotica, suas
caraterísticas são, aeróbia facultativa, pois dependendo das condições ambientais em que
se encontra, apresenta a capacidade de adaptar-se com a presença ou ausência de oxigênio,
a faixa de temperatura de 30 a 37ºC (CZERUCKA et al., 2007; LIONG, 2011), o crescimento
ótimo e observado entre pH 4,5 e 6,5, embora se adapte a pH mais ácido (CZERUCKA et
al., 2007; GRAFF, et al., 2008) tendo atualmente e comercialmente, como seu principal uso
no tratamento ou prevenção de doenças do trato gastrointestinal (CZERUCKA et al., 2007;
EDWARDS-INGRAM, et al., 2007; GRAFF, et al., 2008).
Nos processos biotecnológicos envolvendo o crescimento de leveduras, é
fundamental realizar o acompanhamento do seu crescimento, e então avaliar se o
comportamento ocorreu de forma eficiente e equivalente ao objetivo pretendido (BIEGER
& LIMA, 2008). Para elevados níveis de eficiência fermentativa, faz se necessário conhecer
as caraterísticas cinéticas de crescimento celular e produção de etanol, bem como, a
utilização de modelos matemáticos robustos que permitam descrever de forma eficaz o seu
comportamento (PHISALAPHONG et al., 2006).
Os modelos matemáticos auxiliam no desenvolvimento de novas estratégias, com
o intuito de otimizar o processo de fermentação, relacionando a influência de parâmetros
operacionais com as taxas de crescimento celular (MORESI et al., 1990). E para o modelo
ser considerado eficiente, o mesmo deve levar em consideração para sua elaboração, das
taxas de crescimento microbiano e consumo de substrato, além de efeitos de limitação de
substrato, inibição pelo produto, e também o que isso representa em termos de gastos com
manutenção e morte celular (GHALY et al., 2005).
Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo delinear curvas cinéticas de
crescimento microbiano e de consumo de substrato, utilizando a modelagem matemática,
a fim de predizer o comportamento das curvas cinéticas esperadas para um processo
otimizado.
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2. METODOLOGIA
2.1. Microrganismo
Utilizou-se a levedura Saccharomyces boulardii CCT 4308 Referência UFPEDA 1176,
oriunda da Coleção de Culturas Tropical – Fundação André Tosello. A mesma foi ativada em
meio YEPD (yeast extract peptone dextrose), composto por 5 g.L-1 extrato de levedura, 10 g.L-1
peptona de carne e 20 g.L-1 glicose, de acordo com Casal et al., (2004). As suspenses celulares
foram incubada, em incubadora do tipo shaker, com agitação orbital a 100 rpm, temperatura
de 30 °C, por 24 h.
2.2. Preparo do Pré-Inoculo
Preparou-se o pré-inóculo em erlenmeyer de 500 mL, sendo que o volume do meio
YEPD é de 250 mL, esterilizado em autoclave a 121 °C por 15 min. Em seguida, recebeu uma
alçada de cepa e foi incubada 30 °C, a 100 rpm, por 24 h.
2.3. Hidrólise Enzimática
Em virtude da lactose constituinte do permeado de soro de queijo ser um dissacarídeo
redutor não metabolizado naturalmente pelo microrganismo Saccharomyces boulardii
(FERREIRA, 2005), foi necessário realizar o processo de hidrólise enzimática para obter os
monossacarídeos: a glicose e a galactose, permitindo assim, o consumo destes.
As condições de hidrólise utilizada foram: 0,16 g.L-1 da enzima β-galactosidade, da
marca LactozymPure®TM 6500L da empresa Novozymes®, pH 6,5, com posterior incubação
em temperatura de 30°C, 100 rpm, por 6 horas. Após a hidrólise, a enzima foi desativada
através do aquecimento da solução em banho-maria a 100ºC por 5 minutos.
2.4. Inoculo e Cultivo da Saccharomyces boulardii
O inoculo e os cultivos foram preparados com os mesmo nutrientes e concentração
do permeado de soro de queijo hidrolisado, no intuito de promover a adaptação das células
ao meio, evitando-se assim, uma fase lag estendida.
As concentrações de sais utilizados (inoculo e cultivos) foram: 6 g.L-1 de ureia
((NH2)2CO), 1,5 g.L-1 sulfato de magnésio (MgSO4), 1,5 g.L-1 fosfato monobásico de potássio
(KH2PO4), 6 g.L-1 extrato de levedura e 100 g.L-1 de permeado hidrolisado.
Na elaboração dos inóculos (270 mL), suspensões celulares provenientes do préinóculo, e correspondendo a 10% do volume total de meio, foram adicionadas, ou seja,
30 mL de pré-inóculo. Os inóculos foram incubados em shaker e 100 rpm por 24 h. Foram
realizados ensaios com concentração inicial de permeado igual a 100 g L e pH igual a 4 com
diversas temperaturas conforme Tabela1.
Tabela 01 – Condições empregadas nas atividades experimentais
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Reator

Temperatura (ºC)

pH

[Permeado g.L-1]

1

26

4,0

100

2

29

4,0

100

3

32

4,0

100

4

37

4,0

100

Os cultivos foram realizados em recipientes de vidro cujo volume útil é de 3 L (Figura
1), na tampa do fermentador foram realizados dois orifícios, um para a coleta de amostras e
outro para liberação da pressão produzida no interior do fermentador. Os meios de cultivos
foram preparados com volume de 1800 mL e acrescidos de 180 mL de inoculo. Os cultivos
foram incubados com agitação orbital a 100 rpm, por 45 horas nas mesmas condições já
apresentadas na Tabela 1.
Figura 01 - Ilustração do reator utilizado nos cultivos de Saccharomyces boulardii.

Amostras foram coletadas no início dos cultivos (fermentação) de 2,5 em 2,5 h,
e posteriormente em intervalos de 4 horas até o tempo de 45 horas de fermentação.
Durante as amostragem retirou-se um volume de 15 mL para determinação de pH,
absorbância e açúcares redutores totais (consumo de substrato).
Ao concluir os cultivos, o fermentado foi envasado em garrafas PET, cujo volume
útil foi de 2 L. As garrafas PET foram submetidos a um processo de pasteurização em
estufa de secagem a 65°C por 30 minutos, com o objetivo interromper as atividades
microbiológicas.
2.5. Determinações Analíticas Realizadas Durante as Fermentações
2.5.1. Análise do pH
Quantificou-se os valores de pH em pHmêtro: Digital Portátil pH/mV devidamente
calibrado.

Vol. II Engenharia Química

81

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

2.5.2. Análise da concentração da biomassa
Determinou-se a concentração da biomassa do microrganismo, por meio da curva
de correlação entre os métodos de espectrofotometria e massa seca, conforme metodologia
de Muller (2006), Assunção (2014), Nadai (2015) e Fiorese et al. (2015), a qual consiste em
coletar e filtrar 20 mL de amostra ao final das fermentações e determinar a massa seca. A
filtração foi realizada em membrana de acetato de celulose (25 mm de diâmetro com poro
de 0,22 μm) seca em estufa de secagem a 90°C até massa constante. No final da filtração a
membrana com a biomassa retida, foi seca novamente em estufa de secagem. O peso seco
foi determinado pela massa da membrana seca e o volume de amostra filtrada.
Enquanto que o método de espectrofotometria refere-se à densidade óptica da
suspensão celular, a qual foi quantificada em espectrofotômetro UV-VIS no comprimento
de onda de 600 nm conforme ABNT (1997). Com isso, determinou-se a curva analítica da
concentração de biomassa, a partir dos valores de absorbância em função da concentração
celular.
2.5.3. Análise de açúcares redutores totais
Baseado na metodologia de Miller (1959) determinou-se os açúcares redutores totais
pelo método do ácido 3-5 dinitrosalicílico (DNS).
2.6. Modelagem
O modelo matemático foi desenvolvido a partir das equações de balanço diferencial
para cada componente no biorreator descontinuo e representada pelas Equações (1), (2) e
(3):
Eq.(1)

Eq.(2)

Eq.(3)
Em que kd é a constante de morte celular, ms representa a quantidade de substrato
gasta para manutenção celular, YX/S e YP/S consistem nos coeficientes estequiométricos ou
produtividade. µX e µP consistem nas curvas de crescimento microbiano.
No presente trabalho empregou para descrever o crescimento microbiano o
equacionamento proposto por Phisalaphong et al., 2006 e representada nas Equações (4 e
5) que considera a inibição pelo substrato e produto.
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Eq.(4)

Eq.(5)

O parâmetro KSc e KScP representam a constante de saturação, Kic e KicP consiste no
termo de inibição pelo substrato e Pm e P’m a inibição representada pela concentração
de produto na taxa respectivamente de formação de biomassa e produto. O sistema de
equações diferenciais parciais obtidas pela substituição das Equações (4) e (5) nas equações
(1)-(3), foi resolvido de forma numérica empregando o Método de Rosembrock.
O ajuste dos parâmetros aos dados experimentais foi realizado empregando como
critério de minimização a equação dos mínimos quadrados ponderada representada
matematicamente pela Equação (6).
Eq.(6)

Em que Ndad consiste no número de dados utilizado no ajuste, S a concentração de
substrato, X a concentração celular experimental descrita pelo modelo, e F a função objetiva
a ser minimizada empregando o método Downhill Simplex (NELDER & MEAD, 1965).
Em função do número elevado de parâmetros obtidos pela modelagem matemática, foi necessário fazer uma Matriz de Desejabilidade (DERRINGER & SUICH, 1980), para os
mesmos, relacionados ao crescimento microbiano, com o intuito de encontrar a condição
de maior eficiência na faixa estudada. Com a desejabilidade, os parâmetros estudados são
convertidos em valores de -1 e 1 chamados de desejabilidade individual (di), em que -1 e 1
representam respostas indesejáveis, e desejáveis, respectivamente. Para aquelas situações
onde o importante são as condições de parâmetros elevadas.
A di foi calculada da seguinte forma: -1 se y<L;(y-L)/(T-L) se L≤y≤T 1 se y>T. Onde y
é a resposta que foi encontrada, L é a menor resposta, e T a resposta alvo em que a maior
resposta foi obtida, dentre os dados utilizados para os parâmetros. Para os casos em que a
menor resposta do parâmetro é buscada, foi considerada a seguinte forma: 1 se y<T;(U-y)/
(U-T)se T≤y≤U;-1 se y>U. Em que y é a resposta encontrada para os parâmetros, U é o maior
valor obtido entre as respostas e T é a resposta alvo, que é a menor resposta encontrada entre os dados. Após determinada a di para cada reator e parâmetro, foi então aplicado à soma
(∑D) para cada reator, o que permitiu a comparação entre os diferentes cultivos, no intuito
de verificar qual apresentaria melhor resultado.
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3. DESENVOLVIMENTO
As Figuras 2, 3, 4 e 5 apresentam graficamente os resultados para o acompanhamento
da produção de biomassa celular (g.L-1), consumo de substrato (açúcares redutores em
lactose) (g.L-1) para a levedura probiótica Saccharomyces boulardii em diferentes condições
de cultivos ao longo de 45 horas de fermentações.
Figura 02 - Acompanhamento da produção de biomassa celular (g.L-1) e consumo de
substrato (g.L-1), no processo cultivo realizado em temperatura de 26°C; pH = 4,0; [Permeado
g.L-1] = 100.

Figura 03: Acompanhamento da produção de biomassa celular (g.L-1) e consumo de substrato
(g.L-1), no processo cultivo realizado em temperatura de 29°C; pH = 4,0; [Permeado g.L-1] =
100

Figura 04 - Acompanhamento da produção de biomassa celular (g.L-1) e consumo de
substrato (g.L-1), no processo cultivo realizado em temperatura de 32°C; pH = 4,0; [Permeado
g.L-1] = 100
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Figura 05 - Acompanhamento da produção de biomassa celular (g.L-1) e consumo de
substrato (g.L-1), no processo cultivo realizado em temperatura de 37°C; pH = 4,0; [Permeado
g.L-1] = 100

Observa-se nas Figuras 2 a 5, que o modelo proposto ajustou-se bem aos dados
experimentais, indicando que o mesmo pode ser utilizado como uma ferramenta na
determinação de condições ótimas para o crescimento de S. boulardii.
Ainda com base nos dados experimentais é possível obter os ajustes do modelo, a
fim de otimizar o processo, estes resultados são apresentados na Tabela 2.
Tabela 02 - Parâmetros cinéticos obtidos por ajustes do modelo
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µmax1
(101)

KsC

µmax2

KsCP

Pm

P’m

KiC

KiCP

(103)

(101)

(103)

(102)

(102)

(102)

(102)

1

30,46

75,47

21,19

938,31

0,00

0,00

295,60

123,42

2

17,71

25,09

6,74

2,78

0,26

0,19

0,01

210,29

3

2,28

13,13

1,40

32,64

0,06

10,67

4,34

11,29

4

17,47

18,32

88,72

0,00

5,25

5,46

4,05

0,13

Sabe-se que no decorrer do processo fermentativo, a levedura consome o substrato
para a geração do produto de interesse, seja a biomassa celular ou produção de etanol
(ASSUNÇÃO, 2014; NADAI, 2015; TRIGUEIROS, et al., 2016), assim a determinação dos
coeficientes estequiométricos, faz-se necessária para obter-se o real consumo de substrato,
e em que quantidade este foi destinado para cada produto formado (biomassa e etanol).
Os resultados referentes aos coeficientes estequiométricos obtidos a partir dos
ajustes aos dados experimentais para os 4 ensaios realizados, bem como o coeficiente de
correlação obtido para a curva de produção de biomassa celular, e consumo de substrato
são apresentados na Tabela 3.
Tabela 03 - Coeficientes estequiométricos obtidos com os ajustes aos dados experimentais
e parâmetros estatísticos
Yx/s

Yp/s

Kd(10-2)

ms(10-2)

RX

RS

1

0,12

0,13

0,00

14,21

0,99

0,99

2

4,29

0,36

7,78

1,48

0,99

0,98

3

1,66

296,66

1,68

6,18

0,95

0,99

4

0,28

0,75

0,63

74,74

0,97

0,98

Observando a Tabela 3, nota-se que as constantes de morte celular (Kd) para este
estudo apresentaram valores parecidos com o obtido por Trigueiros et al., (2016). Para o
reator 1 a constante de morte celular apresenta valor próximo a zero, o que é de interessante
para o processo fermentativo, uma vez que seu significado refere-se a manutenção do meio
por maiores períodos de tempo, ou seja, aumentando a eficiência do processo em termos de
uso da fonte de substrato, e elevação da produção e biomassa celular.
Analisando os valores obtidos para o parâmetro ms (Tabela 3), nota-se que o reator
4 apresenta um maior consumo de substrato para a manutenção do meio, enquanto que o
reator 2 apresenta um consumo significativamente baixo quando comparado com o estudo
de Phisalaphong et al., (2006) que obtiveram valores na faixa de 2 a 3 (10-2 h-1).
Devido à existência de diferentes critérios de comparação para a escolha do melhor
reator, optou-se por construir uma matriz desejabilidade para verificar qual condição
estudada realmente apresentou maior desempenho. Para tanto, os parâmetros utilizados
formam µmax1, µmax2, Kic, KicP, Pm, P’m e YP/S, para os quais se deseja valores elevados, enquanto os
que se deseja menores valores foram utilizados KSc, KScP e YX/S. A função desejabilidade obtida
para cada reator é apresentada na Tabela 4.
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Tabela 04 – Valores da função desejabilidade obtidas
Reator

Desejabilidade

1

1,45

2

0,74

3

0,00

4

1,29

Observando os valores para a função desejabilidade (Tabela 4) verifica-se que os
Reator 1 e 4 apresentaram os maiores valores da referida função, sendo o reator 4 o que se
apresentou mais desejável, obtendo uma desejabilidade igual a 1,45.
O efeito da temperatura na fermentação de permeado de soro de leite pela levedura
Saccharomyces boulardii, foi estudado usando os parâmetros obtidos do ajuste do modelo
matemático aos dados experimentais. Observando os valores dos parâmetros µmax1, µmax2, Kic
e KicP apresentados na Tabela 2, nota-se se que eles sofrem um decréscimo de magnitude
com o aumento da temperatura, comportamento esse também relatado por Phisalaphong
et al., (2006). A dependência de parâmetros cinéticos com a temperatura é comumente
expressada por uma relação matemática de Arrhenius, representada pela Equação (7).
Eq.(7)
Onde k é a constante cinética, A a constante pré-exponencial, Ea a energia de
ativação, R a constante dos gases e T a temperatura.
A constante pré-exponencial e a energia de ativação foram ajustados para os quatro
diferentes parâmetros obtidos, e os resultados apresentados nas Figuras 6, 7, 8 e 9.
Figura 06 - Variação da máxima velocidade de crescimento microbiano (µmax1) obtidos em
relação à temperatura
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Figura 07 - Variação da constante de saturação para o crescimento microbiano (Kic) em
relação à temperatura.

Figura 08 - Variação da máxima velocidade de formação de produto (µmax2) obtido em relação
à temperatura
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Figura 09 - Variação da constante de saturação para produção de etanol (KiCP) obtidos em
relação a temperatura

Os valores das Energias de Ativação, do fator pré-exponencial de Arrhenius,
juntamente com parâmetros estatísticos são apresentados na Tabela 5.
Tabela 05 – Fatores pré-exponencial e energias de ativação utilizadas na equação de
Arrhenius
Parâmetros

A

Ea

µmax1

0,0588

1855

Kic

2,6154

2219

µmax2

0,0015

2566

KiCP

0,0001

4921

Os valores obtidos para a energia de ativação (Tabela 5) são semelhantes aos
apresentados por Phisalaphong, et al. (2006), e Hettenhaus (1998). Os parâmetros
relacionados à inibição pela concentração de etanol obtidos neste trabalho foram também
semelhantes aos apresentados por Trigueiros et al. (2016). Contudo, estes parâmetro, bem
como a constante de morte celular, não apresentaram estudo de dependência com relação
à mudança de temperatura, quando analisados todos os valores em conjunto, contudo
se considerando um dos valores obtido para cada parâmetro como outlayer, e assim, as
constantes de inibição por etanol e a constante de manutenção celular apresentam um
comportamento linear com relação a temperatura, enquanto que a constante de morte
celular uma relação de Arrhenius, como pode ser observado nas Figuras 10 a 13. Entretanto,
McMeckin et al. (2002) relaciona o aumento da inibição com as alterações proporcionadas
pela variação de temperatura, nas propriedades de transporte e solubilidade do meio,
resultando em um maior acúmulo de substâncias tóxicas no interior das células.
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Figura 10 - Variação da constante de inibição pelo produto para o crescimento microbiano
(Pm) obtidos em relação a temperatura

Figura 11 - Variação da constante de inibição pelo produto para a produção de etanol (P’m)
obtida em relação à temperatura
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Figura 12 - Variação da constante de consumo de substrato para a manutenção celular (ms)
obtidos em relação a temperatura

Figura 13 - Variação da constante de morte celular (kd) obtidos em relação a temperatura
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No que se refere à inibição pela concentração de substrato, não foi identificado por
este estudo, uma dependência com relação a temperatura (Figura 14), resultado semelhante
ao relatado por Phisalaphong et al. (2006), os quais não verificaram dependência matemática
entre temperatura e os coeficientes de inibição pelo substrato.
Figura 14 - Variação da constante de inibição pelo substrato (KiC e KiCP) obtidos com relação
a temperatura

4. CONCLUSÃO
O presente trabalho teve como objetivo a obtenção de biomassa microbiana a partir
de resíduo da indústria láctea usando a levedura probiótica Saccharomyces boulardii, como
também a obtenção de um modelo matemático robusto, capaz de descreve-se as curvas de
crescimento e consumo de substrato em diferentes condições de temperatura, com o intuito
de identificar a influencia da mesma no processo fermentativo. O modelo escolhido ajustouse bem aos dados experimentais de forma a obter valores de coeficiente de correlação não
inferior a 0,95. A matriz desejabilidade construída com os parâmetros referentes a curva
de crescimento microbiano, indicou que o reator 1 operado na temperatura de 26o C, pH
igual a 4 e concentração de permeado inicial igual a 100 mg L-1 apresentou os valores de
parâmetros mais desejáveis para a produção de biomassa probiótica. Constatou-se que a
temperatura é um influente fator para a maioria dos parâmetros do modelo empregado
para descrever o crescimento microbiano. O modelo matemático, assim como as correlações
empíricas obtidas para relacionar os parâmetros a diferentes temperaturas, consiste em uma
poderosa ferramenta para analisar o desempenho do processo em questão em diferentes
temperaturas sem a necessidade da realização de novos experimentos.
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES CEPAS DE LEVEDURA NA PRODUÇÃO DE
CERVEJAS PURO MALTE COM BAIXO TEOR DE ETANOL
João Batista de Almeida e Silva21; Diogo Henrique Hendges22; Keiti Lopes Maestre23;
Mônica Lady Fiorese24

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Engenharia de reações químicas e biotecnologia
RESUMO
O consumo de cervejas sem álcool ou com baixos teores tem aumentado nos últimos anos
no mundo todo. A elaboração de cervejas com baixos teores de etanol pode ser realizada
por remoção por destilação ou controle de sua produção durante a fermentação, alterandose o processo de mosturação. Neste estudo foram avaliadas três linhagens de levedura,
duas comerciais, S-23 e W-3470 (Fermentis – França) e uma do banco de cepas da Escola de
Engenharia de Lorena (EEL), classificada como PPB-01, para produção de cervejas com baios
teores de etanol, comparando-se diferentes condições de mosturação. Para a condição
controle foram utilizadas temperaturas de mostruação de 52ºC, 62ºC, 72ºC, durante 30
minutos cada temperatura, e mosturação por infusão simples, com temperatura de 72ºC,
por 30 minutos. Analisou-se a produção e rendimento etanol, células em suspensão,
atenuação aparente e pH. Na condição controle observou-se a produção de etanol de
4,04%, 3,73% e 3,69% (V/V) e rendimentos em etanol semelhantes, 0,37, 0,35 e 0,39 (g/g),
para as cepas S-23, W-34/70 e PPB-01, respectivamente. Quando se realizou a produção de
mostos em mosturação por infusão simples os teores em etanol obtidos no final do processo
fermentativo foram 2,47%, 2,44% e 2,68% (V/V), com rendimentos de 0,40, 0,41 e 0,40 (g/g),
para S-23, W-3470 e PPB-01, respectivamente. Os perfis de atenuação aparente, células
em suspensão e pH foram semelhantes para todas as cepas de leveduras, nas diferentes
condições de mosturação.
Palavras-chaves: Mosturação; Fermentação; Viabilidade celular.
ABSTRACT
The consumption of beer without alcohol or with low levels has increased in recent years
worldwide. The production of beers with low ethanol contents can be accomplished by
removal by distillation or control its production during fermentation, changing the mashing
process. This study evaluated three yeast strains, commercial S-23 and W-3470 (Fermentis
- France) and one from Lorena Engineering School (EEL), classified as PPB-01, for the
production of beer with lower ethanol contents, comparing different mashing conditions. In
the control masinh condition 52°C, 62ºC, 72ºC were applied for 30 minutes each temperature,
and simple infusion mashing with a temperature of 72°C for 30 minutes was also evaluated.
It analyzed the production and etanol yield, cell in suspension, apparent attenuation and
pH. In the control condition the etanol production observed were 4.04%, 3.73% and 3.69%

21 Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Doutor em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica e Professor
da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo – e-mail:<joaobatista@debiq.eel.usp.br>.
22 Mestre em Biotecnologia, Doutor em Ciências e Professor Colaborador da Unioeste – Toledo – e-mail:
<diogohenriquehendges@gmail.com>.
23 Mestranda em Engenharia Química, Unioeste – Toledo – e-mail: <keiti_maestre@hotmail.com>.
24 Doutora em Engenharia Química e Mestre em Engenharia de Alimentos e professora do Centro de
Engenharias e Ciências Exatas da Unioeste campus Toledo – e-mail:<mlfiorese@gmail.com>.
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(V/V), and similar etanol yields, 0.37, 0.35 and 0.39 (g/g) to S-23, W-34/70 and PPB-01 were
find, respectively. When production was carried out in single infusion mashing process, the
ethanol levels obtained were 2.47%, 2.44% and 2.68% (V/V), and ethanol yields were 0.40,
0.41 and 0 40 (g / g), S-23, W-3470 and PPB-01, respectively. Apparent attenuation profiles,
cells in suspension and pH were similar for all yeasts strains, under different conditions of
mashing.
Keywords: Mashing, Fermentation, Cell Viability
1. INTRODUÇÃO
Leveduras são organismos unicelulares pertencentes ao reino Fungi, que se
reproduzem vegetativamente por brotamento (TENGE, 2009).
De acordo com Dragone e Almeida e Silva (2010), o gênero Saccharomyces apresenta
várias cepas consideradas seguras para produção de cervejas, sendo divididas, basicamente,
em dois tipos importantes: leveduras utilizadas para produção de cervejas do tipo Lager ou
Ale, processos conhecidos como de baixa e alta fermentação, respectivamente, realizados
pelas espécies S. uvarum (carlbergensis) e S. cerevisiae, respectivamente, mas que atualmente
são ambas denominadas Saccharomyces cerevisiae.
As fermentações de cervejas do tipo Lager são conduzidas em temperaturas
compreendidas entre 7 a 14ºC, enquanto as fermentações de cervejas do tipo Ale são
conduzidas em temperaturas que variam de 15 a 20ºC (MUNROE, 2006).
Segundo Stewart (2000), vários fatores podem influenciar no sabor da cerveja,
incluindo: a temperatura e o pH de fermentação, o tipo e o nível de adjunto, o modelo de
fermentador e a concentração do mosto.
O Brasil produziu mais de 13 bilhões de litros de cerveja em 2013, de acordo com
dados do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (2014). Com relação ao mercado de
cervejas especiais, especificamente, em relação ao segmento de microcervejarias, estimase que existam mais de 200 microcervejarias, concentradas principalmente nas regiões sul
e sudeste do Brasil, e que representam ainda menos de 1% do setor cervejeiro nacional.
Esse segmento apresenta tendência de crescimento e deve atingir a 2% da fatia do mercado
de cervejas em dez anos, motivada pela busca por parte dos consumidores de satisfação
sensorial e favorecida pela melhoria na renda da população brasileira (Associação Brasileira
de Bebidas, 2014).
Também se observa, nos últimos anos, o aumento no mercado de cervejas com
nenhum ou baixos teores de etanol. Na Europa, as vendas desse produto aumentaram em
50%, tendo a Espanha como o país de maior consumo (BRÁNYIK et al., 2012).
Existem diferentes métodos de remoção do álcool a partir de cervejas normais,
como: extração supercrítica com dióxido de carbono (MORI, 2004), pervaporação
(MAGALHÃES MENDES et al., 2008), destilação (MOREIRA DA SILVA; WIT, 2008).
No processo de mosturação ou brassagem, a hidrólise do amido é atribuída,
principalmente, às atividades das α e β-amilases. Enquanto estas são as principais
enzimas envolvidas em temperaturas de mosturação programadas, outras enzimas, como
proteases, glucanases, atuam cumprindo outras funções importantes, como a de reduzir a
viscosidade, pela ação hemicelulases, e da liberação de peptídeos de diferentes tamanhos,
que influenciarão na formação e estabilidade da espuma, pela ação das proteases (BRIGGS
et al. 2004). Nessa etapa há liberação de aproximadamente 70% em massa de carboidratos
fermentescíveis, incluindo glicose, maltose, frutose, sacarose e maltoriose (STEWART,
2000).
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Para Kunze (1996), o controle na formação de etanol pode ser realizado alterandose o processo de mosturação, que pode ser conduzida em temperaturas entre 72ºC a 75ºC,
as quais favorecem a ação da enzima α-amilase, que hidrolisam o amido em dextrinas. De
acordo com Sohrabvandi et al. (2010), nessa faixa de temperatura a enzima β-amilase é
inativada, evitando, dessa forma, a formação de maltose e consequente formação de etanol
durante a fermentação.
Neste trabalho foram avaliadas três diferentes cepas de levedura tipo Lager e duas
condições de mosturação para estudo da produção de cervejas contendo baixos teores de
etanol.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Água
A água utilizada no processo cervejeiro foi obtida de poço artesiano que abastece a
Escola de Engenharia de Lorena, tendo sido caracterizada por Aizemberg e Almeida e Silva
(2012).
2.2. Malte
O malte de cevada tipo Pilsen foi gentilmente fornecido pela Malteria do Vale, de
Taubaté – SP, em sacos de 50kg.
2.3. Lúpulo
O lúpulo utilizado foi da variedade Zeus, na forma de pellets, com 12% (m/m) de
α-ácidos e foi fornecido pela Wallerstein Industrial e Comercial Ltda., São Paulo – SP.
2.4. Leveduras
Foram avaliadas três diferentes cepas de leveduras cervejeiras do gênero
Saccharomyces cerevisiae, sendo uma cepa pertencente ao banco de Microrganismos da
Planta Piloto de Bebidas, da Escola de Engenharia de Lorena, PPB-01, e duas comerciais
Saflager S-23 e Saflager W-34/70 (Fermentis, França), adquiridas em fornecedor especializado.
As leveduras foram mantidas em meio Agar Extrato de Malte, a 4oC.
2.5. Produção de Inóculo
Para a produção do inóculo foi preparado mosto sob condição controle de
mosturação, com concentração em extrato primitivo de 10oP e amargor de 10 IBU, sendo as
leveduras propagadas a temperatura de 25oC, sob agitação orbital intermitente a 120 rpm,
por 48 horas.
2.6. Elaboração de Mostos
Todos os mostos foram produzidos em escala de bancada de até 10 litros, conforme
mostra o esquema na Figura 1
Vol. II Engenharia Química

98

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Figura 01 – Esquema da produção de mostos em escala de bancada de até 10 litros. (A)
Água quente, (B - Boil) Fervura, (M) Mosturação, clarificação e filtração, (R) Resfriamento, (F)
Fermentação e Maturação.

Primeiramente, a proporção necessária de malte para se obter mosto cervejeiro
com concentração em extrato primitivo de 10oP±1,0 foi moída em partículas com 0,75mm
de tamanho (MOUSIA et al. 2004). Após a moagem o malte foi submetido ao processo de
mosturação, também conhecido como brassagem, quando foi realizada a infusão do malte
em água, na proporção 3:1 (água:malte) sendo então mantidas condições controladas de
temperatura e tempo, objetivando-se hidrolisar os diferentes compostos presentes no
malte, como amido, proteínas, entre outros, sendo então realizada a prova do iodo, para
avaliação de decomposição do amido. Após esse teste e comprovada a hidrólise do amido,
as enzimas tiveram suas atividades cessadas pelo aumento de temperatura do processo
para 78ºC (CARVALHO, 2009; DRAGONE e ALMEIDA E SILVA, 2010).
Iniciou-se, então, a fase de clarificação do mosto, realizada na própria tina de
mosturação, recirculando-o através da casca do malte, que funciona como camada ou torta
filtrante, com o objetivo de reter os sólidos em suspensão. Após esse processo, o mosto
clarificado e filtrado foi transferido para a tina de fervura. Durante a transferência, água foi
adicionada à tina de filtração, na mesma temperatura de inativação das enzimas, para que a
torta resultante fosse lavada, com o objetivo de recuperar o extrato retido no bagaço, sendo
também este volume transferido para a tina fervura, seguindo-se este processo até que
fosse atingido o volume pretendido para produção do mosto (CARVALHO, 2009; DRAGONE
E ALMEIDA E SILVA 2010).
Iniciada a fervura, foi adicionado lúpulo, que confere amargor, em quantidade
necessária para se obter uma concentração de iso-α-ácidos de 10 mg/L, correspondente ao
amargor de 10 IBU±1,0 (International Bitterness Units – Unidades de Amargor), considerando
isomerização de aproximadamente 30% do conteúdo de α-ácido presente, de acordo com
Jaskula-Goiris, et al. (2010).
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A fervura também objetivou a concentração do mosto, bem com sua sanitização. Após
a fervura realizou-se a precipitação de proteínas, polifenóis e outros compostos insolúveis,
formando resíduo denominado “trub”, que foi separado do mosto líquido. Posteriormente
o mosto foi resfriado até a temperatura de fermentação e transferido para o fermentador,
sendo então inoculado com levedura cervejeira.
Foram avaliadas diferentes condições de mosturação (Tabelas 1 e 2), objetivando a
redução de produção de etanol, durante a fermentação, pelas leveduras.
Tabela 01 – Condições de mosturação controle para produção de cervejas puro malte.
Temperatura (ºC)

Tempo (min)

Enzima

52

30

Endopeptidase

62

30

β-amilase

72

30

α-amilase

Fonte: adaptado de Tschope, 2001.

Tabela 02 – Condições de mosturação por infusão simples para produção de cervejas puro
malte com baixos teores de etanol.
Temperatura (ºC)

Tempo (min)

Enzima

72

30

α-amilase

2.7. Fermentações
Todas as fermentações foram realizadas em fermentadores cilíndricos em plástico
alimentício, de forma estática sem agitação, em temperatura de 12±1,0oC, com concentração
inicial de leveduras de 1×107 células/mL de mosto.
2.8. Maturação
Este processo foi realizado após a fermentação, em baixa temperatura, próxima a
0±1,0ºC, por 7 dias, visando a sedimentação de células e colóides.
2.9. Métodos Analíticos
Durante o processo fermentativo, a cada 4 horas, e após a finalização das bebidas,
foram coletados 10mL de amostra para análises físico-químicas e contagem de células em
suspensão.
O volume foi centrifugado a 5400 rpm por 10 minutos, a temperatura ambiente, em
centrífuga Cientec Modelo CT 5000d, o sobrenadante coletado e descarbonatado por 60
segundos em Agitador de Tubos Phoenix AP 56, sendo as células sedimentadas resuspensas
no mesmo volume retirado da fermentação, 10mL de água destilada, e levadas para
determinação do número de células em suspensão.
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2.9.1. Análises físico-químicas
Para as análises físico-químicas de mostos prontos, de amostras retiradas durante os
processos fermentativos utilizou-se o equipamento Beer Analyzer II (Anton Paar, Áustria),
sendo determinados: Etanol (%v/v); Atenuação Aparente (%).
Para determinação do pH (EBC, 2005) foi utilizado medidor de pH Marconi, Modelo
MA 522, sendo a leitura realizada a temperatura de 20ºC.
2.9.2. Contagem de células
A contagem celular para inoculação dos mostos e de células em suspensão durante
as fermentações foi realizada em câmara de Neubauer (ASBC, 1996).
2.9.3. Determinação do fator de rendimento em etanol (YP/S)
O fator de rendimento de substrato em etanol (YP/S) foi calculado ao final de cada
ensaio, conforme a Equação 1, e posteriormente comparado entre todas as fermentações.
(Eq.1)
Em que:
YP/S = Fator de rendimento de substrato em etanol (g/g);
Pf = Massa final de produto (g);
Pi = Massa inicial de produto (g);
S0 = Massa inicial de substrato (g);
S = Massa final de susbtrato.
2.10. Delineamento Estatístico
Os dados das variáveis físico-químicas provenientes dos processos fermentativos e
da análise sensorial foram analisados por Análise de Variância (ANOVA) e para a comparação
das médias foi aplicado o teste de Tukey, com significância de 5% (p < 0,05), utilizando o
programa livre R, versão 3.0.2.
3. DESENVOLVIMENTO
Foram utilizadas três estirpes de leveduras para produção de cervejas do tipo Lager,
na fermentação de mostos elaborados sob diferentes condições de mosturação – controle
e de infusão simples. Na Tabela 3 podem-se verificar os teores de álcool produzido pelas
diferentes linhagens de leveduras, em fermentação de mosto obtido sob condição controle
de mosturação.
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Tabela 03 – Teor de álcool produzido pelas diferentes leveduras avaliadas e seus
respectivos rendimentos (YP/S) na fermentação de mosto obtido sob condição controle
de mosturação.
Levedura

Etanol (%v/v)

Tempo Fermentação (h)

YP/S (g/g)

4,04±0,02

168

0,40

3,73±0,02

180

0,41

3,69±0,01

180

0,40

S-23

a

W-3470

a

PPB-01

a

Letras iguais correspondem a médias estatisticamente iguais, ao nivel de 5% de confiança,
segundo teste de Tukey.

a

Verifica-se que não há diferença estatística significativa para as diferentes amostras
(p>0,34). Esses dados corroboram aqueles obtidos por Santos (2011) que avaliou o
comportamento de diferentes linhagens de leveduras em mosto cervejeiro contendo arroz
preto como adjunto, em proporção de 45% em massa, tendo observando maior produção
de etanol pela linhagem S-23, em comparação as linhagens 308, IIAC e W-3470, 5,01%;
3,47%; 4,20% e 4,88%v/v, respectivamente.
Na Figura 2 pode ser observada a atenuação aparente dos mostos elaborados com
diferentes processos de mosturação, sugerindo que o perfil de formação de etanol, durante
a fermentação foi semelhante nas condições avaliadas.
Figura 02 – Atenuação aparente nas fermentações de mostos elaborados sob diferentes
condições de mosturação, pelas diferentes leveduras. Condição controle: ( ) S-23; ( )
W-3470; ( ) PPB-01. Condição Infusão Simples: ( ) S-23; ( ) W-3470; ( ) PPB-01.
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A Tabela 4 apresenta as médias dos teores de álcool produzido pelas leveduras e
seus respectivos rendimentos, na fermentação de mosto obtido sob condição de infusão
simples.
Tabela 04 – Teor de álcool produzido pelas diferentes leveduras avaliadas e seus
respectivos rendimentos (YP/s), na fermentação de mosto obtido sob condição alternativa
de mosturação.
Levedura

Álcool (%v/v)

Tempo Fermentação (h)

YP/S (g/g)

2,47±0,007

108

0,37

2,44±0,014

116

0,35

2,68±0,007

116

0,39

S-23

a

W-3470

a

PPB-01

a

Letras iguais correspondem a médias estatisticamente iguais, ao nivel de 5% de confianca, segundo teste de
Tukey.

a

Como se pode observar na Tabela 4 o teor de álcool produzido foi semelhante para
todas as leveduras avaliadas, não havendo diferença estatística significativa (p>0,463), na
fermentação de mosto obtido sob condição de mosturação por infusão simples, constatandose claramente a menor produção de álcool nesta condição estudada, quando comparados
àqueles obtidos na fermentação de mosto produzido sob condição controle.
De acordo com Kunze (1996), nessa temperatura, 72oC, a ação de α-amilase é
favorecida, possibilitando a obtenção de mosto cervejeiro com menor teor de açúcares
fermentescíveis, uma vez que dextrinas são liberadas no meio, conforme também descrito
por Sohrabvandi et al. (2010), que relataram que em temperaturas de aproximadamente 77ºC
a enzima β-amilse é inativada, evitando a acumulação de maltose durante a mosturação.
Porém, segundo Brányik et al. (2012), se o tempo de ação da enzima α-amilase for
prolongado durante a brassagem, açúcares fermentescíveis serão formados, aumentandose, dessa forma, o teor de álcool produzido durante a fermentação.
O tempo de fermentação para o processo realizado sob condição controle de
mosturação foi de 180-192 horas, ao passo que para condição de mosturação por infusão
simples, o tempo foi bem inferior, 108-116 horas, podendo ser sugerido que o maior teor de
extrato fermentescível obtido na condição controle, representado pela atenuação aparente
(Figura 2) foi o fator relevante para o maior tempo de fermentação.
Entretanto, constatou-se que o número de células em suspensão das diferentes
leveduras, observado durante os processos fermentativos, apresentou um perfil semelhante
para as condições de mosturação avaliadas, considerando-se o tempo de processo.
Andrés-Toro et al. (1998) desenvolveram modelos matemáticos para o processo de
produção de cerveja em condições industriais, tendo verificado que o número de células em
suspensão ao final da fermentação, decaiu. Na Figura 3 pode ser verificado o decréscimo no
número de células em suspensão ao final do processo.

Vol. II Engenharia Química

103

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Figura 03 – Número de células em suspensão nas fermentações de mostos elaborados
sob diferentes condições de mosturação, pelas diferentes leveduras. Condição controle: ( )
S-23; ( ) W-3470; ( ) PPB-01. Condição Infusão Simples: ( ) S-23; ( ) W-3470; ( ) PPB-01.
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De acordo Munroe (2006) o perfil dos diferentes parâmetros, observados nas Figuras
2 e 3, é característico de fermentações para produção de cervejas, podendo ser verificado
que o pH estabilizou por volta de 4,2 (Figura 4), dentro da faixa de variação de 3,8 a 4,7,
intervalo também observado Manzano et al. (2005).
Figura 04 – Perfil do pH nas fermentações de mostos elaborados sob diferentes condições
de mosturação, pelas diferentes leveduras. Condição controle: ( ) S-23; ( ) W-3470; ( ) PPB01. Condição Infusão Simples: ( ) S-23; ( ) W-3470; ( ) PPB-01.
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Brányik et al. (2012) ainda cita uma outra forma de produção de cervejas com teores
reduzidos de etanol, que consiste no controle da temperatura de fermentação em baixos
valores, o que acarretaria em menor produção de etanol, porém sem afetar significativamente
a produção de subprodutos metabólicos das leveduras, como álcoois superiores e ésteres,
que conferem aromas e sabores à bebida.
4. CONCLUSÕES
A produção de cervejas com baixo teor de etanol é possível, verificando-se alguns
parâmetros, como condição de mosturação, na qual se deve favorecer especialmente a
enzima -amilase, que possibilita menor teor de extrato fermentescível, constatada pela
menor atenuação aparente observada, aproximadamente de 50%, quando comparada à
condição controle, por volta de 70%. A linhagem de levedura também desempenha papel
importante na obtenção dessas cervejas, visto que deve desenvolver fermentações com
características semelhantes, conforme observado neste trabalho, e ainda buscar alternativas
para limitar o metabolismo microbiano com relação à produção de etanol.
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RESUMO
Nas últimas décadas, o desenvolvimento de atividades industriais lácteas tem provocado
uma sofisticação cada vez maior no que se trata do aumento da vida de prateleira dos
produtos láticos em processos de fabricação. Embora o iogurte sendo o mais expressivo,
existem outros produtos que necessitam tanto quanto um controle rigoroso e dentre eles
podendo citar o controle de acidez. O presente trabalho tem como objetivo o estudo do
comportamento físico-químico do iogurte natural, verificando suas características de
processo, e desta forma avaliar o comportamento do pH, da acidez em todo processo
de fermentação lática do iogurte. O Iogurte é o mais popular e mais consumido leite
fermentado do Brasil, sendo fabricado através de varias etapas preestabelecidas. Ao
verificar o comportamento das 16 amostras realizadas, verificou-se que o meio se torna
pouco propicio ao S. Thermophilus a aproximadamente 0,46 ATT em ácido lático/100g,
favorecendo o rápido desenvolvimento de L. bulgaricus, com produção de acetaldeído, o
mesmo responsável pelo aroma característico do iogurte. O pH ficou entre 4,5 e 4,35 e o
valor de acidez ficou entre 0,85 e 0,89 ATT em acido lático/100g sendo níveis toleráveis de
pH e acidez.
Palavras-chave: Iogurte, Acidez, pH.
ABSTRACT
In recent decades, the development of dairy industrial activities has been provoking an
increasing sophistication when it comes to increasing the shelf life of lactic products in
manufacturing processes. Although the yogurt are the most expressive, there are other
products that require as much as a strict control between them can mention the acidity
control.The present study aims to predict the physical and chemical behavior of natural
yogurt, checking their process characteristics, thus evaluate the behavior of pH, acidity
throughout lactic fermentation process of yogurt.
Yogurt is the most popular and most consumed fermented milk Brazil, being manufactured
through various pre-established steps. To verify the behavior of the 16 samples taken, it is
clear that the medium becomes little conducive to S. Thermophilus approximately 0,46 ATT in
latic acid/100g, promoting the rapid development of L. bulgaricus, producing acetaldehyde,
the same responsible for the characteristic aroma of yogurt. The pH was between 4.5 and
4.3 and the acid value was between 0.85 and 0.89 being tolerable levels and acidic and pH.
Keywords: Yogurt, pH, acidity
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1. INTRODUÇÃO
O aumento no nível de exigência do consumidor tem levado a indústria a procurar,
cada vez mais, o desenvolvimento de novos produtos, ou de novas tecnologias na produção
de produtos já conhecidos, para suprir as necessidades do mercado. A par do aumento da
vida de prateleira dos produtos láticos proporcionada pela sofisticação cada vez maior em
processos de fabricação há a necessidade de se enaltecer o aumento do valor nutritivo e as
qualidades terapêuticas dos produtos elaborados.
Para a fabricação de leites fermentados, há a necessidade de um controle rigoroso
de acidez e do pH, quando atinge um determinado teor de ácido lático, e isso depende do
produto.
Prever o comportamento físico-químico do iogurte natural, verificando as
características de processo de fermentação.
2. METODOLOGIA
O experimento foi realizado no Laboratório Químico da Faculdade de Telêmaco Borba
(FATEB). As amostras de iogurtes foram fabricadas no próprio laboratório, com a aquisição
do leite e do inóculo no comércio local da cidade de Telêmaco Borba. O presente estudo é
do tipo experimental e analítico.
A caracterização cinética e físico-química do produto elaborado consistiu na
determinação de pH, acidez, teor de cinzas, de acordo com os métodos analíticos do Instituto
Adolfo Lutz (2008), realizados em 16 amostras no volume de 400 g de leite.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Iogurte
Os produtos lácteos são produzidos desde 3000 a.C. no oriente médio. Segundo
Malajovich. (2012), por volta de 2000 a.C. ocorreu a possibilidade a obtenção de queijos
devido as formas de de armazenamento do produto. O iogurte foi incialmente comercializado
por volta de 1920 e 1940 na França e estados Unidos e passaram a ser fabricados em escala
comercial após a 2ª Guerra Mundial (LERAYER e SALVA, 1997). Desde então, a maioria dos
iogurtes tem sido fabricada em condições controladas e com culturas microbianas específicas.
Com o avanço técnico-cientifico, a fabricação industrial intensificou e com as melhorias de
processo, tais como a seleção de culturas láticas e a construção de reatores designados para
a fermentação e tratamento térmico do leite, foram responsáveis por realizar uma melhora
da qualidade do produto (TAMIME, 1991).
Atualmente no Brasil o iogurte pode ser considerado o leite fermentado mais popular
consumido, seu consumo tem se mostrado crescente ao longo dos anos entretanto é menor
do que se comparado com outros países mais desenvolvidos, o mesmo sé consumido devido
suas qualidades nutritivas e propriedades terapêuticas (AQUARONE et al., 2001).
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3.2. Fermentação Láctea
A fermentação láctea é um processo fermentativo de suma importância utilizado
para a produção de diversos produtos, sendo responsável pela deterioração de produtos
agrícolas onde se ocorre a conversão anaeróbia de carboidratos.
Existem dois tipos principais de fermentação láctea: a heteroláctea, onde há formação
de CO2, etanol e ácido lático em mesmas proporções, e a homoláctea,onde ocorre a ação
de bactérias na lactose, convertendo-a em glicose e galactose, e, posteriormente reduzindo
a glicose (~90%) para ácido lático, além da formação de outros metabólitos (secundários),
como etanol e CO2. (AQUARONE et al., 2001).
Logo pode se concluir que a mesma consiste em:
Glicose
Ácido lático + 2 ATP
3.3. Classificação do Iogurte
De acordo com Lima (2015), o iogurte pode ser classificado segundo seus ingredientes
utilizados (natural, flavorizado ou com frutas), seu teor de gordura (integral , desnatado) e
quanto a sua viscosidade (baixa, alta ou geleificada) e quanto ao processo de fabricação do
mesmo (tradicional ou batido).
3.4. Fabricação
De acordo com Aquarone (2001), a sequência para a fabricação de iogurte pode
ser simplificada em se determinar a matéria-prima, tratamento térmico, resfriamento,
inoculação, incubação, interrupção da fermentação e posterior armazenamento.
3.4.1. Matéria-prima
O leite escolhido deve apresentar uma acidez inferior a 0,2 g de acido lático em 100
g de leite, elevado teor de sólidos , teor de gordura adequado , sabor e aroma normais e
ausência de microrganismos que inibam a fermentação. (AQUARONE et al., 2001)
Para a fabricação de iogurte batido deve-se adicionar 8 a 12% de açúcar com a
finalidade de adaptação de sabor e consistência , pode se acrescentar polpa de frutas ,
pedaços de frutas , mel chocolate , especiarias corantes naturais ou artificiais entre outros.
Para que o mesmo tenha uma boa consistência que o leite tenha um extrato desengordurado
seco de 15%.
3.4.2. Preaquecimento
De acordo com Aquarone (2001), o leite utilizado para a produção de iogurte deve
ser aquecido a uma temperatura em torno de 50 a 60 ºC para que se possível ocorrer um
excelente homogeneização do produto fabricado.
3.4.3. Homogeneização
A homogeinização possui a finalidade de melhorar a qualidade, consistência, sabor
do iogurte e evitar a separação da gordura da mistura. (TAMIME, 1991).
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3.4.4. Pasteurização
De acordo com Aquarone (2001), finalidade da pasteurização é eliminar qualquer
microrganismo e parte da flora microbiana presente no leite utilizado além de reduzir
a quantidade de oxigênio no leite e a precipitação de determinadas substancias
melhorando a consistência do mesmo, a mesma pode ser realizada em diversas
temperaturas dependendo do equipamento utilizado e as características que se deseja
no produto final.
3.4.5. Resfriamento
A intenção do processo de resfriamento consiste em reduzir a temperatura do
leite para ocorrer a inoculação. Após o resfriamento a temperatura depende do processo
de fermentação que, na indústria, varia em torno de 42 ºC a 43 ºC. (AQUARONE et al.,
2001)
3.4.6. Preparo do Inóculo
Em seguida ao tratamento térmico o leite é depositado em tanques onde são
agitados e acrescentados 2 a 3%, em peso, da cultura láctica selecionada que geralmente
é construída de S. termophilus e L. bulgaricus em proporção equivalente.
De acordo com Aquarone (2001), a cultura deve possuir uma elevada pureza e
um crescimento adequado e de fácil conservação além de produzir um iogurte com
excelente sabor e aroma.
3.4.7. Fermentação
Ao longo do processo fermentativo ocorre o crescimento das culturas de
S. termophilus e L. bulgaricus, produzindo acído lácteo e o coagulo. No inicio da
fermentação, a acidez do leite beneficia o crescimento do S. termophilus, estimulado
por alguns aminoácidos livres produzidos pelo L. bulgaricus, o que gera uma elevação
de acidez. Nesta fase, o S. termophilus libera acido fórmico.
Posteriormente ocorre o favorecimento da formação de L. bulgaricus determinando
o aroma do iogurte, ocorrendo uma posterior coagulação. E posteriormente se determina
se a fabricação vai ser de iogurte natural ou batido. No final da fermentação, é desejável
que a proporção numérica entre a S. Termophilus e ao L. bulgaricus seja similar.
Figura 01 - Fermentação Lática

Fonte: Adaptado de JUNIOR & SASSON (2011).
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Para o natural o leite é colocado em recipientes para a fermentação onde permanece
por 2 a 3 horas até que a acidez atinja de 90º D a 95ºD.Após a fermentação o mesmo é
resfriado a cerca de 5ºC para então ser comercializado.
Para o batido a fermentação ocorre onde a cultura foi inoculada, a mistura permanece
em repouso ate ocorrer a acidez ideal. Após é resfriado a 3ºC a 5ºCe então realiza-se a adição
da polpa de fruta na própria linha ou então em tanques providos de agitadores. O iogurte é,
então, embalado e armazenado em câmara fria.
3.4.8. Crescimento microbiano
Quando se prepara o inoculo o crescimento dos microrganismos varia segundo
a figura 2, apresentando 4 fases principais sendo elas Lag onde ocorre a adaptação do
microrganismos no meio ,Log quando se inicia o crescimento da cultura , estacionaria onde
ocorre uma limitação do crescimento e a de decaimento quando as células começam a
morrer.
Figura 02 - Curva característica do crescimento de micro-organismos

Fonte: Adaptado de PELCZAR et al (1980)

4. MATERIAIS E MÉTODOS
• Becker 500 ml
• Becker 50 ml
• pHmetro – Tecnopon / MPA 210
• Balança semi-analítica - Gehaka / 4200
• Balança analítica – Gehaka AG 200
• Termometro
• Estufa – Quimis / Q317M;
• Forno Mufla – Quimis / Q318M;
• Espatula
• Aquecedor
• Bolsa térmica
• Cadinho
• Vidro Relógio
• Bastão de Silicone
• Pipeta
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• Pera
• Titulador
• Agitador – Fisatom / 752A
• Peixe magnetico
• Fenolfetaleina - Qhemis
• NaOH/9 N - Qhemis
• Agua destilada
• Leite UHT – Terra Viva / Desnatado
• Iogurte natural – Batavo ( copo 170 g) / Naturis
5. TESTE LABORATORIAL
Para a fabricação do iogurte natural foram realizadas 16 amostras com proporções
iguais da cultura utilizada. A cultura mãe foi adquirida em um supermercado da região
de Telêmaco Borba contendo as bactérias termofílicas de Streptococcus thermophilus e
Lactobacillus delbruekiissp. L bulgaricus. Inicialmente foi pesado um Becker de 500 mL em
uma semi-analítica (GEHAKA, 4200), e então adicionou-se 400 g de leite que fi aquecido e
fervido a uma temperatuda de 85ºC com o auxilio de um termômetro. Após o mesmo foi
resfriado ate a temperatura de 33 a 37ºC naturalmente.
Durante o resfriamento do leite foi colocado o vidro relógio na balança analítica,
anotado sua massa e posteriormente adicionado a 10 g de iogurte natural no vidro relógio,
quando o leite atingiu a temperatura entre 33 a 37°C, foi adicionado 10 g do iogurte natural
ao mesmo, lavando o vidro relógio com o leite morno e então armazenado na bolsa térmica.
Posteriormente foram realizadas 10 amostragens de 10 ml de amostragem para que
fosse realizado o teste de pH, acidez. O procedimento se repetiu-se nos tempos de 60 min,
120 min, 180 min, 480 min e 1440 min.
6. RESULTADOS
Foram realizados testes para a determinação de ph, acidez solúvel total, teores de
cinzas, teores de agua, massa do iogurte para as amostras coletadas.
6.1. pH
Os resultados para pH são mostrados na figura a seguir.
Figura 03 – pH X Tempo de formatação
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Fonte: Os autores

O pH permaneceu entre os valores de 4,5 e 4,3 para as amostras de iogurte desta
forma encontrou-se de acordo com o presente em literatura
Segundo Aquarone et al., (2001) sugerem um pH de 4,6, enquanto Bradley et al.
(1981) afirmam que o valor deve chegar até 4,2.
Valores de pH entre 3,7 e 4,6 normalmente são encontrados nos produtos, mas valores
entre 4,0 e 4,4 são considerados mais próximos do ideal, uma vez que o iogurte nesta faixa
de pH não se apresenta excessivamente amargo ou ácido (MARTIM, 2002, citando SOUZA,
1991).
6.2. Acidez Titulável Total
O valor obtido para a acidez permaneceu entre 0,85 e 0,89; para o iogurte natural
Conforme os resultados obtidos, verificou-se que os valores de acidez em todas as amostras
analisadas encontravam-se acima da faixa ideal de acidez (0,70-0,72% de ácido lático).
Conforme a figura as seguir:
Figura 04 – Acidez total titulvel X Tempo de fermentação

Vol. II Engenharia Química

113

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Fonte: Os autores

6.3. Teor de Cinzas
Após as analises o iogurte obteve uma media de teor de cinzas entre os valores de
0,43. A legislação brasileira (BRASIL, 2000) não considera o requisito físico-químico cinzas, o
mesmo está de acordo com os teores verificados na literatura citada.
6.4. Massa
De acordo com Fogler (2012), as culturas possuem nutrientes que juntos com
os outros produtos químicos são necessários para a reação de crescimento da uma
determinada cultura. Inicialmente o número de célula é pequeno, fazendo com que a
massa de inoculo conserve-se constante até que ocorra uma adaptação ao meio de onde
a mesma se encontra Posteriormente a cultura começa se desenvolver, por isso a massa
do produto aumenta simultaneamente com a concentração da cultura e a velocidade
reacional da mesma. Após a massa do produto fica em fase estacionaria, tendendo a
massa constante, devido a ausência de nutrientes e com isso a velocidade de crescimento
celular é nula.
No final do processo ocorre a morte das células ocasionando uma queda na
quantidade das mesmas isso ocorre, pois os nutrientes presentes na fase log estão
esgotados.
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7. CONCLUSÃO
O trabalho em estudo demostrou a produção do iogurte evidenciando suas analises
físico-químicas e sua fermentação.
Os valores obtidos através das análises de ph,acidez total titulável e cinzas estão
de acordo com a literatura consultada e dentro dos padrões estabelecidos pela legislação
brasileira de e leites fermentados.
O baixo valor encontrado para o pH e a alta acidez titulável (expressa em % de ácido
láctico) analisada, foram resultados satisfatórios, visto que o iogurte é um produto elaborado
a base de leite fermentado.
Observou-se também que durante o processo fermentativo o iogurte ganha massa
até os microrganismos atingirem o grau máximo de conversão de nutrientes em acido lático,
posteriormente a massa do iogurte começa a decair devido a falta de nutrientes para a
conversão do acido lático.
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS NANOPARTICULADOS E AVALIAÇÃO
DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
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RESUMO
Este trabalho objetivou o desenvolvimento de nanomateriais antimicrobianos para aplicação
no tratamento de água a partir da modificação do carvão ativado granular (CAG) com
nanopartículas (NPs) de compostos metálicos de prata (Ag) e cobre (Cu). Os nanomateriais
antimicrobianos foram caracterizados através de análises de Difração de Raios-X (DRX),
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Espectrometria de Absorção Atômica. A
atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de testes de antibiogramas (halos de
inibição). As cepas de bactérias de Escherichia coli ATCC 11229 e Pseudomonas aeruginosa
290D foram submetidas a testes de suscetibilidade aos nanomateriais antimicrobianos
produzidos com concentrações de CAG/Ag1%, CAG/Cu1% e CAG/Ag1%Cu1% (m/m).
Observou-se maior atividade antimicrobiana com o material modificado com a combinação
de NPs de Ag e Cu (CAG/Ag1%Cu1%) contra as duas cepas analisadas, com halos de inibição
de 5,3 mm (Escherichia coli) e 2,5 mm (Pseudomonas aeruginosa). Nenhuma sensibilidade
foi observada ao carvão ativado sem modificação de NPs de Ag e Cu. A maior atividade
antimicrobiana do CAG/Ag1%Cu1% pode ser atribuída ao efeito sinérgico das NPs de Ag e
Cu que aumentam a inibição no crescimento das bactérias.
Palavras-chave: carvão ativado; nanopartículas; atividade antibacteriana.
ABSTRACT
This work aimed the development of antimicrobial nanomaterials for application in drinking
water treatment from granular activated carbon modification (GAC) with nanoparticles
(NPs) of metallic compounds of silver (Ag) and copper (Cu). Antimicrobial nanomaterials
were characterized by analysis of diffraction X-ray (XRD), Transmission Electron Microscopy
(TEM) and Atomic Absorption Spectrometry. The antimicrobial activity was evaluated by
antibiogram tests method (inhibition zones). Strains of bacteria Escherichia coli ATCC 11229
and Pseudomonas aeruginosa 290D were subjected to susceptibility tests of antimicrobial
nanomaterials produced with concentrations of GAC/Ag1%, CAG/Cu1% and GAC/
Ag1%Cu1% (w/w). Observed a higher antimicrobial activity with the material modified
with the combination of Ag and Cu NPs (GAC/Ag1%Cu1%) against the two strains analyzed
with inhibition halos of 5.3 mm (Escherichia coli) and 2.5 mm (Pseudomonas aeruginosa). No
sensitivity was observed in activated carbon without modification of Ag and Cu NPs. The
higher antimicrobial activity of GAC/Ag1%Cu1% is attributed to the synergistic effect of Cu
and Ag NPs that increase the growth inhibition of the bacteria.
Keywords: activated carbon; nanoparticles; antibacterial activity.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos fatores mais importantes para a melhoria e proteção da saúde humana é o
acesso à água potável. A cada ano, milhões de pessoas morrem devido à falta de acesso à
água potável segura e livre de microrganismos patogênicos e, uma grande porcentagem
delas se encontra nos países em desenvolvimento (MONTGOMERY e ELIMELECH, 2007;
PETER-VARBANETS, ZURBRÜGG et al. 2009). A Organização das Nações Unidas (ONU)
estima um crescimento na população mundial em 40% até 2050, e as mudanças climáticas
e escassez de água doce fazem com que a demanda de água potável torne-se um sério
problema mundial para a humanidade (FALKENMARK, 2013).
Devido às complexidades associadas com a tentativa de detectar todos os agentes
patogênicos possíveis em fontes de água, microrganismos aceitos como indicadores como
a Escherichia coli têm sido muito utilizada para avaliar a qualidade microbiológica das águas
naturais e para consumo humano (PETER-VARBANETS, ZURBRÜGG et al. 2009). Pseudomonas
aeruginosa é um patógeno oportunista que pode estar presente nas águas de abastecimento
público e é bem conhecido por ser capaz de crescer mesmo em concentrações muito baixas
de nutrientes orgânicos (ZANETTI et al., 2009; HWANG et al., 2007).
A nanotecnologia tem despertado muito interesse nas aplicações ambientais,
em particular nos processos de tratamento de água. Alguns nanomateriais, como as
nanopartículas de compostos metálicos, possuem potencialidade para substituir ou
melhorar os métodos de desinfecção convencional, devido à alta área superficial específica,
elevada reatividade e as excelentes propriedades antibacterianas (SHANNON, BOHN et
al. 2008). As nanopartículas (NPs) de prata (Ag) e cobre (Cu) têm demonstrado elevado
desempenho como agentes antibacterianos e antimicrobianos no tratamento de água, e a
fim de potencializar o efeito da toxicidade das NPs metálicas nas bactérias, a prata e o cobre
podem se combinar (KHARE et al., 2014).
Para a síntese das NPs de Ag e Cu, vários métodos tem sido estudados, dentre eles
temos o tratamento com plasma (Srinivasan et al., 2013), métodos magnéticos (SINGH et al.,
2011; SRIVASTAVA et al., 2013), decomposição térmica (KIM et al., 2006; SALAVATI-NIASARI
e DAVAR, 2008; SALAVATI-NIASARI e DAVAR 2009; ZHAO et al., 2013), redução química
(GUZMÁN et al., 2009) entre outros. A maioria dos estudos reporta a métodos de síntese
das NPs utilizando agentes redutores, porém a sua utilização pode ser limitada devido ao
envolvimento de reagentes ambientalmente não sustentáveis ou equipamentos específicos
e caros, e que na maioria deles ocorrem em atmosfera inerte (SALAVATI-NIASARI e DAVAR,
2008). São escassos os estudos que reportam a síntese de NPs metálicas em atmosfera
ambiente, ou seja, sem a presença de gases inertes.
As NPs quando utilizadas em processos de purificação de água, não podem ser
aplicadas diretamente como agentes antibacterianos devido ao seu risco inerente de eluição
com o fluxo de água e devem ser suportadas e/ou incorporadas em suportes (KHARE et al.,
2014).
O carvão ativado modificado com NPs de compostos metálicos, ditos materiais
antimicrobianos, tem se destacado como promissores na utilização em processos ambientais
e na purificação de água para consumo humano, pois além de remover subprodutos da
desinfecção, compostos relacionados à cor, odor e sabor, também podem remover os
contaminantes microbiológicos da água (OH, 2003; PARK e JANG, 2003).
O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e caracterização de
materiais antimicrobianos, obtidos a partir da modificação do carvão ativado com NPs de Ag
e Cu em atmosfera ambiente e avaliação da atividade antibacteriana de cepas de Escherichia
coli e Pseudomonas aeruginosa presentes nas águas.
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2. METODOLOGIA
2.1. Preparação do CAG Modificado com Nps de Ag E Cu
Carvão ativado granular de coco de dendê (CAG) (Bahiacarbon Agroindustral Ltda,
Valença - BR) com granulometria entre 20 x 50 mesh, foi modificado utilizando a técnica
de impregnação com soluções aquosas de sais metálicos AgNO3 P.A (FMaia, São Paulo) e
Cu2SO4.5.H2O P.A) (Vetec, Rio de Janeiro), seguido da impregnação a vácuo. As amostras foram
preparadas em três concentrações diferentes: CAG/Ag1%, CAG/Cu1% e CAG/Ag1%Cu1%
(m/m). Em um evaporador rotativo (Marca Fisatom, Modelo 804) as amostras foram mantidas
sob mistura (20 rpm) a T= 60 °C/24 h. Em seguida, as amostras foram submetidas ao método
de impregnação a vácuo a T=100 °C/30 min. As amostras foram secas em estufa (Marca
Sterilifer Modelo SXCR/42) a T= 80 °C/24 h. Posteriormente, as amostras foram submetidas
a um tratamento térmico a T = 350°C/5h para a redução dos sais de AgNO3 e CuSO4.5H2O e
obtenção das NPs dos compostos metálicos de Ag e Cu.
2.2. Caracterização das Amostras de CAG Modificado com NPs de Ag e Cu
2.2.1. Difração de raios-X (DRX)
A caracterização estrutural dos nanomateriais foi realizado por análises de Difração
de raios-X (DRX) utilizando um difratômetro (Bruker-AXS D8, Advance). Utilizou-se fonte de
radiação de emissão de cobre (CuKα, λ= 0,154 nm) e varredura de 2θ variando de 15° a 85º
com passo de 2°.min-1. Os difratogramas foram interpretados utilizando o banco de dados
do software MDI Jade 5 XRD Pattern Processing & Identification, versão 5.0.0.37. Os tamanhos
dos cristalitos das NPs metálicas e ou/óxidos de prata e cobre foram estimados pela equação
de Scherrer (Equação 01) (XU et al., 2012).
Equação (01)

Onde:
d é o diâmetro médio dos cristalitos em nm;
k é a constante que depende da forma dos cristalitos (esfera = 0,94);
λ é o comprimento de onda da radiação eletromagnética de CuKα (λ = 0,154 nm);
β (radianos) é a linha de ampliação da largura na metade da altura da intensidade do
pico de difração;
θ é o ângulo de Bragg do pico de difração.
2.2.2. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)
As morfologias dos nanomateriais foram analisadas em microscópio eletrônico de
transmissão (JEOL, JEM-1400) com voltagem de aceleração de 120 kV. As amostras foram
preparadas por dispersão em metanol e sonicação dos grânulos em ultrassom. Após
decantação por 5 minutos, uma gota da solução foi depositada sobre uma grade suporte de
Cu/formar, com 250 mesh de malha, recorberta com filme fino de carbono puro (200 FCF-Cu,
EMS).
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2.2.3. Determinação da concentração de metais impregnados no CAG modificado
A determinação da concentração real de metais impregnados no CAG foi realizada
pelo método da digestão nitro-perclórica (HNO3 e HClO4 conforme descrito no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). As análises foram realizadas
em Espectrômetro de Absorção Atômica (Marca Varian, Modelo SPECTRAA-240FS).
2.3. Avaliação da Atividade Antibacteriana
A avaliação da atividade antibacteriana das amostras de CAG modificados foi
realizada pelo método de testes de antibiogramas (análises de difusão em ágar). Utilizou-se
colônias crescidas em caldo de triptona de soja (TSB - Difco) por 24 h. Posteriormente, foram
retirados inóculos das amostras e colocados em 10 mL de solução salina 0,85%, até atingir
a turvação correspondente ao tubo 0,5 da escala McFarland aferida em espectrofotômetro
(Marca Micronal, Modelo B542). A suspensão bacteriana foi semeada uniformemente em
placas de Petri contendo ágar Müeller-Hinton com auxílio de swabs esterilizados. Após
absorção do inóculo no meio por alguns minutos, amostras do carvão ativado modificado
(aproximadamente 15 mg) foram depositados com pinça esterilizada e as placas foram
incubadas a 37º C por 24 h. Seguido esse período, foi efetuada a leitura dos halos de inibição
utilizando-se paquímetro e, de acordo com seus tamanhos. Todos os ensaios foram realizados
em duplicata e os testes foram acompanhados usando-se a cepa padrão Escherichia coli
ATCC 11229 e Pseudomonas aeruginosa 290D. As amostras testadas foram: CAG, CAG/Ag1%,
CAG/Cu1% e CAG/Ag1%Cu1%.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Difração de Raios-X (DRX)
As fases cristalográficas do carvão ativado in natura (sem modificação), CAG, e das
amostras de CAG modificado com NPs de Ag e Cu foram identificadas utilizando o banco
de dados do software MDI Jade 5. Os difratogramas de raios-X e os planos cristalográficos
dos materiais produzidos CAG, CAG/Ag1%, CAG/Cu1% e CAG/Ag1%Cu1% estão mostrados
na Figura 2. Os tamanhos médios dos cristalitos das NPs dos compostos metálicos e óxidos
de Ag e Cu impregnados no carvão ativado estimados pela equação de Scherrer e seus
respectivos picos encontrados nos ângulos de 2θ referentes ao plano de difração hkl estão
apresentados na Tabela 1.
Figura 01 - Difratogramas de raios-X do CAG, CAG/Ag1%, CAG/Cu1% e CAG/Ag1%Cu1%
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Tabela 01 - Tamanho médio dos cristalitos das NPs dos compostos metálicos e óxidos de Ag
e Cu impregnados no carvão ativado, estimado pela equação de Scherrer a partir dos picos
encontrados na angulação de 2θ, e respectivos planos de difração hkl
Composto metálico
AgO

Ag
Amostra

2θ

d

Ag1%Cu1%
Ag1%
Cu1%

2θ

hkl

d

40,4

220

64 67,7

80,7

422

58

80,7

422

55 26,5

-604
331

d

2θ

hkl

(nm)

(graus)

CuO

2θ

hkl

(nm)

(graus)

Cu

18 26,7

hkl

(nm)

(graus)

110

d

(nm)

(graus)

25 39,3

220

16

44,9

311

22

27
26,7

110

28

Ag – Banco de dados MDI Jade 5: (220) PDF#04-0783 e (422) PDF#04-0763
AgO – Banco de dados MDI Jade 5: (331) PDF#40-0909 e (-604) PDF#43-1038
Cu – Banco de dados MDI Jade 5: (110) PDF#04-0836
CuO – Banco de dados MDI Jade 5: (311) PDF#44-0706, (220) PDF#05-0667
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No difratograma de raios-X do carvão ativado in natura (CAG) (Figura 1) foi identificado
a presença de planos de difração largos que são considerados de natureza amorfa de
carbono. Os mesmo planos amorfos também foram identificados nos materiais carbonáceos
estudado por Zhang et al. (2004). Observa-se a formação da cristobalita (SiO2) com pequeno
pico em 2θ = 22,9° (220) devido a cristalização do SiO2 presente na composição do carvão
ativado, o mesmo plano da fase cristalina de SiO2 também foi observado por Zainudin et al.
(2005) em seu estudo utilizando carvão de coco de dendê, o mesmo carvão ativado utilizado
no presente estudo.
Dos difratogramas de raios-X obtidos das amostras dos materiais modificados
(Figura 1) e dos dados da Tabela 1, foram identificados planos referentes a compostos de
prata e cobre em suas formas metálicas e também na forma de óxidos, indicando que o
processo de impregnação do carvão ativado com os sais de nitrato de prata e sulfato de
cobre com subsequente decomposição térmica em atmosfera ambiente foi eficiente, pois
foram encontrados cristalitos com tamanho reduzido em sua estrutura, ou seja, NPs de Ag
e Cu em suas formas metálicas e na forma de óxido de cobre (CuO) e óxido de prata (AgO).
Os tamanhos médio dos cristalitos das NPs de Ag, Cu, AgO e CuO estimados pela
equação de Scherrer, apresentaram tamanhos variados de partículas.
Na amostra modificada com CAG/Ag1%Cu1%, os planos de difração referentes
a Ag na forma metálica identificados em 2θ= 40,4° (220) e 2θ= 80,7° (422) apresentaram
tamanhos de partículas estimados entre 64 e 58 nm, respectivamente. Planos de difração
referentes a Ag na forma de óxido (AgO) também foram identificados e apresentaram um
tamanho de partículas menor em relação à sua forma metálica, onde na angulação (plano
hkl) em 2θ= 67,7° (-604) os cristalitos apresentaram tamanhos entre 18 nm. Os planos de
difração referentes ao Cu na forma metálica foram identificados em 2θ= 26,7° (110) com
tamanho de cristalitos de 25 nm. Os planos de difração referentes ao Cu na forma de óxidos
de cobre II (CuO) também foram identificados em 2θ= 39,3° (220) e 2θ= 44,9° (331) com
tamanho de partículas de 16 e 22 nm, respectivamente. Na amostra modificada somente
com GAC/Ag1%, foram identificados planos de difração referentes a Ag na forma metálica e
também na forma de óxido. O tamanho de cristalitos de Ag metálica foram estimados com
diâmetro de 55 nm em 2θ=80,7° (422) e um menor diâmetro de cristalitos estimados para
AgO, 27 nm em 2θ=26,5° (331). Na amostra modificada com GAC/Cu1%, somente o plano de
difração referente a Cu na forma metálica foi identificado, em 2θ= 26,7° (110) com tamanho
médio de cristalitos de 28 nm.
Observa-se que nos difratogramas de DRX dos meios porosos modificados
produzidos, além da identificação de compostos em suas formas metálicas também foram
identificados compostos na forma de óxidos. No presente estudo, a metodologia utilizada
para redução dos sais em NPs foi realizada em atmosfera ambiente, onde há uma mistura
de óxidos e metais. Analisando e comparando os tamanhos dos cristalitos de Ag e Cu com
o estudo reportado por Khare et al. (2014), observou-se que os tamanhos das NPs de Ag
e Cu, obtidos no presente estudo pelo método de decomposição térmica em atmosfera
ambiente, foram consideravelmente menores que os observados pelos autores, estas NPs
obtidas pelo método de redução em atmosfera redutora e utilização de surfactante aniônico
apresentando partículas com tamanhos estimados em 20 a 80 nm para as NPs (Ag) e 70 a
140 nm para as NPs(Cu). Portanto, o método de redução em atmosfera ambiente foi eficiente
na obtenção das NPs, tanto na forma metálica quanto na forma de óxidos, pois apresentou
a vantagem de obtenção de partículas com tamanhos menores sem a presença de agentes
redutores e redução em atmosfera inerte.
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3.3. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)
A caracterização morfológica dos materiais modificados estão mostrados nas
fotomicrografias da Figura 2.
Figura 02 - Fotomicrografias de MET dos materiais modificados. (a) CAG/Ag1%, (b) CAG/
Cu1%, (c) CAG/Ag1%Cu1%
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Na Figura 2, observa-se que em todas as fotomicrografias da matriz carbonácea, de
coloração acinzentada, podem ser vistos aglomerados de forma esférica com coloração mais
escura, sendo as NPs metálicas e/ou óxidos de Ag e Cu. Observa-se ainda que, as partículas
apresentaram tamanho menores que 100 nm, confirmando os valores do tamanho dos
cristalitos estimados pela equação de Scherrer no DRX (Tabela 1), e também indicando que
o método de impregnação das NPs em carvão ativado por redução térmica em atmosfera
ambiente foi eficiente na obtenção das NPs. Alguns estudos também reportaram a mesma
técnica para visualizar a presença de metais e óxidos metálicos na superfície do carvão
ativado (FIERRO et al., 2009; SRINIVASAN et al. 2013).
3.4. Determinação da Concentração de Metais Impregnados no Carvão Ativado
Modificado
A Tabela 2 mostra resultados obtidos da determinação da concentração da real de metais
impregnados no carvão ativado das amostras CAG/Ag1%, CAG/Cu1% e CAG/Ag1%Cu1%.
Amostra

Concentração teórica (%)

Concentração real
de metal impregnado (%)

C/Ag1%

Ag - 1

0,96

C/Cu1%

Cu - 1

0,88

Ag - 1

0,84

Cu - 1

0,82

C/Ag1%Cu1%

De acordo com a Tabela 2, observou-se que em todas as amostras modificadas, a
concentração real de metais efetivamente impregnado no carvão ativado ficou próxima
da porcentagem teórica determinada. Contudo, essa menor concentração real quando
comparada a concentração teórica, pode ser devido à etapa de impregnação dos compostos
metálicos não ter ocorrido de forma homogênea na superfície do carvão ativado.
3.5. Avaliação da Atividade Antibacteriana
A atividade antibacteriana das amostras de carvão ativado sem modificação e
modificadas com NPs de Ag e Cu estão mostradas na Tabela 3. Os resultados obtidos nos
antibiogramas são apresentados de acordo com o tamanho do halo de inibição formado
contra as cepas de bactérias de Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.
Tabela 03 – Halos de inibição contra as cepas de bactérias Escherichia coli e Pseudomonas
aeruginosa

Vol. II Engenharia Química

124

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Amostra

Halos de inibição (mm)
Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

CAG

0

0

Ag1%

2,8

2,4

Cu1%

1,3

0,9

Ag1%Cu1%

5,3

2,5

Da Tabela 3 observa-se que a amostra sem modificação (CAG) não apresentou
efeito antibacteriano, sem a presença de halos de inibição, quando comparada as amostras
modificadas com NPs de Ag e Cu. As amostras modificadas com CAG/Ag1%, CAG/Cu1%
e CAG/Ag1%Cu1% mostraram halos de inibição contra a cepa gram negativa Escherichia
coli de 2,8, 1,3 e 5,3 mm, respectivamente, e mostraram um efeito bactericida maior em
relação à cepa da bactéria Pseudomonas aerugionosa com halos de inibição de 2,4, 0,9
e 2,5 mm, respectivamente. A maior atividade antibacteriana dos materiais modificados
contra a cepa de bactérias Escherichia coli possivelmente foi devido a esta bactéria ser
mais sensível ao efeito oligodinâmico dos compostos metálicos. No estudo reportado por
Miotto et al. (2000), também foi observado uma maior atividade antibacteriana contra a
Escherichia coli, com maior halo de inibição de 12 mm para a amostra modificada com a
mesma concentração do presente estudo (CAG/Ag1%). No presente estudo, a atividade
antibacteriana contra a Escherichia coli na amostra modificada com CAG/Ag1% mostrou
maior sensibilidade (2,8 mm) em relação a amostra CAG/Cu1% (1,3 mm). Resultados
semelhantes a essa maior sensibilidade também foram observados no estudo reportado
por Ruparelia et al. (2008).
Na amostra modificada com CAG/Ag1%Cu1%, observou-se a maior atividade
antibacteriana com zonas de inibição de 5,3 mm e 2,5 mm contra as cepas de Escherichia coli
e Pseudomonas aeruginosa, respectivamente. O maior efeito antibacteriano apresentado
pode ser atribuído a sinergia das NPs de Ag e Cu que aumentam a inibição no crescimento
das bactérias, uma vez que a Ag e Cu sozinhos possuem atividade antibacteriana
comprovada.
4. CONCLUSÃO
O método de preparação dos nanomateriais modificados utilizando a decomposição
térmica em atmosfera ambiente sem a utilização de agentes redutores, permitiu a redução
dos sais metálicos de AgNO3 e CuSO4.5H2O e obtenção das NPs(Ag), NPs(Cu), NPs(AgO) e
NPs(CuO), conforme verificado nas análises de DRX e no MET. Os tamanhos dos cristalitos
das NPs na forma metálica ou na forma de óxidos variaram entre 16 a 64 nm. O carvão
ativado modificado com as NPs de Ag e Cu (C/Ag1%Cu1%) mostrou elevada atividade
antibacteriana contra as cepas das bactérias Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa
devido ao seu efeito sinérgico.
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CARACTERIZAÇÃO DE ÓLEO DE PEIXE E PRODUÇÃO DE BIODIESEL
Luana da Costa Cardoso31, Alexandre Diório32 e Nehemias Curvelo Pereira33
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Grupo de Trabalho: Processos de separação
RESUMO
O biodiesel é um biocombustível renovável, que substitui o diesel. Novas matérias-primas
estão sendo pesquisadas para produção de biodiesel. Os resíduos da indústria de peixe
são ricos em compostos orgânicos e inorgânicos, gerando preocupação sobre impactos
ambientais causados pela disposição inadequada deste material no ambiente. O óleo
de peixe é um dos produtos que pode ser extraído desses resíduos, agregando valor a
essas partes do peixe. Deste modo o objetivo desse trabalho é a produção de biodiesel,
utilizando como matéria-prima o óleo do peixe em reação com etanol por catálise básica. A
caracterização do óleo de peixe foi determinada pelo índice de acidez, índice saponificação,
teor de umidade, bem como a composição de ácidos graxos livres e a massa molar média
presentes no mesmo. Os resultados obtidos revelaram que a o óleo de peixe mostrou-se
favorável para a produção de biodiesel, o teor de éster obtido foi de 96,24%.
Palavras-chave: Biodiesel; Biocombustível renovável; Óleo de peixe.
ABSTRACT
Biodiesel is a renewable biofuel, replacing diesel. New raw materials are being researched
for the production of biodiesel. The waste from the fish industry are rich in organic and
inorganic compounds, causing concern about environmental impacts caused by improper
disposal of this material on the environment. Fish oil is one of the products that can be
extracted from such waste, adding value to these parts of the fish. Thus the aim of this work
is the production of biodiesel, using as raw material the oil fish reaction with ethanol by base
catalysis. The characterization of the fish oil was determined by acid value, saponification
index, moisture content and composition of free fatty acids and molar mass present therein.
The results showed that fish oil was favorable for biodiesel production, the ester obtained
content was 96.24%.
Keywords: Biodiesel; Renewable biofuel; Fish oil.

31 Mestranda em Bioenergia, Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá e-mail: luana_cardoso92@hotmail.com.
32 Mestrando em Engenharia Química, Departamento de engenharia Química da Universidade Estadual de
Maringá - e-mail: diorio.alexandre@gmail.com.
33 Mestre em Engenharia Química, Doutor em Engenharia Química, Departamento de Engenharia Química da
Universidade Estadual de Maringá - e-mail: nehemiascp@yahoo.com.br
Vol. II Engenharia Química

128

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

1. INTRODUÇÃO
O aumento da demanda de combustíveis e a restrição das ofertas de petróleo
sugerem a busca por fontes alternativas de energia. Outro problema associado ao uso
excessivo do petróleo é o aumento da emissão de poluentes, tais como CO2, HC, NOx e SOx.
Estes gases prejudicam o sistema respiratório, o sistema nervoso e causam uma série de
doenças na pele humana. Além disso, prejudicam a saúde dos animais e afetam a vegetação.
São responsáveis, também, pela formação da chuva ácida e o agravamento do efeito estufa
(MA e HANNA, 1999).
O biodiesel é um combustível alternativo constituído de uma mistura de ésteres
alquílicos de ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido a partir de óleos vegetais,
gordura animal, óleos e gorduras residuais e é miscível com o diesel de petróleo em qualquer
proporção (KNOTHE et al., 2006).
Hoje um dos maiores problemas para a produção de biodiesel é a origem do óleo
para a produção do biocombustível renovável. Deve-se utilizar matérias-primas que não
ocasionam conflitos futuros com a produção de alimentos e que apresentem um valor
competitivo para o biodiesel, tornando-o economicamente viável frente ao diesel de
petróleo e que tenha certificação de sua qualidade, de modo a se encaixar perfeitamente
em todos os parâmetros da ANP (Agência Nacional do Petróleo).
Dependendo da matéria-prima utilizada, a produção de biodiesel em termos gerais,
compete com produção de alimentos, fato que não ocorre quando o biodiesel é produzido
a partir de resíduos. Assim, o biodiesel obtido a partir de resíduos é uma opção interessante
e promissora em projetos ambientais, sociais e econômicos.
O Brasil tem potencial pesqueiro como poucos países do mundo, ele detém 12%
da água doce do planeta, 3,5 milhões de km2 de Zona Econômica Exclusiva, 8.500 km2 de
costa, além de clima e diversidade de espécies aquáticas (IBAMA, 2002), possuindo grande
quantidade de peixes e seus resíduos, caudados pela pesca e industrialização, gerando
assim uma alternativa a mais para a matriz energética, com o aproveitamento dos resíduos
do peixe para extração de óleo e produção de biodiesel.
A produção de biodiesel a partir do óleo de peixe coopera para suprir a necessidade
de novos insumos para a geração do biocombustível, além de reduzir o problema de
eliminação dos resíduos do beneficiamento do peixe, originando vantagens econômicas e
sustentáveis para a piscicultura e para o meio ambiente.
A indústria pesqueira gera anualmente aproximadamente 67 milhões de toneladas
de resíduo no mundo. Isto tornaria possível a produção de aproximadamente 36 bilhões de
litros de biodiesel (CASTRO, 2009).
A utilização do óleo de peixe para fabricação de biodiesel é uma alternativa a
mais para matriz energética e proporciona viabilidade econômica para o biodiesel por ser
extraído de um resíduo, além de sanar o problema de destinação incorreta desses resíduos
do beneficiamento do peixe. Além disso, gera uma alternativa de renda para a piscicultura,
por meio dessa matéria-prima de alta produtividade e baixo custo, minimizando os impactos
ambientais (BERY et al., 2012).
O aproveitamento de resíduos de peixes, além de fornecer matéria-prima
relativamente barata, pode promover a inclusão social podendo ser mais uma ação geradora
de empregos. Também permite um abastecimento contínuo, fato que não é possível com
oleaginosas, devido à sua produção sazonal (KRAUSE, 2008).
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A produção e o uso do biodiesel propicia o desenvolvimento de uma fonte
energética sustentável sob os aspectos ambiental, econômico e social, e também trazem
a perspectiva da redução das importações de óleo diesel.
O objetivo do estudo é sintetizar, pela reação de transesterificação via catálise básica,
os ésteres etílicos a partir do óleo de peixe. Para que se possa atingir o objetivo geral os
seguintes objetivos específicos devem ser alcançados: caracterizar o óleo de peixe físicoquimicamente; produzir biodiesel etílico por catálise alcalina; caracterizar o biodiesel;
comparar os resultados obtidos com os disponíveis na literatura e os estabelecidos pela
ANP.
2. METODOLOGIA
Os experimentos foram realizados no departamento de engenharia química da
Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR. Foi utilizado o óleo de peixe como matériaprima, o etanol anidro como álcool escolhido e o hidróxido de sódio como catalisador.
2.1. Caracterização Físico-Química do Óleo De Peixe
As análises físico-químicas para caracterização do óleo de peixe (Figura1) são
regulamentadas por meio de normas e foram efetuadas para as amostras em estudo
conforme Tabela 1.
A composição em ácido graxo foi determinada com auxílio de um cromatógrafo
(marca Varian, modelo CP 3800) com detector de ionização de chama (DIC), contendo uma
coluna específica para separação de ésteres. A preparação dos ésteres metílicos de ácidos
graxos (EMAGs) foi realizada de acordo com o método descrito por Hartmann e Lago
(1973), com uso do padrão interno tricosanoato de metila. A identificação dos EMAGs foi
realizada por comparação do tempo de retenção dos padrões Sigma.
A massa molar média foi determinada de acordo com Georgogianni et al. (2007)
que descreve que, para óleos, esta propriedade pode ser calculada pelas porcentagens de
ácidos gordos obtidos por cromatografia á gás.
Figura 1 – Óleo de peixe
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Tabela 01 – Normas utilizadas para análise físico-química do óleo de peixe.
Análise

Método

Índice de Acidez (mg KOH/g)

AOAC – 940-28

Índice de Saponificação (mg KOH/g)

AOCS Cd 3-52

Teor de umidade (% m/m)

ASTM D – 4377

2.2. Neutralização do Óleo De Peixe
O óleo de peixe foi neutralizado pelo método de Zumach et al. (2012). Adicionou-se
64,94 mL de uma solução de NaOH 7,2 mol/L, em 600g óleo a 56 °C e manteve por agitação
durante o período de 15 minutos. Após a agitação, o óleo foi centrifugado durante 15
minutos a uma velocidade de rotação de 2000 rpm e depois foi retirado o sobrenadante. O
óleo foi lavado no funil de decantação 4 vezes com água á 40 °C, depois foi levado para a
estufa à 80°C, para que a água residual fosse removida. Depois permaneceu no dessecador
até atingir a temperatura ambiente.
2.3. Obtenção de Ésteres Etílicos
A reação foi conduzida em um balão de três bocas, equipado com um agitador
mecânico e um termômetro digital. O balão foi imerso em um banho termostático para
que a temperatura permanecesse constante durante os 120 minutos de reação. O óleo foi
colocado no balão e permaneceu sob agitação até que se atingisse a temperatura desejada
de 30 °C. Em seguida, foram adicionados ao reator o hidróxido de sódio como catalisador
na concentração de 1%, e o etanol como álcool escolhido na razão molar óleo: etanol 1:6,
previamente misturados até completa dissolução do catalisador e a mistura permaneceu
sob agitação em torno de 600 rpm por duas horas. Após a reação de transesterificação foi
realizada a metodologia de Geris et al. (2007), a mistura foi levada a um funil de separação
(Figura 2) para descanso por 15 minutos. Durante este tempo o glicerol, por ser mais denso,
depositou-se na parte inferior do funil e os ésteres na parte superior, sendo as duas fases
recolhidas separadamente. Os ésteres foram lavados inicialmente com 50 mL da solução
aquosa de ácido clorídrico a 0,5% (v/v); em seguida, uma lavagem com 50 mL de solução
saturada de NaCl e finalmente, com 50 mL de água destilada. Para remoção dos traços de
umidade o biodiesel foi filtrado utilizando-se sulfato de sódio anidro.
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Figura 02 – Ésteres na parte superior do funil de separação e glicerol na parte inferior

2.4. Quantificação dos Ésteres Etílicos
Foi realizada por cromatografia á gás, utilizado um cromatógrafo da marca Varian,
modelo CP – 3800, com detector de ionização em chama (DIC), contendo uma coluna
capilar específica para separação de ácidos graxos (BP – X70 – SGE) de 30 m x 0,25 mm.
Hélio foi utilizado como gás de arraste, numa razão split de 1:10. A análise foi realizada com
programação de temperatura da coluna, iniciada a 110 ºC, com aquecimento até 160 ºC a 8
C/min e 230 ºC a 3,5 ºC/min. A temperatura do detector foi mantida em 220 ºC e a do injetor
em 260 ºC. Os ésteres etílicos da amostra analisada foram identificados por comparação dos
tempos de retenção na coluna com os tempos de retenção de uma amostra de padrão. Um
ácido graxo metil éster (FAME) mistura foi usada como padrão. O padrão interno escolhido foi
o 23:0 tricosanoate éster metílico de metilo (Sigma-Aldrich), uma vez que não foi identificado
na amostra de ésteres produzidos.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Caracterização Físico-Química do Óleo de Peixe
Os resultados referentes às análises de índices de acidez, saponificação e teor de
umidade do óleo de peixe, encontram-se dispostos na Tabela 2.
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Tabela 02 - Caracterização físico-química do óleo de peixe.
Análise

Valor obtido a

Índice de acidez (mg KOH/g)

10,86 ± 0,05

Índice de acidez depois da neutralização (mg KOH/g)

0,68 ± 0,01

Índice de saponificação (mg KOH/g)

181,46 ± 0,23

Umidade (% m/m)

0,55 ± 0,01

a

Média ± desvio padrão.

O índice de acidez revela o estado de conservação do óleo. A decomposição
de glicerídeos acelerada por aquecimento e pela luz e a rancificação, quase sempre
acompanhada pela formação de AGL. Óleos de elevados valores de acidez produzem
estruturas saponificadas em reações de transesterificação por catálise básica diminuindo os
rendimentos reacionais e dificultando as separações espontâneas de fases (fase com ésteres
e fase com glicerol) (MORETTO, 1998).
O índice de acidez do óleo de peixe foi de 10,86 mg KOH/g acima dos valores
encontrados na literatura por Santos et al. (2010) 2,81 mg KOH/g ; Vilela (2010) 2,42 mg
KOH/g; Bery et al. (2012) 1,47 mg KOH/g e Oliveira et al. (2013) 5,8 mg KOH/g.
O óleo de peixe passou por uma redução da acidez, sendo que o índice de acidez de
10,86 mg KOH/g apresentado inicialmente não era viável para a produção de biodiesel por
rota alcalina, pois promoveria uma elevada formação de sabão, o que poderia diminuir o
teor de ésteres etílicos. O óleo de peixe, após a redução da acidez, apresentou o índice de
acidez de 0,68 mg KOH/g, sendo um valor aceitável para a produção de biodiesel por rota
alcalina.
De acordo com Dorado et al. (2002), a quantidade de ácidos graxos livres presentes
nos óleos e gorduras deve ser no máximo 3% para que a transesterificação seja eficiente.
O índice de saponificação é indicativo do comprimento da cadeia de ácido graxo.
Conforme Ribeiro e Seravalli (2004), a reação de saponificação pode estabelecer o grau de
estabilidade do óleo, onde valores elevados indicam a redução da massa molecular, devido
à quebra das cadeias de triacilglicerídeos à medida que o óleo vai se deteriorando. O índice
de saponificação obtido foi de 181,46 mg KOH/g. Este valor foi bem próximo aos dados
reportados por Santos et al. (2010) 193 mg KOH/g; Bery et al., (2012) 180 mg KOH/g e Oliveira
et al. (2013) 177,8 mg KOH/g, esses valores não interferiram negativamente nas reações de
transesterificação para produção de biodiesel.
O óleo de peixe apresentou teor de umidade de 0,55% respectivamente. De acordo
com Santos et al. (2010) e Oliveira et al. (2013) os teores de umidade encontrados por
eles foram de 0,30% e 0,12%, esses teores de umidade mencionados na bibliografia não
prejudicaram na qualidade do óleo e nem no rendimento da reação de transesterificação.
Tanto a acidez quanto a rancificação de um óleo ou gordura podem ser provocadas pela
presença de teores de água envolvidos no processo de degradação.
O teor de umidade do óleo de peixe ficou bem próximo de 0,5%, que é o valor máximo
recomendado para que a transesterificação alcalina não seja prejudicada (FREEDMAN et al.,
1984).
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O perfil cromatográfico do óleo de peixe (Figura 3) e a composição química dos
principais ácidos graxos presentes no óleo de peixe em análise foram determinados por
cromatografia a gás, e está apresentada em termos de ácidos graxos saturados (AGS),
monoinsaturados (AGMS) e poli-insaturados (AGPS) na Tabela 3.
Figura 03 - Perfil cromatográfico do óleo de peixe

Tabela 03 - Composição em ácidos graxos do óleo de peixe
% mássico médio
Ácidos Graxos do óleo de peixe

Presente trabalho

Moura et al. (2006)

Docosahexaenóico (DHA) (C22:6)

21,80

18,15

Palmítico (C16:0)

21,51

17,98

Eicosapentaenóico (EPA) (C20:5)

13,42

14,80

Oleico (C18:1)

8,07

13,53

Mirístico (C14:0)

7,66

7,06

Palmitoléico (C16:1)

5,80

7,55

Linoléico (C18:2)

5,24

2,37

Estearico (C18:0)

4,59

5,25

Araquídico (C20:0)

3,01

0,46

Linolaídico (C18:2n-6t)

2,63

-

Linolênico (C18:3)

2,42

1,13
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Eicosatrienóico (C20:3n-3)

2,09

0,87

Lignocérico (C24:0)

1,67

-

Estearidônico (C18:4)

-

3,37

Docosapentaenóico (DPA)(C22:5)

-

1,92

Gadoléico (C20:1)

-

1,31

Margaroléico (C17:1)

-

1,04

Margárico (C17:0)

-

0,90

Araquidônico (C20:4)

-

0,77

Beênico (C22:0)

-

0,63

Pentadecanóico (C15:0)

-

0,59

Láurico (C12:0)

-

0,31

AGS

AGMS

38,44%

13,87%

AGPS
53,63%

AGS
33,18%

AGMS
23,43%

AGPS
43,38%

O teor de AG saturados foi de 38,44 %, sendo o palmítico (C16:0) dominante. O óleo
de peixe apresentou um teor de AG monoinsaturados de 13,87% onde o oleico (C18:1)
foi o predominante. O óleo apresentou valores elevados de AG poli-insaturados, onde o
Docosahexaenóico (DHA) (C22:6) foi o predominante, representando 21,80% dos ácidos
graxos totais. A composição de AG investigada foi semelhante aos relatos por Moura et al.
(2006).
A estrutura molecular dos ésteres alquílicos (biodiesel) varia segundo as características
estruturais dos ácidos graxos dos óleos. O tamanho e o número de insaturações da cadeia
carbônica são fatores determinantes de algumas propriedades do biodiesel. Como exemplo,
observa-se que a elevação do número de cetano, do calor de combustão (medida do
conteúdo energético) e dos pontos de fusão e de ebulição do combustível são reflexos do
aumento no comprimento da cadeia carbônica dos ésteres. Já o aumento no número de
insaturações ocasiona uma diminuição da estabilidade oxidativa, além de reduzir os valores
de calor de combustão, do número de cetano e dos pontos de fusão e de ebulição. Mas,
por outro lado, uma cadeia mais insaturada eleva a fluidez (parâmetro relacionado com a
viscosidade e a cristalização) do combustível (SILVA, 2005).
A massa molar média apresentada na Tabela 4 está diretamente relacionada com o
tamanho da cadeia carbônica e nesse caso também com as espécies de peixe da qual o óleo
foi extraído.
Tabela 4 – Massa molar do óleo de peixe
Massa molar média (g/mol)
Óleo de peixe

893,36
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O valor obtido da massa molar do óleo de peixe de 893,36 g/mol está de acordo com
os valores apresentados por Santos et al. (2010) 903 g/mol, Oliveira et al. (2013) 929,36 g/
mol, Hajamini et al. (2016) 871 g/mol.
3.2. Quantificação dos Ésteres Obtidos
O biodiesel a partir do óleo de peixe (Figura 4) foi sintetizado com a reação de
transesterificação alcalina, com hidróxido de sódio (NaOH) como catalisador e etanol como
álcool escolhido, a temperatura utilizada foi de 30 °C, a concentração de NaOH foi de 1% e
razão molar óleo:etanol anidro 1:6, sendo esta reação realizada em 120 minutos sob agitação
de 600 rpm. Nessas condições, obteve um rendimento de 96,24% de teor de éster valor
próximos aos estabelecidos pela ANP de 96,5% de teor de éster para ser considerado como
biodiesel.
Figura 4 – Biodiesel a partir do óleo de peixe

4. CONCLUSÃO
O óleo de peixe é um produto de baixo valor acrescentado por ser extraído de
resíduos do peixe.
Após um pré-tratamento de neutralização, o óleo de peixe foi totalmente viável para
sintetizar pela reação de transesterificação via catálise básica os ésteres etílicos.
O óleo de peixe é rico em ácidos graxos de cadeia longa, assim obteve uma excelente
conversão em ésteres etílicos, teor de éster de 96,24%.
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RESUMO
O presente trabalho abordou o estudo da minimização de microrganismos em máquinas
de fabricação de papel em uma fábrica integrada da região de Telêmaco Borba. Com o
objetivo de verificar as polpas responsáveis pela maior contaminação do sistema e a relação
entre o nível das torres de estocagem destas polpas e o crescimento microbiológico, foram
realizadas análises de contagem microbiológica da polpa celulósica estocada pelo método
de inoculação, incubação e contagem microbiana. Para verificar a existência da correlação
entre o nível das torres e a contagem microbiológica da polpa celulósica estocada, foram
colhidos os dados de nível das torres de estocagem no momento da coleta e 2, 4 e 6
horas antecedentes. Estes dados foram analisados e avaliados através do comportamento
das variáveis em análise estatística. As polpas que apresentaram maior contaminação
microbiológica foram a CTMP e o Refugo, apresentando coeficientes de correlação entre o
nível da torre e a contaminação microbiológica de -0,45 e 0,41, respectivamente, podendo ser
consideradas moderadas. Para a Torre de CTMP, a correlação negativa indicou que, conforme
o nível da torre aumenta, a contagem microbiológica tende a ser reduzida e, reciprocamente,
o inverso também pode ocorrer. Já a contaminação da polpa da Torre de Refugo, sofre
influência direta do nível da Torre, demonstrando a influência do tempo de retenção no
aumento da contaminação microbiológica. Esta correlação, mesmo moderada, demonstra
a capacidade de redução de contaminação microbiológica meramente mantendo-se um
controle da variação do nível destas torres.
Palavras-chave: microbiologia; fabricação de papel cartão; variáveis do crescimento
microbiológico.
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ABSTRACT
This study describes the study of minimization of microorganisms in papermaking
machines in an integrated plant in Telêmaco Borba region. In order to check the pulps
responsible for increased system contamination and the relationship between the level of
storage towers these pulps and microbiological growth, microbiological count analysis of
stored pulp were conducted by the method of inoculation, incubation and microbial count.
To check the correlation between the level of the towers and the microbiological count of
the stored pulp, the level data of storage towers were collected at the time of collection
and 2, 4 and 6 hours prior. These data were analyzed and evaluated by the behavior of the
variables in the statistical analysis. The pulps had higher microbiological contamination
were CTMP and Broke, and they presented correlation coefficients between the level of the
storage tower and microbiological contamination of -0.45 and 0.41, respectively, can be
considered moderate. For CTMP Tower, the negative correlation indicated that, as the level
of the tower increases, the microbiological count tends to be reduced, and conversely, the
reverse can also occur. The contamination of the Broke Tower went influenced of the tower
level, demonstrating the influence of the increased retention time in the microbiological
contamination. This correlation, even moderate demonstrates the ability to reduce
microbiological contamination merely maintaining a control of the level variation of these
towers.
Keywords: microbiology; papermaking; microbiological growth variables.
1. INTRODUÇÃO
O Brasil destaca-se mundialmente pela produção de papéis para embalagem, papéis
de imprimir e escrever e papel cartão. Em 2010, o setor posicionou-se como o 10º maior
produtor mundial de papel e, em 2012, produziu 10,3 milhões de toneladas do produto
(BRACELPA, 2016).
A indústria de fabricação de papel tem um problema econômico envolvendo
volume de produção de papel adequado para embalagens alimentícias a um custo razoável
(TANNER, WHEATON & BALL, 1940). Anualmente, mais de 200 milhões de euros são gastos
em prevenção de slime (depósitos microbiológicos) pela indústria de papel na Europa,
sendo que o custo de uma aplicação pode variar dependendo do grau de contaminação da
matéria prima, características do processo ou até mesmo das exigências do produto final
(KOLARI, 2007).
As indústrias de papel e celulose possuem sistemas que favorecem o crescimento
microbiano, prejudicial para a fabricação de papéis para embalagens alimentícias. Este
ambiente favorável se deve à presença de celulose, umidade, temperatura e também ao fato
de ser um processo com baixo consumo de água fresca, ou seja, que opera com sistemas de
recirculação, permitindo assim a formação de colônias de microrganismos.
O próprio processo de individualização das fibras, designado polpação, pode
interferir na contaminação microbiológica, devido aos químicos e temperaturas utilizados.
A polpação pode ser realizada através de ação mecânica, por reagentes químicos ou uma
combinação dos dois processos. CTMP (Polpação Quimo Termo Mecânica) é um tratamento
químico suave seguido por uma ação mecânica drástica. A estrutura da lignina original e
conteúdo são preservados, mas os extrativos e pequenas quantidades de hemicelulose
são perdidos (BIERMANN, 1996). Já a polpação química, amplamente conhecida como
polpação Kraft, utiliza uma mistura de sulfeto de sódio e hidróxido de sódio como reagente
na polpação da madeira (GEORG, 2000).
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De acordo com Verma, Bhardwaj & Varadhan (2014), o crescimento microbiológico
em uma fábrica de papel pode desencadear vários problemas, incluindo perdas de produção
devido a rompimentos do papel; tempo de inatividade para realização de boilouts (limpeza
para retirada de depósitos em equipamentos); má qualidade do produto devido a manchas,
furos e odor; corrosão microbiológica e danos a máquinas de papel; deterioração da matériaprima; maior custo de produção devido a um grande consumo de aditivos; redução da vida
útil do equipamento causado pela corrosão, incrustações e entupimentos; problemas de
segurança que resultam da presença de gases explosivos e inflamáveis e letais por inalação;
queda nas vendas como resultado da perda de clientes.
Segundo Tanner, Wheaton & Ball (1940), deve-se dar muita atenção à interferência
que os microrganismos podem desempenhar durante a fabricação de papel, bem como à
importância destes no próprio papel acabado.
Estudos afirmam que o controle microbiológico é necessário nas fábricas de papel,
assim como as indústrias alimentícias o exigem, devido a suas necessidades cada vez mais
rigorosas de controle de microrganismos. A maioria dos argumentos é centrada acerca de
microrganismos que são envolvidos no que os fabricantes de papel têm denominado "lama".
Este termo refere-se a acúmulos de crescimento microbiano que interferem na operação
eficiente da fábrica de papel e pode produzir manchas no papel acabado, os chamados
"limo-spots".
Para Nahley (1995), programas de controle microbiológico desempenham um papelchave na conservação de um bom andamento de máquinas, bem como na qualidade do
produto. A dosagem de agentes microbicidas é utilizada como último passo de tratamento.
Assim, se o controle precedente for adequado para conter o crescimento microbiano, o
consumo de microbicidas necessário tenderá a ser menor, oferecendo menores custos no
processo.
Nahley (1995) lista cinco elementos que influenciam diretamente os resultados deste
tratamento: Sistema de inoculação; requisitos do crescimento microbiológico; filosofia de
controle; projeto da fábrica; administração da estocagem e limpeza. O foco deste trabalho
será a administração da estocagem, a qual se refere principalmente às condições de tempo
de retenção e armazenagem de polpas nas indústrias de celulose e papel.
Este artigo tem como objetivo principal analisar a influência do tempo de retenção
da polpa celulósica nas torres de estocagem com o controle microbiológico através do nível
das torres, visando maior facilidade no controle microbiológico através da dosagem de
biocidas.
Os objetivos específicos incluem verificar as polpas celulósicas responsáveis pela
maior contaminação do sistema de fabricação de papel, através de análises microbiológicas
em todas as torres de estocagem de matéria-prima celulósica de uma máquina de papel
cartão: torre de fibra longa proveniente de processo Kraft (processo químico para obtenção
de polpa para fabricação de papel); torre de fibra curta proveniente de processo Kraft;
torre de CTMP e; torre de Refugo (material de qualidade inferior reutilizado como matériaprima no processo). Analisar a consistência das polpas consideradas mais contaminadas
microbiologicamente, e, a partir destes valores, avaliar o comportamento das polpas dentro
das torres de estocagem. Verificar a existência da correlação entre o nível das torres e a
contagem microbiológica da polpa celulósica estocada, através de análise estatística, o
Coeficiente de Pearson.
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2. METODOLOGIA
2.1. Identificação dos Principais Pontos de Contaminação do Sistema
Visando avaliar os principais pontos de contaminação no processo de fabricação
de papel, foram realizadas análises microbiológicas em todas as torres de estocagem de
matéria-prima celulósica de uma máquina de papel cartão: torre de fibra longa proveniente
de processo Kraft (processo químico para obtenção de polpa para fabricação de papel); torre
de fibra curta proveniente de processo Kraft; torre de CTMP e; torre de Refugo. As análises
foram realizadas durante um período de três meses, com um intervalo de 7 dias entre as
análises, para avaliar períodos diferentes da planta, excluindo-se datas em que fosse alterada
a dosagem de agentes microbicidas no sistema. A metodologia de análise é descrita nos
próximos tópicos.
2.2. Análises Laboratoriais
Com os pontos de maior contaminação definidos, foram realizadas análises
quantitativas da atividade microbiológica das torres de estocagem de CTMP e Refugo, bem
como análise de consistência destes pontos.
2.2.1. Análises microbiológicas
O método utilizado para as análises microbiológicas avaliou a quantidade total de
microrganismos aeróbios mesófilos em placas, não diferenciando tipos de bactérias. Este
método é oficializado pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC), e utiliza
placas 3MTM petrifilmTM (SILVA et al., 2007). O Método Oficial AOAC® 990.12 é realizado
com incubação de 48h ± 3h a 35°C ± 1°C (AOAC INTERNATIONAL, 2005). Para a análise de
correlação estatística, as análises foram realizadas em triplicata para obter-se resultados
estatísticos representativos.
2.2.1.1. Preparação e cuidados necessários
Antes de iniciar os procedimentos, a ISO 7218 (2007) recomenda que sejam adotados
alguns cuidados para garantir que as atividades sejam conduzidas sob condições assépticas.
Então, assegurou-se de que a área de trabalho estava limpa e as portas e janelas fechadas,
evitando correntes de ar. Durante a realização das análises trabalhou-se numa região próxima
à chama de um bico de Bunsen para evitar contaminações externas.
2.2.1.2. Preparação dos materiais para a análise microbiológica
Em ensaios quantitativos, são requeridas a preparação e inoculação de diluições
seriadas da amostra (SILVA et al., 2007). Para tal, fez-se necessária a utilização de tubos de
vidro de 15 mL, com quantidade conhecida de água. Os tubos vazios passaram por um
processo de esterilização em autoclave a 120ºC durante 15 min. Foram inseridos 9 mL de
água ultra-pura (extrema pureza) em cada tubo,por meio da utilização de micropipeta
automática e ponteiras esterilizadas previamente. Os tubos contendo 9 mL de água ultrapura foram autoclavados novamente a 120ºC durante 15 min. Após os tubos de ensaio
contendo a água ultra-pura serem autoclavados, esperou-se atingir a temperatura ambiente
para então realizar as diluições das amostras.
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A Figura 1 apresenta os tubos de ensaio contendo 9 mL de água para diluição seriada das
amostras:
Figura 01 - Tubos de ensaio utilizados para diluição seriada

Fonte: O Autor

2.2.1.3. Amostragem
Para a coleta das amostras, foram drenados previamente os pontos para retirar todo
material retido na tubulação, pois este não expressa a situação real da torre no momento da
coleta. Foram coletados aproximadamente 100 mL de amostras em recipientes estéreis e
estes fechados imediatamente após a coleta; ambas as práticas para não haver contaminação
externa. A Figura 2 apresenta os sacos plásticos assépticos para coleta das amostras, bem
como a amostra já coletada:
Figura 02 - (A) Sacos assépticos para coleta e (B) Amostras das polpas utilizadas nas análises

A

B

Fonte: Dados do Autor
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2.2.1.4. Diluição das amostras
A primeira diluição foi realizada por meio da adição de 1 mL de amostra a um tubo de
ensaio contendo 9 mL de água autoclavada. Sendo assim, esta foi denominada 1:10. Desta
primeira diluição tomou-se 1 mL e este foi inserido em um novo tubo de ensaio autoclavado,
contendo também 9 mL de água autoclavada. Esta diluição foi denominada 1:100. Os passos
anteriores foram repetidos até que foi obtida a quinta diluição, ou seja, 1:100000. A Figura 3
ilustra o passo a passo da metodologia de diluição seriada.
Figura 03 - Exemplo de diluição seriada

Fonte: Adaptado de Baggini, 2014

2.2.1.5. Inoculação
As amostras foram agitadas para homogeneização e, após a diluição descrita
anteriormente, com o auxílio de micropipetas e ponteiras estéreis foi pipetado 1 mL
de amostra e inserido em placas 3MTM petrifilmTM, que são placas de papel para cultivo
microbiológico, ou seja, um ambiente favorável ao crescimento microbiológico. Após a
inserção, foi utilizado um difusor para espalhar a amostra em uma área de 20 cm² na placa,
tomando cuidado para que essa amostra não fosse perdida para fora da placa, nem sofresse
contaminação através desse contato.
Figura 04 – (A) Inoculação da amostra em placa 3MTM PetrifilmTM e (B) Espalhamento de
amostra com auxílio do difusor

Fonte: Dados do Autor
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2.2.1.6. Incubação
As placas 3MTM petrifilmTM foram levadas à Estufa Microprocessada de Cultura e
Bacteriologia da marca Sterilifer, para incubação de 48h ± 3h a 35°C ± 1°C, de acordo com o
Método Oficial AOAC® 990.12.
2.2.1.7. Contagem
Após as 48h em estufa, foi realizada a contagem de colônias que cresceram na placa.
O cálculo das análises por diluição é resultado do número de colônias na placa vezes o
inverso da diluição da amostra, resultando no número de bactérias/mL. Por exemplo, se são
observadas 32 colônias na placa correspondente à diluição 1:10 000, a contagem é:

2.2.2. Análise de consistência
Para a análise de consistência, foi utilizada a norma Tappi (Associação Técnica da
Indústria de Celulose e Papel) T 240 om-93.
2.2.2.1. Amostragem
Para a coleta das amostras, foram drenados previamente os pontos para retirar todo
material retido na tubulação. Em recipientes plásticos, foram coletados aproximadamente
300 mL de amostra.
2.2.2.2. Análise
Secou-se um papel filtro de 150 milímetros de diâmetro e textura grossa em estufa a
100ºC. Após completamente seco, foi pesado e sua massa foi anotada. Como era esperado
que a amostra estivesse em consistência entre 1 e 4%, foram retiradas 10 porções consecutivas
da suspensão fibrosa, enchendo um béquer com aproximadamente 100 g de cada vez e
transferindo este conteúdo para uma proveta tarada de 1500 a 2000 mL. Determinou-se
o peso da amostra. Todo o conteúdo foi transferido a um balde de 10 L tarado e com a
adição de água destilada foi diluído a aproximadamente 0,5% em massa. Determinou-se
novamente o peso da amostra. A suspensão foi homogeneizada e em constante agitação
foram retiradas cinco amostras de aproximadamente 100 mL cada e transferidas a um
béquer de 600 a 1000 mL, seco e tarado. Determinou-se o peso da amostra. O papel filtro,
seco e pesado anteriormente, foi colocado dentro de um funil de Büchner e umedecido
com água destilada. O funil estava acoplado a um Kitassato, ao qual foi aplicado vácuo para
possibilitar a filtração da amostra. A amostra de cerca de 500 mL foi transferida para o funil e
filtrada. O processo é ilustrado na Figura 5:
Figura 05 – (A e B) Filtração de amostra em Funil de Büchner para análise de consistência e
(C) e Amostra filtrada
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Fonte: Dados do Autor

O papel filtro, juntamente com a amostra filtrada, foi retirado do funil de Büchner
e levado a um cilindro secador, até completa secagem e peso constante. O papel filtro
contendo a amostra foi pesado, e a consistência da polpa diluída foi determinada através
da equação 1:

Após o cálculo da consistência da amostra diluída, foi necessária a utilização de uma
segunda equação para cálculo da consistência original da polpa, descrita pela equação 2:
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2.3. Levantamento de Dados do Processo
Os níveis das torres de estocagem, no momento das coletas para análise
microbiológica, foram obtidos através do sistema de informação PI (Plant Information) que,
neste caso, recebe os dados de um Controlador de Nível a cada 0,1 segundo. O controlador
de nível indica a altura da coluna de massa dentro da torre, convertendo a informação em
percentual preenchido da torre e enviando-a a um computador. Inegavelmente, para vencer
a altura da Torre a polpa leva determinado tempo, saindo do topo para chegar ao ponto de
onde será coletada, sendo possível que o nível da Torre tenha mudado neste período. Em
virtude das grandes dimensões da torre, pode haver homogeneização imperfeita da polpa,
sendo possível que este tempo tenha interferido nas condições da polpa. Assim, além do
nível das torres nos horários exatos da coleta, foram apontados também os níveis em 2, 4 e
6 horas antes da coleta.
2.4. Análise Estatística
Os resultados microbiológicos foram correlacionados aos níveis das torres de
estocagem através da análise estatística do programa Excel. A função de planilha utilizada
foi a CORREL, que calculou o coeficiente de correlação entre duas variáveis de medida, o
Coeficiente de Pearson. Esta ferramenta forneceu uma tabela de saída, uma matriz de
correlação, que mostrou o valor de correlação aplicado a cada um dos possíveis pares de
variáveis de medida. O coeficiente de correlação mediu até que ponto duas variáveis de
medida são proporcionais, sendo dimensionado de modo que seu valor seja independente
das unidades de expressão das duas variáveis de medida.
O coeficiente de correlação Pearson varia de -1 a 1. O sinal indica direção positiva
ou negativa do relacionamento e o valor sugere a força da relação entre as variáveis. Uma
correlação perfeita (-1 ou 1) indica que o valor de uma variável pode ser determinado
exatamente ao se saber o valor da outra. No outro oposto, uma correlação de valor zero
indica que não há relação linear entre as variáveis. Entretanto, como valores extremos (0
ou 1) dificilmente são encontrados na prática, é importante entender a interpretação da
magnitude dos coeficientes (Figueiredo Filho et al., 2009, p. 119) . Para Dancey e Reidy (2005)
apud Figueiredo Filho et al. (2009), um valor de correlação entre 0,10 e 0,30 determina uma
correlação fraca; entre 0,40 e 0,6, uma correlação moderada e; entre 0,70 e 1, forte.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Análises Microbiológicas das Torres de Estocagem de Polpa
O levantamento dos pontos de maior contaminação do sistema de fabricação de
papel cartão foi realizado através de análises microbiológicas das torres de estocagem de
matéria-prima, sendo elas: torre de fibra longa proveniente de processo Kraft; torre de fibra
curta proveniente de processo Kraft; torre de CTMP e;Torre de Refugo. Os resultados de
TABC (Contagem de Bactérias Aeróbicas Totais) estão apresentados em UFC/mL (Unidade
Formadora de Colônia por mL) na Figura 6:
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Figura 06 - Resultados das análises microbiológicas da polpa das torres de estocagem

Fonte: Dados do Autor

De acordo com os resultados das análises microbiológicas apresentados na Figura
6, as matérias-primas das torres de estocagem que apresentaram maiores contaminações
foram a CTMP e o Refugo.
Este fato, possivelmente, pode ser explicado pelo fato de o processo Kraft utilizar
elevadas temperaturas e grande quantidade de químicos, o que inibe a proliferação
de microrganismos presentes no meio. O processo de polpação CTMP remove apenas
pequenas quantidades de lignina, uma vez que utiliza pouca adição de hidróxido de
sódio, deixando o ambiente favorável ao crescimento microbiológico, além de ocorrer em
temperaturas brandas. No caso do Refugo, que é o material que já passou pela máquina
de papel, o mesmo já recebeu a adição de químicos, como por exemplo, o amido, que é
uma fonte de nutrientes para os microrganismos. Sua composição, aliada à recirculação no
processo, aumenta o tempo de retenção da polpa, acarretando uma polpa com maiores
contaminações microbiológicas.
Como a consistência é um fator determinante na correlação da proliferação dos
microrganismos em torres de estocagem, foi analisada a consistência das polpas de CTMP
e Refugo.
3.2. Consistência das Polpas de CTMP e Refugo
Visto que as principais fontes de contaminação do processo de fabricação de papel
da indústria analisada foram a CTMP e o Refugo, foram realizadas análises de consistência
das polpas na saída das torres respectivas. Os resultados são apresentados na Tabela 1:
Tabela 01 - Dados de Consistência das Polpas de CTMP e Refugo Estocadas em Torres
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Análises

CPTM (%)

Refugo(%)

1

3,8

1,8

2

3,9

1,7

3

3,8

2,2

4

3,8

1,9

5

3,6

2,3

6

3,8

1,6

7

3,9

1,8

Média

3,8

1,9

Fonte: Dados do Autor

A consistência da CTMP apresenta valores que representam o dobro dos valores de
consistência do Refugo. Isto já pode ser um indicativo de que as polpas se comportam de
maneira diferente dentro das torres de estocagem.
Estes dados, porém, apresentam as características das polpas nas saídas de cada
torre, sendo que, no seu interior, podem ocorrer diluições. É o caso da Torre de CTMP, nela a
polpa entra a uma consistência de 8 - 10%, enquanto na saída esta polpa apresenta o valor
médio de 3,8%, encontrado através das análises laboratoriais. Com a Torre de Refugo não
acontece este fenômeno, pois não existe diluição dentro da Torre, podendo ser considerados
os valores de consistência encontrados em laboratório, ou seja, 1,9%.
Desta forma, é possível verificar a grande diferença entre as consistências das polpas
avaliadas, devendo esta ser considerada na avaliação dos resultados de correlação. Estas
diferenças trazem análises distintas com relação às torres de estocagem, já que a Torre de
CTMP, por possuir consistência mais elevada, acaba formando um fluxo preferencial central
da polpa que entra, fazendo com que a polpa que está próxima às paredes fique isenta de
agitação, possuindo a tendência de aglomerar-se sobre às paredes da torre, formando uma
camada onde existe elevado desenvolvimento microbiológico. Já o Refugo, por se tratar de
uma polpa celulósica com baixa consistência, tende a sofrer menor aglomeração de fibras
na parede, sem, no entanto, ficar totalmente isento de acúmulos microbiológicos.
3.3. Análise Estatística da Influência do Nível das Torres na Contaminação Microbiológica
As análises microbiológicas das Torres de CTMP e Refugo foram realizadas diariamente,
porém como existiam períodos de maior consumo de microbicidas na máquina de papel
avaliada, foram excluídos os dados destes períodos, pois estes poderiam influenciar as
análises, mascarando o resultado real.
Foram obtidos 69 dados da Torre de CTMP e 55 dados da Torre de Refugo. Os dados
de nível das Torres foram coletados em quatro momentos diferentes, sendo eles: o horário
da coleta de amostras para análise microbiológica; 2 horas antes; 4 horas antes e 6 horas
antes. As torres analisadas possuem capacidade total de 800m³ para a CTMP e 200m³ para
o Refugo.
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Pode-se notar que a Torre de CTMP apresentou valores de nível acima de 100%.
Isso pode ter sido devido a alguma possível falha na calibração do indicador de nível.
É notável a diferença nos patamares em que os níveis das torres se encontram.
Enquanto o nível da Torre de CTMP variou de 59,44% a 100,99%, a Torre de Refugo manteve
valores entre 6,05% e 60,85%.
A variação do nível também apresenta divergências entre as torres. Enquanto
a Torre de CTMP apresentou delta máximo de 18,94%, a Torre de Refugo indicou delta
máximo de 39,91% a partir das 6 horas antes da coleta até o horário exato da mesma. Sendo
possível assim, visualizar a variabilidade significativa do nível nesta torre. Um problema
relacionado a isso é o slime que se forma quando o nível da torre cai, pois, de acordo com
Vanhaecke (1990), os resíduos que se aglomeram nas paredes da torre poderão gerar o
início de um biofilme em apenas 30 segundos caso não haja um tratamento eficiente para
combater o depósito, fazendo com que da próxima vez que o nível se eleve, a polpa acabe
arrastando esse material que se aderiu à parede.
Como os dados microbiológicos se apresentam na forma exponencial, bem como
a sua variabilidade, para a análise estatística foi utilizado o log dos valores, linearizandoos. É possível visualizar também nas contagens microbiológicas a variabilidade existente
entre os dados. A CTMP variou a partir de uma contagem igual a 6 até valores de 2.300.000
UFC/mL. O Refugo apresentou valores em uma escala de 0 a 18.000.000 UFC/mL. Este fato
pode ter sido devido a: a) variações de condições do processo, como matéria-prima, pH,
temperatura, condições da água de diluição, ou; b) variações de condições ambientais,
como chuvas e variações de temperatura. No caso do Refugo, por se tratar de uma
polpa que já passou pela máquina de papel, possui ainda mais um agravante, que é a
composição do produto que está sendo reaproveitado, ou seja, composição da polpa que
está sendo enviada para a Torre de Refugo, uma vez que na máquina de papel avaliada,
são produzidos vários tipos de cartões, com proporções diferentes em sua composição. Os
valores de Correlação de Pearson entre as variáveis através do Excel para a Torre de CTMP
são apresentados na Tabela 2:
Tabela 02 - Valores de Correlação entre o Nível da Torre de CTMP e a Contagem
Microbiológica
Repetições

Nível 6h Antes

Nível 4h Antes

Nível 2h Antes

Nível Horário
da Coleta

1a Análise

-0,273

-0,311

-0,378

-0,453

2a Análise

-0,274

-0,310

-0,375

-0,450

3a Análise

-0,276

-0,314

-0,378

-0,453

Média

-0,27

-0,31

-0,38

-0,45

Fonte: Dados do Autor
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A correlação entre o nível da torre no horário da coleta e a contagem microbiológica
é moderada e apresenta comportamento inverso entre as variáveis, designado pelo valor
negativo de correlação. Isto significa que conforme o nível da torre aumenta, a contagem
microbiológica tende a ser reduzida e, reciprocamente, o inverso também pode ocorrer.
De acordo com Dancey e Reidy (2005) apud Figueiredo Filho et al. (2009), um coeficiente
de Pearson médio de -0,45 apresenta uma correlação moderada,indicando que o nível
não é responsável completamente pela contaminação microbiológica da torre, sugerindo
que existem outras variáveis influenciando no crescimento microbiológico do meio. A
correlação negativa pode ser explicada pelo fato da alta consistência na torre, a qual dificulta
a homogeneização do meio, fazendo com que a polpa próxima às paredes permaneça
imperturbada. Essa polpa sem homogeneização acaba formando uma camada junto à
parede da torre, aumentando sua contaminação microbiológica devido às condições da
polpa e ao tempo de retenção. Quando o nível da torre cai, esta polpa aderida às paredes
pode começar a se soltar, misturando-se à polpa recém chegada à torre, aumentando sua
contaminação. Assim, é possível visualizar que o crescimento microbiológico causado pelo
tempo de retenção da polpa aderida às paredes, se sobrepõe à contaminação causada pelo
tempo que a polpa necessita para transpor-se do topo da torre até a sua base.
Embora a correlação não possa ser considerada alta, um indicativo de que o nível
apresenta influência sobre a população de microrganismos, é o fato de o Coeficiente de
Pearson ser reduzido gradativamente conforme o horário de coleta de dados do nível se
afasta do horário da coleta, reduzindo a sua correlação, enfatizando a maior interferência do
nível das Torres nas características microbiológicas temporárias da polpa estocada.
Os valores de Correlação de Pearson entre as variáveis através do Excel para a Torre
de Refugo são apresentados na Tabela 3:
Tabela 03 - Valores de Correlação entre o Nível da Torre de Refugo e a Contagem
Microbiológica
Repetições

Nível 6h Antes

Nível 4h Antes

Nível 2h Antes

Nível Horário
da Coleta

1a Análise

0,156

0,248

0,338

0,414

2a Análise

0,149

0,234

0,324

0,405

3a Análise

0,149

0,246

0,338

0,417

Média

0,15

0,24

0,33

0,41

Fonte: Dados do Autor

O nível da Torre de Refugo no horário da coleta e a contagem microbiológica
apresentaram uma correlação moderada, com Coeficiente de Pearson igual a 0,41. Neste
caso, novamente há a indicação de que o nível não é responsável completamente pela
contaminação microbiológica da Torre de Refugo, sugerindo que existem outras variáveis
influenciando no crescimento microbiológico do meio.
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O Refugo tem uma consistência mais baixa com relação à consistência da CTMP, o
que, além de reduzir a formação da camada de massa nas paredes da torre, faz com que
a homogeneização da polpa seja maior. Outro fato que auxilia nesta homogeneização é a
menor quantidade de massa estocada na Torre, pois, além da capacidade desta ser menor,
o percentual preenchido foi, na maioria dos casos, menor com relação à Torre de CTMP.
Entretanto, como o Refugo é uma polpa estocada que já recebeu químicos na
máquina de papel, como corantes, aditivos, e principalmente amido, fonte rica em nutrientes
para os microrganismos, estes encontram um meio favorável para seu crescimento,
multiplicando-se a cada instante, fazendo com que o tempo de retenção desta polpa na
torre seja um agravante para uma maior contaminação. Embora a aderência da polpa à
superfície das paredes da Torre de Refugo, provavelmente seja menor com relação à CTMP,
este fato não inibe a formação de slime, o qual, com o aumento do nível da Torre, pode
ser também arrastado pela suspensão fibrosa, sendo agregado a esta, aumentando sua
contaminação microbiológica. Assim como na Torre de CTMP, o Coeficiente de Pearson foi
reduzido gradativamente conforme o horário de coleta de dados do nível se afastava do
horário da coleta, reduzindo a sua correlação, o que pode ser um indicativo de que o nível
apresenta influência sobre a população de microrganismos.
4. CONCLUSÃO
Concluiu-se que existe uma maior contaminação proveniente da polpa de CTMP
e do Refugo, pois estas apresentaram maiores valores de contagem microbiológica com
relação às polpas de fibra curta e longa provenientes de processo químico. Estas polpas,
então, devem receber atenção especial, já que possuem grande probabilidade de trazer
consequências desastrosas ao processo de fabricação de papel.
Ao analisar a consistência das polpas de CTMP e Refugo, verificou-se que existe
grande variabilidade entre ambas, o que expressa a diferença no comportamento das polpas
no interior das torres de estocagem.
Os coeficientes de Pearson atingidos consideram as correlações como moderadas.
Para a Torre de CTMP, a correlação negativa indicou que, conforme o nível da torre aumenta,
a contagem microbiológica tende a ser reduzida e, reciprocamente, o inverso também pode
ocorrer. Já a contaminação da polpa da Torre de Refugo, sofre influência direta do nível da
Torre, demonstrando a influência do tempo de retenção no aumento da contaminação
microbiológica.
Em conclusão, esta correlação, embora moderada, apresenta um potencial para
controle microbiológico no sistema de fabricação de papel, podendo a população
microbiológica ser reduzida através de um controle do nível destas torres.
5. AGRADECIMENTOS
A Nalco Water pelo apoio técnico, conhecimentos compartilhados e auxílio no
desenvolvimento das análises.
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Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
O lançamento de substâncias químicas nos corpos d’ água sem tratamento adequado para
a eliminação dos compostos nocivos incluídos tem comprometido a qualidade das águas
subterrâneas e superficiais. Assim, a busca por tecnologias limpas para tratamento de águas
tem emergido nos dias atuais. Para a remoção de metais, a adsorção tem se destacado como
uma técnica eficiente e de baixo custo devido a gama de materiais biossorventes existentes.
Dentre os compostos naturais utilizados como biossorvente, destaca a Moringa oleífera
Lam. (moringa). Deste modo, este trabalho teve por objetivo avaliar as condições ótimas
de biossorção das sementes de moringa tratada com ácido (STA) para remoção de chumbo
(II) de águas contaminadas. Para tanto, parâmetros como tempo de contato, influência
da temperatura no processo de biossorção, massa de biossorvente, pH e velocidade de
agitação, foram investigados. A condição ótima obtida para a biossorção de chumbo por
STA foi de 30 min para o tempo de contato, temperatura de biossorção de 25°C, 0,5 gramas
para a dosagem de biossorvente, pH 6 e velocidade de agitação de 100 rpm. A análise da
influência da temperatura, da quantidade de massa de material biossorvente e velocidade de
agitação, mostrou que estes parâmetros não influenciaram consideravelmente no processo
de remoção de chumbo, já o pH mostrou-se altamente significativo.
Palavras-chave: Chumbo, Biossorção, Adsorção.
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ABSTRACT
The release of chemicals in water bodies without proper treatment for the removal of harmful
compounds included has compromised the quality of groundwater and surface water. Thus,
the search for clean technologies for water treatment has emerged today. For removing
metals, adsorption has emerged as an efficient technique and low cost due to the range of
existing biosorbents materials. Among the natural compounds used as biosorbent highlights
Moringa oleifera Lam. (Moringa). Thus, this study aimed to assess the optimal conditions of
biosorption of moringa seeds chemically treated to remove lead (II) of contaminated water,
and to evaluate the implementation of the efficiency of chemical treatment. For this purpose,
parameters such as contact time, temperature influence on the biosorption process, mass
biosorbent, pH and stirring speed were investigated. The optimal condition obtained for
lead biosorption by Moringa oleifera seeds was chemically treated for 30 min contact time,
biosorption temperature of 25 °C, 0.5 grams biosorbent for dosing, pH and stirring speed
6 100 rpm. The analysis of the influence of temperature, the amount of mass biosorbent
material, and stirring speed, showed that these parameters are not considerably influenced
in lead removal process, as the pH was highly significant.
Keywords: Lead, Biosorption, Adsorption
1. INTRODUÇÃO
A intensificação das atividades industriais e agrícolas tem contribuído
significativamente para o aumento da poluição ambiental e destruição dos ecossistemas
(ARAÚJO et al., 2009). Dentre os principais contaminantes químicos comumente presentes
em águas superficiais e subterrâneas destacam-se os agroquímicos, compostos orgânicos
voláteis e metais pesados (NETO e SARCINELLI, 2009).
Os metais pesados são considerados um dos maiores contaminantes do meio
ambiente. A importância de estudos relacionados aos metais deve-se aos seus efeitos
tóxicos aos seres vivos, bem como por sua ampla liberação no ambiente (SILVA et al., 2014).
O chumbo é um metal pesado de elevada toxicidade, acumulação e retenção no corpo
humano, podendo provocar graves danos à saúde (WANG et al. 2015). Por esta razão, a
Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS),
estabeleceram o limite máximo admissível para íons de chumbo na água potável de 0,05
mg.L-1.
O processo de biossorção configura-se como tecnologia limpa, eficiente e de baixo
custo para a remoção de íons metálicos de soluções aquosas (RATHINAM et al., 2010). Alomá
e colaboradores (2012) destacam que o desenvolvimento de adsorventes alternativos,
viáveis e de baixo custo é crucial para a remoção de íons metálicos a partir de soluções
aquosas, uma vez que o material mais comumente utilizado em processos adsortivos por
sua eficiência é o carvão ativado; contudo, este é classificado como um adsorvente de alto
custo. Gautam et al. (2014) afirmam que este processo pode ser considerado uma alternativa
viável e promissora para remoção de metais em solução.
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Adsorventes de baixo custo vêm ganhando cada vez mais atenção (RAO, 2010).
Segundo Meneghel et al. (2013), a moringa, planta originária do nordeste da Índia, conhecida
por sua importância medicinal e alto valor nutritivo, bem como por sua importância industrial
devido as suas propriedades de coagulação e clarificação tem se destacado nos processos
de adsorção de poluentes em soluções aquosas. A fim de promover melhores índices de
biossorção, tratamentos químicos têm sido aplicados visando modificar a superfície do
biossorvente. Estas modificações podem ocorrer por alterações na estrutura do material
ou introdução de novos grupos funcionais na superfície do adsorvente (DAI et al., 2014).
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade de biossorção de chumbo
(II) utilizando sementes de moringa tratada quimicamente como biossorvente, bem como
a determinação dos parâmetros de tempo de contato requerido para a ocorrência do
equilíbrio, dosagem de biossorvente, pH, temperatura e velocidade de agitação.
2. METODOLOGIA
2.1. Preparo do Adsorvente
As sementes de moringa foram obtidas da cidade de Aracaju- SE, Brasil. Inicialmente,
as sementes foram selecionadas, descascadas manualmente e em seguida trituradas. A fim de
reduzir o teor do óleo, as sementes foram desengorduradas conforme metodologia descrita
por Martín et al. (2010). O procedimento consiste em adicionar etanol (95%) às sementes
trituradas na proporção de 3:1 (volume de etanol/ massa de moringa), com agitação por 30
minutos. O líquido resultante foi desprezado, e o sólido (semente de moringa) foi seco em
estufa a 60 °C por 12 horas. Após a secagem, padronizou-se a granulometria na faixa de 3280 mesh.
O material obtido da separação granulométrica foi submetido ao tratamento químico
ácido de acordo com a metodologia proposta por Kumar e Gaur (2011) com modificações,
em que o agente de tratamento escolhido foi o HCl (Nuclear®, concentração de 36,5 - 40%)
utilizado a 0,1 mol.L-1. A semente de moringa foi adicionada ao agente de tratamento
na proporção de 1:3 (massa de material/volume de solução) e deixado em agitação a 80
rpm durante 30 minutos a 25 °C. Em seguida o material foi lavado com água destilada
até neutralização do pH, filtrado e seco em estufa a 60 °C até peso constante. Ao final do
processo, o biossorvente desengordurado e tratado recebeu o nome de STA (Figura 1) e foi
testado como adsorvente na remoção de chumbo de águas contaminadas. O adsorvente foi
armazenado em local seco, isento de luminosidade até o momento de sua utilização.
Figura 01- Biossorvente oriundo das sementes de moringa desengorduradas e tratadas
quimicamente
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2.2. Caracterização do Biossorvente
2.2.1. Difratometria de raio-X (DRX)
As amostras foram expostas ao raio-X com o ângulo 2θ variando entre 5º e 80º, no
passo de 0,2°, com lâmpada de tubo de cobre de Kα 1,5406Å, voltagem de 40 kV e corrente
de 30 mA, tendo como objetivo a avaliação da presença de fases cristalinas e/ou amorfas
nos materiais de estudo.
2.2.2. Morfologia eletrônica de varredura (MEV)
A morfologia da superfície foi avaliada por um microscópio Superscan SS550, sendo
depositadas em uma fita de dupla face de carbono, as quais foram recobertas com ouro a
uma espessura de aproximadamente 30 nm.
2.3. Estudos de Adsorção
Os estudos de biossorção para avaliar a eficácia do biossorvente STA na remoção
de chumbo da água foram realizados em batelada seguindo a metodologia proposta por
Reddy et al. (2011).
2.3.1. Avaliação do tempo de equilíbrio
Para determinação do tempo de equilíbrio 50 mL de chumbo a 4mg.L-1 foi adicionada
à 0,5 g de STA em pH de 5,5 (natural da solução). O frasco selado foi colocado sob agitação
a 200 rpm e temperatura de 25 °C em banho de agitação. O tempo de equilíbrio foi avaliado
variando-se o tempo de 30 a 480 min (inicialmente os tempos avaliados foram de 2 min, 5
min, 8 min e 10 min; de 10 min a 30 min, este intervalo foi de 5 em 5 min; a partir de 30 min,
o intervalo estabelecido foi de 30 em 30 min). Após a agitação, as suspensões foram filtradas
em membrana de 0,45µm. A concentração de metais em solução foi analisada por meio de
espectrometria por absorção atômica (AAS espectros, Varian AA, 55 Australia). Para estimar
o tempo de contato, o equilíbrio atingido foi reportado pela capacidade de adsorção da STA,
q (mg do metal/g do adsorvente), determinado com base na diferença de concentração do
íon metálico, usando-se a Equação 01.
(1)
Nesta equação, Co é a concentração inicial de chumbo (mg.L-1); Ce a concentração
final do chumbo no equilíbrio (mg.L-1); V o volume de solução (L) e m a massa do adsorvente
(g).
Para determinação do percentual de remoção do íon metálico a partir da solução
aquosa, utilizou-se a Equação 2.
(2)
Nesta equação, Co é a concentração inicial do metal (mg.L-1) e Cf é a concentração
residual de metal final após o período de adsorção.
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2.3.2. Efeito da temperatura
Os ensaios de temperatura de biossorção foram realizados a partir de 50 mL de
solução de chumbo a 4mg.L-1 adicionado de 0,5 g de STA, velocidade de agitação de 200
rpm e pH de 5,5. O tempo de contato utilizado foi fixado conforme determinado no ensaio
anterior referente ao tempo de equilíbrio. As diferentes temperaturas avaliadas foram: 25,
35 e 45 °C. Após, as amostras foram filtradas em membranas de éster de celulose de 0,45µm
e analisadas por espectrometria por absorção atômica. Para estimar o efeito da influência
da temperatura, avaliou-se o percentual de remoção de íons metálicos a partir da solução
aquosa, utilizando-se a Equação 2.
2.3.3. Efeito da dosagem de biossorvente
Para avaliar a influência da dosagem de biossorvente no processo de biossorção, 50
mL de solução de chumbo a 4mg.L-1 foi adicionada de diferentes quantidades de massa de
biossorvente (0,5, 0,7, 1,0 e 1,3g), com rotação de 200 rpm e pH 5,5. O tempo e a temperatura
utilizada foram fixados conforme os resultados obtidos nos ensaios anteriores de tempo de
equilíbrio e influência da temperatura. Após, as amostras foram filtradas em membranas de
éster de celulose de 0,45µm e analisadas por espectrometria por absorção atômica. Para
estimar o efeito da massa de biossorvente, o percentual de remoção de íons metálicos foi
avaliado a partir da Equação 2.
2.3.4. Efeito do pH
Na avaliação da influência do pH, os ensaios foram realizados a partir de 50 mL de
solução de chumbo a 4 mg.L-1 em diferentes pHs (1,3,5,6,7,8,10 e 12) e agitação de 200 rpm. O
tempo, a temperatura e a dosagem de biossorvente utilizados no ensaio foram selecionadas
a partir dos resultados anteriores obtidos. Após, as amostras foram filtradas em membranas
de éster de celulose de 0,45µm e analisadas por espectrometria por absorção atômica. O
percentual de remoção de íons chumbo foi avaliado utilizando-se a Equação 2.
2.3.5. Velocidade de agitação
A velocidade de agitação foi variada em 100, 150, 200 e 250 rpm. O experimento foi
realizado fixando a concentração de chumbo em 4 mg.L-1. A dosagem de biossorvente, a
temperatura, o pH e o tempo de contato foram fixadas conforme os experimentos anteriores
em que foram encontradas as condições ótimas referentes a cada parâmetro. Após, as
amostras foram filtradas em membranas de éster de celulose de 0,45µm e analisadas por
espectrometria por absorção atômica.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Caracterização do Biossorvente
O biossorvente foi caracterizado de modo a se conhecer suas propriedades e
relacioná-las aos resultados obtidos no processo de biossorção.
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A análise de DRX para STA é apresentada conforme mostrado na Figura 2.
Figura 02- Difratograma de raios- X de STA

Devido ao elevado teor de óleos e proteínas presentes na semente, o difratograma
apresentou picos não-resolvidos, o que indica a predominância de material amorfo.
Segundo Araújo et al. (2013) a natureza amorfa do biosorvente sugere que o íon metálico
pode penetrar mais facilmente na superfície biosorvente, favorecendo assim o processo de
biossorção.
A morfologia superficial da biomassa foi avaliada por MEV e é apresentada na Figura
3.
Figura 03- Fotomicrografia obtida por MEV da superfície de STA

Conforme mostrado na Figura 3 é possível observar que a superfície do biossorvente
apresenta poros assimétricos e estrutura de poros abertos e heterogêneos. De acordo com
Reddy et al. (2011), as características observadas por meio da micrografia pode proporcionar
uma elevada área de superfície interna, tornando-se possível concluir que a biomassa
apresenta boas condições para a biosssorção de espécies metálicas.
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3.2. Estudos de adsorção
3.2.1. Avaliação do tempo de equilíbrio
A Figura 4 correlaciona o percentual de remoção de chumbo, bem como a capacidade
de remoção da STA em função do tempo de equilíbrio.
Figura 04 - Capacidade adsortiva do chumbo por STA em função do tempo

(Condições do Experimento: C0 4 mg. L-1, 0,5 g de biossorvente, 25°C, 200 rpm e pH natural da solução).

De acordo com a Figura 4 apresentada é possível verificar que a biossorção aumentou
rapidamente durante os primeiros 30 min mantendo-se praticamente constante após este
intervalo. Este comportamento pode estar associado a saturação dos sítios disponíveis
presentes na moringa para ocorrência da adsorção.
O percentual de remoção alcançado no equilíbrio foi de 92,3%, ao atingir 30 minutos.
Segundo Meneghel (2013), o tempo de contato necessário para que o sistema atinja o
equilíbrio é dependente da natureza do biossorvente e da quantidade de locais de adsorção
disponíveis. O resultado encontrado neste estudo está de acordo com o obtido por Reddy et
al. (2010) ao avaliar a biossorção de chumbo por casca de moringa.
3.2.2. Efeito da temperatura
Na Figura 5 são apresentadas as informações sobre a influência da temperatura no
processo de biossorção de chumbo.
Figura 05 - Remoção de chumbo em função da temperatura de biossorção por STA
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(Condições do Experimento; Co 4 mg.L-1, 0,5 g de biossorvente, 90 min, pH 5,5 e 200 rpm).

De acordo com a Figura 5, verifica-se que o aumento da temperatura ocasionou
um decréscimo da remoção de chumbo quando a temperatura variou de 25 para 45°C.
Dessa forma, o uso da temperatura a 25°C promoveu máxima remoção dos íons chumbo,
apresentando remoção superior a 99,2%, tornando o processo vantajoso e economicamente
viável ao manter o índice de remoção elevado sem que haja necessidade de alterar a
temperatura do processo. Kumar et al. (2012) e ElSayed et al. (2011) obtiveram resultados
semelhantes ao encontrado neste estudo ao utilizar materiais biossorventes para remoção
de metais. Nordine et al. (2014) ao avaliar a biossorção de chumbo por pinho e serragem
concluiram que o aumento da temperatura poderá estar provocando a destruição ou
solubilização dos sítios de adsorção, justificando assim os menores índices de remoção
obtidos ao elevar-se a temperatura.
3.2.3. Efeito da massa de biossorvente
A Figura 6 correlaciona a dosagem de biossorvente com o percentual de remoção
de chumbo.
Figura 06 – Remoção de chumbo em função da dosagem de moring

(Condições do Experimento: Co 4 mg.L-1, 90 min, pH 5,5, 25°C e 200 rpm)
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A partir da Figura 6, é possível concluir que o aumento da dosagem de biossorvente
propicia um leve aumento da remoção de íons chumbo, variando de 95,3 para 96,9% ao
variar a massa de 0,5 para 1,3 gramas. O ganho obtido no processo de adsorção em função
do aumento da massa utilizada foi pequeno, justificando assim o uso da menor massa de
STA para obtenção de elevado percentual de remoção. Sumathi e Alagumuthu (2014)
afirmam que o aumento do percentual de remoção em função da quantidade de adsorvente
está associado a existência de uma grande área de superfície gerando o maior número de
ligações com o metal. Reddy et al. (2011), assim como neste estudo, ao utilizar a moringa
como biossorvente na remoção de níquel, observou o aumento do percentual de remoção
ao aumentar a dosagem até certa quantidade de material, porém acima dessa quantidade,
os índices de remoção também se tornaram praticamente constante.
3.2.4. Efeito do pH
A Figura 7 correlaciona o percentual de remoção de chumbo em função do pH.
Figura 07 – Remoção de chumbo em função do pH

(Condições do Experimento: Co 4 mg.L-1, 0,5 g de biossorvente, 90 min, 25°C e 200 rpm)

Com base nas informações contidas na Figura 7, conclui-se que o uso de pH 1 afetou
significativamente a remoção de chumbo, apresentando baixo índice de remoção de apenas
14,4%. O aumento do pH, propiciou um aumento considerável nos índices de remoção, sendo
a remoção máxima obtida em pH 6 (97,5% de remoção). Embora a diferença no percentual
de remoção seja pequena na faixa de 5-8, a escolha pelo pH entre 5 e 6 justifica-se pelo pH
natural da solução ser igual a 5,5, não havendo a necessidade de ajuste para promoção da
máxima remoção.
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Assim como obtido neste estudo, Kong et al. (2014) ao avaliar a remoção de chumbo
utilizando bagaço de cana como adsorvente, concluíram que a remoção é altamente
dependente do pH, onde um considerável aumento de remoção é constatado ao elevarse o pH de 1 para 6. TAVARES et al. (2015) em seu estudo sobre a remoção de íons chumbo
utilizando sementes de moringa oleífera sem adição de tratamento químico como
biossorvente, obtiveram para a determinação dos parâmetros como tempo de contato,
temperatura e pH, resultados semelhantes aos encontrados neste estudo. Em relação ao
percentual de remoção obtido em função da variação do pH, as sementes sem tratamento
químico apresentaram melhores índices de remoção. Dessa forma, a aplicação de tratamento
ácido para a remoção de íons chumbo, não apresentou efeito adicional para a biossorção do
poluente estudado.
3.2.5. Velocidade de agitação
Na Figura 8 é apresentado o percentual de remoção dos íons chumbo em função da
velocidade de agitação.
Figura 08 - Remoção de íons chumbo em função da velocidade de agitação

(Condições do Experimento: Co 4 mg.L-1, 0,5 g de biossorvente, 90 min, pH 5,5 e 25°C)

A partir da Figura 8, é possível observar que os resultados encontrados revelam
um aumento do percentual de remoção em função do aumento da velocidade de agitação.
Os valores de remoção variaram 94,9-96,6% quando variou-se a velocidade de 100- 250
rpm, porém este aumento não foi significativo no processo de biossorção. Assim, têm-se
100 rpm para condição ótima de velocidade de agitação. Similarmente a este estudo, Liao et
al. (2011) concluiram que a velocidade de agitação não afeta significativamente a eficiência
de remoção.
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4. CONCLUSÃO
Como conclusão deste trabalho, pode-se dizer que a STA exibe alto potencial de
biossorção de chumbo de águas contaminadas. Os resultados obtidos para os parâmetros
de temperatura, dosagem de adsorvente e velocidade de agitação não influíram
consideravelmente na remoção de chumbo a partir das condições avaliadas, porém, as
análises referentes ao pH, mostraram forte dependência da adsorção com este parâmetro,
apresentando remoção de aproximadamente 14% para o pH 1 e elevado aumento da
remoção ao elevar o pH para 6. Ao comparar a biossorção de chumbo por STA com os dados
de semente sem adição de tratamento químico encontrado na literatura, pôde-se concluir
que a aplicação do mesmo não favoreceu a adsorção de chumbo. Mais estudos ainda são
necessários para se elucidar completamente o mecanismo de adsorção de chumbo pela
Moringa Oleífera, porém diante dos resultados apresentados, a moringa mostra-se com
grande potencial na remoção de chumbo.
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OBTENÇÃO DE COEFICIENTE DE DIFUSIVIDADE
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo determinar o valor do coeficiente de difusividade
do composto Albumina de Soro Bovino (BSA) em água. Para tal, testes laboratoriais foram
efetuados em dispositivos microfluídicos associados à simulação do processo no programa
computacional COMSOL Multiphysics®. Os microdispositivos foram projetados em software
AutoCAD e exportados para o simulador. Para os testes laboratoriais os esquemas dos
microdispositivos foram desenhados em CorelDRAW para impressão em fotolito, seguida
da fabricação por soft litografia e prototipagem rápida, utilizando uma adaptação da
metodologia desenvolvida por Whitesides & Cols. A dosagem da concentração de BSA na
saída do dispositivo foi efetuada pelo método de Bradford. Comparando os resultados
obtidos a partir do simulador com aqueles obtidos experimentalmente nos dispositivos
microfluídicos estimou-se que o valor do coeficiente de difusividade do BSA em água é de
aproximadamente 5,9x10-4 cm²/s.
Palavras-chave: Microdispositivos; COMSOL; Soft Litografia.
ABSTRACT
This study aims to determine the value of diffusivity coefficient of the Bovine Serum
Albumin (BSA) in water. For this, laboratory tests were performed in microfluidic devices
associated with the simulation of the process in the software COMSOL Multiphysics®. The
microdevices were designed in AutoCAD software and exported to the simulator. For lab
tests, microdevices were designed in CorelDraw and printed on photolith, followed by soft
lithography and rapid prototyping manufacturing, using an adaptation of the methodology
developed by Whitesides & Cols. The output concentration was measured by Bradford
method. Comparing the results from the simulator with those obtained experimentally in
microfluidic devices is estimated that the value of the coefficient of diffusivity of BSA in
water is about 5,9x10-4 cm2/s.
Keywords: Microdevices; COMSOL; Soft lithography;
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1. INTRODUÇÃO
Os dispositivos microfluídicos são dispositivos contendo sistemas de microcanais
que estão ganhando cada vez mais espaço nas análises químicas, bioquímicas e
toxicológicas (MCDONALD, DUFFY, ANDERSON, & CHIU, 2000). Também conhecidos por labon-a-chip, os dispositivos microfluídicos apresentam importantes vantagens em relação às
análises comuns (DERTINGER, CHIU, NOO LI JEON, & WHITESIDES, 2001). Um dos desafios
encontrados pela tecnologia lab-on-a-chip, é a confecção de dispositivos micrométricos
com controle das concentrações transientes no sistema (PARENT & DEVREOTES, 1999). Para
dominar o controle das concentrações do fluido é imprescindível conhecer o coeficiente de
difusividade do sistema.
Utilizando dispositivos microfluídicos, pode-se alcançar um controle preciso da
velocidade e da concentração que permita a formação de um gradiente de concentração
espacial temporariamente estável. É possível manter o fluxo de variadas concentrações em
capilares pequenos utilizando fluxo laminar, além de criar perfis de concentração com o
controle da composição química dos fluxos de entrada particulares. Este método é altamente
eficiente inclusive para substâncias dispendiosas principalmente por ser necessário
pequenos volumes de amostra para realização de análises (DERTINGER et al., 2001; JEON et
al., 2000; KENIS, ISMAGILOV, & WHITESIDES, 1999; TAKAYAMA et al., 1999).
Vidro e silício são os materiais mais comumente utilizados na fabricação de
dispositivos microfluídicos, no entanto, uma forma mais rápida e menos dispendiosa é a
fabricação de dispositivos em polidimetilsiloxano (PDMS) por soft-litografia (MCDONALD et
al., 2000).
O PDMS é um material polimérico adequado para construção de microdispositivos
aplicáveis para sistemas contendo soluções aquosas de amostras biológicas. Eles oferecem
as seguintes vantagens: possibilidade de confecção de dispositivos de microcanais com
alta precisão, por meio de réplicas de moldagem; são opticamente transparentes até 280
nm, permitindo a sua utilização em sistemas que requerem absorbância e fluorescência na
região UV-vis; possuir baixas temperaturas de selagem; não é tóxico; pode ser implantado
in vivo; é altamente flexível; pode ser vedado de forma reversível, tanto no mesmo material,
quanto em outros por interações moleculares (van der Walls); quando exposto a oxidação
plasmática é vedado de forma irreversível por ligações covalente; possui composição química
controlável; apresenta propriedade elastomérica; desfaz-se de moldes sem se danificar e
sem danificar o molde (MCDONALD et al., 2000).
Um software bastante eficiente em simular dispositivos em microescala é o COMSOL
Multiphysics®. Este software utiliza métodos numéricos para resolução de diversos problemas
físicos. Nele se pode modelar e simular um projeto definido considerando um ou mais
fenômenos em conjunto. Na interface do programa é permito a importação de geometrias
de outros softwares como CAD facilitando o entendimento da geometria do processo. O
COMSOL dispõe de uma porção de módulos específicos característicos à física do caso a ser
estudado.
O módulo microfluídico proporciona o estudo de fenômenos que ocorram em
escalas bastante reduzidas, ocorrendo em microcanais. O escoamento é determinado pelo
número de Reynolds.
O número de Reynolds (Re) é um indicador adimensional definido por meio da razão
entre forças inerciais e forças viscosas. Aplicando em escoamento em microcanais, este
número é usualmente baixo (<100) e o escoamento é dito laminar. Deste modo em sistemas
de mistura em microcanais, o processo é governado geralmente por difusão.
Vol. II Engenharia Química

167

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Os dispositivos microfluídicos possuem diversas aplicações em diversas áreas. Sua
aplicação pode ser uma potencial ferramenta tanto para Sistemas Analíticos Miniaturizados
quanto para Genômica e Proteômica. Tendo reprodução rápida e de alta sensibilidade, suas
aplicações englobam desde impressões digitais de DNA, passando por análise combinatória,
forense, expressão gênica e interações de fluidos com matrizes genéticas. Abrange aplicações
em guerra biológica e química como medida preventiva na detecção de patógenos e
toxinas. Inclusive sua aplicação em análises clinicas permitindo uma análise rápida de
fluídos corporais, ou mesmo ensaios enzimáticos e detecção eletroquímica de apuração
de células. Dentre tantas áreas com potencial utilização como ferramenta podemos ainda
citar o rastreio de alto rendimento (ensaios toxicológicos), testes ambientais (análise in situ),
dispositivos biomédicos ou implantáveis (monitoração ou entrega in vivo), síntese orgânica
em pequena escala, preparação de amostras, amplificação de ácidos nucleicos, dinâmica de
fluidos (EOF e laminar em pequenos canais), reações químicas, sistemas biomiméticos ou
ainda a detecção de moléculas individuais (MCDONALD et al., 2000).
Este trabalho teve por objetivo a construção de dispositivos microfluídicos para a
determinação do coeficiente de difusividade do fluido Albumina de Soro Bovino (BSA) em
água, além da modelagem matemática do processo de mistura que ocorre em microcanais.
O dispositivo foi desenhado em software AutoCAD e exportado para o software COMSOL
Multiphysics® para realização da simulação computacional. Ele também foi desenhado em
software CorelDRAW para impressão em fotolito e posterior construção em laboratório. Os
resultados laboratoriais e computacionais são comparados então para determinação de
valores de coeficiente de difusividade reais.
2. METODOLOGIA
Segundo Mcdonald et al., (2000), os dispositivos microfluídicos podem ser
confeccionados por soft-litografia, que é um conjunto de técnicas fotolitográficas de
repetição de um modelo. Geralmente uma estrutura elastomérica com padrões em baixo
relevo é o agente de transferência padrão. Essa técnica possibilita a reprodução de materiais
curvos, além de não exigir grandes assepsias na confecção da maioria dos dispositivos
microfluídicos. Esta metodologia é executada em moldes de prototipagem rápida e réplicas
e são mais acessíveis a pesquisadores de bancada, tanto pelas dimensões, quanto por não
exigirem ambientes extremamente limpos.
A prototipagem rápida tem início com a criação do protótipo virtual em um software
CAD ou CorelDraw. Esse protótipo é impresso em um filme polimérico transparência do tipo
fotolito que será utilizado como foto-máscara que, em contato fotolitográfico em placa
fotosensitiva, gera um relevo positivo. Com esse relevo matriz pode-se produzir dispositivos
em PDMS. A matriz pode ser utilizada indefinidamente até que haja alguma danificação física
do objeto. Uma opção para prolongar sua vida útil é replicando a matriz com poliuretano
duro, por exemplo. Este método é popular particularmente pela redução de tempo e de
custo na realização de testes (MCDONALD et al., 2000).
A introdução do pré-polímero, PDMS nesse caso, à matriz, é chamada de réplica
de moldagem. Essa técnica irá gerar uma réplica negativa, na qual os canais em PDMS são
gerados a partir dos relevos positivos da matriz. Ao inserir o polímero no molde, ele deve ser
curado a 60°C por uma hora e posteriormente ser retirado de forma cuidadosa. Em seguida,
com o auxílio de um furador, faz-se cavidades de entrada no dispositivo por onde o fluido
pode ser inserido (MCDONALD et al., 2000).
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Uma vez confeccionado, o dispositivo apresenta três paredes com canais abertos,
sendo necessária sua vedação, formando a quarta parede. Isso pode ser feito com o mesmo
material, tornando o dispositivo completamente de PDMS, ou outro material. A selagem
tem a possibilidade de ocorrer de forma reversível, vedando com uma superfície plana, ou
de forma irreversível, quando ambas as superfícies são expostas à oxidação plasmática. Por
ser flexível, o PDMS pode gerar pequenas imperfeições num plano fazendo contato por
ligações de van der Walls, podendo assim ocasionar vedações irreversíveis, uma vedação
rápida, a prova d’água a temperatura ambiente. Esta vedação não tolera altas pressões (>5
psi) e sua remoção não gera praticamente nenhum resíduo ou degradação do material, o
que possibilita outras selagens (MCDONALD et al., 2000).
As características dos dispositivos microfluídicos os tornam adequados ao estudo dos
fenômenos de transporte, os quais englobam três fenômenos: transporte de quantidade de
movimento (relacionado ao movimento), transporte de energia (relacionada à temperatura
e agitação das moléculas) e transporte de massa (relacionada a variações de concentração).
Os fenômenos possuem equações básicas relacionadas, permitindo resolver diversos
problemas de diferentes fenômenos por analogia. Esses fenômenos permitem estudo de
casos macroscópicos, microscópicos e moleculares (BIRD, STEWART, & LIGHTFOOT, 2004).
Quando no dispositivo microfluídico não ocorrem reações químicas e o sistema é tratado a
temperatura ambiente ou constante, não há transporte de energia apreciável.
Com relação ao transporte de massa, a equação da conservação de massa pode ser
escrita na forma de conservação global (Equação 1, equação da continuidade) ou em termos
molares por espécie química (Equação 2).
(1)

(2)
Na quais ρ é a massa específica do fluido, t é o tempo, u é o vetor velocidade do fluido,
CA é a concentração do composto A, NA é o fluxo mássico da espécie A e RA é a velocidade de
reação para a espécie A. Não havendo reação este último termo é nulo.
Para explicitar o fluxo mássico utiliza-se a Lei de Fick. A transferência de massa pode
ocorrer entre quaisquer misturas binárias solída, líquida ou gasosa, uma vez que o fluxo
de massa é determinado como fluxo relativo a velocidade da mistura. A equação da lei de
Fick representa a soma entre o transporte molecular de uma substância relativa a outra,
chamada difusão, e o transporte por movimento macroscópico, chamado convecção. A
seguir, a Equação 3, refere-se equação da Lei de Fick aplicada a sistemas binários.

(3)
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Sendo NAz e NBz os fluxos mássicos dos compostos A e B, respectivamente, na direção
z, c é a concentração, DAB é a difusividade entres os compostos A e B e xA é a fração mássica
do composto A.
Um papel muito importante é desempenhado pela difusão em diversas aplicações.
Sistemas que podem realizar esse fenômeno de forma rápida, compacta e controlada são
os sistemas de microcanais. O número de Reynolds baixo apresenta fluxo laminar no qual
transcorre um ambiente equilibrado de transferência de massa convectiva na direção do
fluxo, entretanto, pode-se conseguir a mistura unicamente por difusão em microcanais
(MILOŽIČ, LUBEJ, NOVAK, ŽNIDARŠIČ-PLAZL, & PLAZL, 2014).
O transporte de quantidade de movimento para escoamento em regime laminar,
com fluidos incompressíveis que possuam viscosidade constante é dado pela equação
de Navier-Stokes (Equação 4). Ela pode ser solucionada em conjunto com a equação da
continuidade (Equação 1).

(4)

Na qual, u é a velocidade do fluido, p é a pressão do fluido, ρ é a massa específica
do fluido e μ é a viscosidade dinâmica do fluido. Os termos das equações correspondem
às forças de inércia (1), as forças de pressão (2), as forças viscosas (3), e as forças externas
aplicadas ao fluido (4).
Quando a escala de comprimento físico representativo do sistema é muito maior
que o percurso livre médio das moléculas que compõem o fluido, as equações de NavierStokes são válidas para modelagem. A razão entre o caminho livre médio, λ, e a escala de
comprimento representativo, L, é chamado de número de Knudsen (Kn=λ/L).
3. DESENVOLVIMENTO
Inicialmente foram desenhados três módulos com sistema de microcanais. Eles foram
construídos a princípio em software AutoCAD que estão expostos na Figura 1. Os canais
apresentam dimensões de 150 μm de largura e 50 μm de altura. Os canais possuem cerca de
10800 μm de comprimento medidos desde o ponto de entrada do fluido até o ponto onde
os fluidos entram em contato, já os canais internos, onde os fluidos das duas correntes de
entrada entram em contato, possuem 6000, 4500 e 1000 μm de comprimento e largura de
300 μm, que é a soma das larguras dos canais de entrada. Os sistemas foram construídos em
três comprimentos de contato distintos para comparar as diferentes concentrações de saída
variando os comprimentos do canal.
Os mesmo dispositivos foram desenhados também no software CorelDRAW para
compatibilidade na impressão em fotolito, como está mostrado na Figura 2. Nessa figura
observam-se regiões na forma de quadrados nas extremidades dos microcanais. Nessas
regiões serão inseridos os capilares por onde os fluidos serão alimentados no protótipo que
será usado para os testes experimentais.
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Os modelos em AutoCAD foram individualmente exportados para a área gráfica do
software COMSOL Multiphysics®. Para simulação adicionou-se aos modelos, as equações de
conservação de massa e de quantidade de movimento, que neste caso são especificamente
as equações referentes ao “Transporte de Espécies Diluídas” e “Creeping Flow” (regime
de Stokes), respectivamente. Também definiu-se que o processo se passa em estado
estacionário. Em seguida foram inseridas as condições de contorno, propriedades do
sistema e demais informações necessárias à resolução do modelo matemático, tais como:
vazão de entrada v0 = 1 mL/h, concentração de entrada do composto BSA (Albumina de
Soro Bovino) de c0 =1,51x10-5 mol/L e valores do coeficiente de difusividade variando nos
valores de D =5,9x10-3, 5,9x10-4, 5,9x10-5, 5,9x10-6, 5,9x10-7 e 5,9x10-8 cm²/s.
Figura 01 – Microcanais desenhados em AutoCAD com comprimentos de (A) 6000 μm, (B)
4500 μm e (C) 1000 μm.

Figura 02 – Microcanais desenhados em CorelDRAW.

Vol. II Engenharia Química

171

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Outros dados de entrada também foram definidos, como os pontos de entrada e
saída dos canais, o material que constitui os canais, pois inicialmente é considerado que o
canal está preenchido totalmente por água, definindo o domínio a ser avaliado pelo sistema.
Definiu-se também em qual canal entra a solução aquosa do composto estudado e em qual
entra a água pura. De forma a observar o que ocorre no interior do canal, foi inserido o
dispositivo com altura de 25 μm ao invés de 50 μm, e assim definiu-se a superfície superior
como a simetria do modelo.
Por fim, encontrou-se uma malha adequada para o dispositivo realizando testes no
módulo no programa COMSOL de forma que os cálculos convergissem satisfatoriamente na
simulação. Esses testes foram realizados modificando e refinando a geometria da malha e
verificando se o programa apresentava um resultado sem gasto computacional excessivo.
Além disso, definiu-se uma ordem para os cálculos, assim o programa resolve primeiramente
um fenômeno de cada vez, para depois efetuar a resolução simultânea, usando os resultados
anteriores como estimativa inicial do problema com os fenômenos combinados, isso o torna
mais eficiente.
Na Figura 3 é apresentada a variação de concentração no dispositivo com
comprimento de 6000 μm com uma difusividade constante de 5,9x10-4 cm²/s. Na figura
é possível observar que esse comprimento foi o suficiente para que houvesse a mistura
completa dos compostos. Isso é evidenciado observando as cores iguais das concentrações
de saída, num tom de verde, de acordo com a escala apresentada na barra de cores ao lado
da figura. Os valores, apresentados na Tabela 1, evidenciam esse resultado.
Figura 03 - Variação de concentração no dispositivo microfluídico de 6000 μm de comprimento
de contato e difusividade constante de 5,9x10-4 cm²/s.
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O dispositivo com o comprimento de canal de contato maior foi o suficiente para
a difusão completa, entretanto, os dispositivos com comprimentos menores não foram
suficientes, como observado nas Figuras 4 e 5.
Figura 04 - Variação de concentração no dispositivo microfluídico de 4500 μm de comprimento
de contato e difusividade constante de 5,9x10 -4 cm²/s.

Figura 05 - Variação de concentração no dispositivo microfluídico de 1000 μm de comprimento
de contato e difusividade constante de 5,9x10-4 cm²/s.
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Os modelos foram então confeccionados no laboratório seguindo o método de softlitografia. A metodologia utilizada foi uma adaptação da metodologia desenvolvida por
Whitesides & Cols. A técnica constitui da preparação de uma máscara que é utilizada como
molde para construção do dispositivo.
Inicialmente é cortado um substrato de vidro nas dimensões de 25 x 25 mm, limpos
com solução piranha (3:1; H2SO4, H2O2) para que elimine completamente os resíduos
gordurosos sobre sua superfície. A seguir prepara-se um filme homogêneo de um polímero
fotopolimerizável com auxílio de um spin colating. Uma gota do polímero (Fotoresiste
Su-50) é depositada sobre a lamina de vidro. Essa lamina é inserida no equipamento spin
colating para rotação. Ela é iniciada levando 5 segundos para atingir a velocidade de 500
rpm permanecendo por 8 segundos, então leva mais 5 segundos para atingir a velocidade
de 2000 rpm permanecendo nessa velocidade por 25 segundos. Desse modo, o polímero é
espalhado de forma homogênea no substrato.
Após essa etapa a lamina é colocada em aquecimento por 6 minutos a 36°C e então
25 minutos a 65°C. Assim, é alocado o fotolito com os desenhos do microcanais em cima
da lamina, e expostos a uma lâmpada UV de alta potência por 18 segundos em câmara
de radiação. Apenas as regiões por onde a radiação é transmitida haverá a polimerização
completa, no caso, nos canais que estão transparentes no fotolito. A seguir retira-se o fotolito
da superfície da lamina e a recoloca em aquecimento de 36°C por 1 minuto e então 66°C por
5 minutos.
Posteriormente a lamina é mergulhada em um revelador Du-8, capaz de solubilizar
o polímero não fotopolimerizado, restando em alto relevo apenas o desenho ilustrado no
fotolito. A lamina com os canais em alto relevo é alocada em placa de petri.
Foi preparada, então, uma mistura de PDMS juntamente com o iniciador. Em um
béquer misturou-se o PDMS ao iniciador numa proporção de 10% de iniciador. Efetuou-se
uma mistura manual por 10 minutos para mistura completa. A mistura é então despejada
sobre a lamina de vidro aguardando-se o seu tempo de cura de cerca de duas horas a 65 °C.
Após a cura, o PDMS é retirado da lamina, restando os microcanais em baixo relevo no PDMS.
A Figura 6 exemplifica de forma simplificada os passos para confecção dos dispositivos.
Figura 06 - Procedimento sequencial para obtenção de um dispositivo microfluídico

O dispositivo em PDMS é selado com uma lamina de vidro, formando a quarta parede
do dispositivo. O vidro se adere ao material PDMS realizando a selagem natural. Assim, são
perfurados no PDMS canais por onde são inseridos os capilares onde passa os fluidos a serem
analisados. Esses capilares são ligados a seringas que estão alocadas em uma bomba seringa
que pressiona os êmbolos de forma uniforme, obtendo uma vazão controlada e constante
de ambas seringas.
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Posteriormente e, após passagem dos fluidos pelos microcanais, são coletados nos
canais de saída amostras do fluído pós mistura. As amostras são coradas utilizando um
corador de proteínas, o reagente de Breadfor (azul de coomassie, 100 mg; etanol, 50 mL;
ácido fosfórico, 100 mL; água ultrapura 850 mL) que torna a solução azul proporcionalmente
a concentração de BSA presente na alíquota.
Uma curva de calibração foi construída variando a concentração de 100 μg/mL a 1000
μg/mL, quantificando a absorção por meio do espectrofotômetro UV-vis. A Figura 7 mostra
o espectro de absorção do BSA. Uma amostra de 50 μL dos canais de saída é diluída com
450 μL de água ultrapura, e adicionado 500 μL do reagente de Bradford e correlacionado as
concentrações de entrada e saída.
Figura 07 - Espectro de absorção das soluções aquosas de Albumina de Soro Bovino (BSA).
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Com as simulações computacionais e os testes laboratoriais obtivemos valores de
concentração de saída que estão expostos na Tabela 1. Na tabela observamos os testes
realizados para três comprimentos de canais diferentes variando o valor do coeficiente de
difusividade. A coluna“Conc.>”representa a saída do canal com o fluido de maior concentração
e a coluna “Conc.<” representa a saída do canal com o fluído de menor concentração.
Tabela 01 - Concentrações de saída de três comprimentos de canais diferentes variando o
valor de coeficiente de difusividade.
Simulação 6000 μm

Simulação 4500 μm

Simulação 1000 μm

Dif.
(cm2/s)

Con. >
(mol/l)

Con. <
(mol/l)

Con. >
(mol/l)

Con. <
(mol/l)

Con. >
(mol/l)

Con. <
(mol/l)

5,90E-003

7,55E-006

7,55E-006

7,56E-006

7,56E-006

8,33E-006

6,77E-006

5,90E-004

7,55E-006

7,54E-006

9,14E-006

5,97E-006

1,22E-005

2,90E-006

5,90E-005

8,75E-006

6,35E-006

1,21E-005

3,01E-006

1,37E-005

1,41E-006

5,90E-006

1,00E-005

5,11E-006

1,26E-005

2,54E-006

1,39E-005

1,21E-006

5,90E-007

1,01E-005

4,98E-006

1,26E-005

2,50E-006

1,40E-005

1,13E-006

5,90E-008

1,02E-005

4,96E-006

1,26E-005

2,49E-006

1,40E-005

1,12E-006

Teste laboratorial
1,04E-005

1,05E-006

Teste laboratorial
1,08E-005

3,02E-006
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De modo a simplificar a visualização dos resultados, eles foram reescritos em
porcentagem, sendo a concentração de BSA de entrada c0 = 1,51x10-5 mol/L de 100%.
Assim, obtivemos a Tabela 2.
Foi observado que o teste de 6000 μm não foi satisfatório por haver uma
discrepância nos resultados de saída de concentração dos testes laboratoriais (a soma
das porcentagens de concentração de saída deve ser o mais próxima possível de 100%).
Porem, as simulações dos canais de 4500 e 1000 μm de comprimento são coerentes. A
partir desses dados foi possível observar que o valor do coeficiente de difusividade fica
em torno de 5,9x10-4 cm²/s.
Tabela 02 - Concentrações de saída em porcentagem de concentração de entrada de três
comprimentos de canais diferentes variando o valor de coeficiente de difusividade.
Simulação 6000 μm

Simulação 4500 μm

Simulação 1000 μm

Dif.
(cm2/s)

Con. >
(%)

Con. <
(%)

Con. >
(%)

Con. <
(%)

Con. >
(%)

Con. <
(%)

5,90E-003

49,97

49,97

50,04

50,04

55,16

44,84

5,90E-004

50,01

49,93

60,52

39,51

80,77

19,23

5,90E-005

57,95

42,07

80,05

19,94

90,68

9,31

5,90E-006

66,23

33,85

83,18

16,80

91,97

8,02

5,90E-007

67,14

32,95

83,43

16,53

92,52

7,46

5,90E-008

67,24

32,85

83,45

16,52

92,54

7,44

Teste laboratorial

Teste laboratorial

Teste laboratorial

68,87

71,19

76,49

6,92

20,00

16,03

4. CONCLUSÃO
A partir dos dados obtidos por simulação computacional e análise laboratorial, foi
possível observar um método de encontrar o valor de difusividade de um composto.
O software COMSOL Multiphysics® é bastante eficiente em simular esse tipo de
dispositivo, nos apresentando todo o comportamento do fluido no interior dos microcanais.
Juntamente com os dados de análises laboratoriais foi encontrado que o composto
apresenta um coeficiente de difusividade D em torno de 5,9x10-4 cm²/s.
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INFLUÊNCIA DO VOLUME MÉDIO INDIVIDUAL NA PRODUTIVIDADE DO
PROCESSADOR NA COLHEITA FLORESTAL
Rodrigo Lima45; Nelson Yoshihiro Nakajima46; Atila Brizola Ribas47; Alessandro Luiz da Silva48

Área de Concentração: Engenharia Química.
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade.
RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do volume médio individual (VMI) das
árvores na produtividade de três processadores florestais (Waratah HTH622B) trabalhando em
dois turnos na colheita de eucalipto para produção de papel e celulose, na região de Telêmaco
Borba, Paraná. A produtividade (m3/hora) dos processadores e o VMI (m3/árvore) dos meses
de janeiro, fevereiro e março foram contemplados no estudo e passaram por análises de
estatística descritiva e experimental. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado
(DIC), considerando diferentes números de repetições. No mês de janeiro analisou-se 57
ciclos operacionais, em fevereiro 108 ciclos e no mês de março 100 ciclos operacionais. A
análise de correlação de Pearson apontou r= 0,98, ou seja, quanto maior o volume individual
das árvores do povoamento de eucalipto colhido, maior é a produtividade do processador
florestal. A análise de regressão gerou a equação: y= 41,597x+19,222, com coeficiente de
determinação de 0,75, ou seja, a variável VMI explicou 75,0% do comportamento da variável
produtividade no primeiro trimestre de 2016. Influência estatística significativa (α= 0,05)
foi apontada pela ANOVA e diferença entre médias mensais de produtividade e VMI foram
comprovadas, reforçando assim os preceitos encontrados na literatura referentes à influência
do volume médio individual na produtividade dos processadores florestais.
Palavras-chave: sistema de árvores inteiras; harvester; processamento de madeira.
ABSTRACT
The propose of this study was to evaluate the influence of individual average volume of
trees in the productivity of three forestry processing working (Waratah HTH622B) in two
eucalyptus harvesting shift to paper and pulp producer, at region of Telêmaco Borba,
Paraná. The productivity (m3/hour) of processing and individual average volume (m3/tree)
from January to March were contemplated in the study and passed by descriptive and
experimental statistical analysis. It was used the completely randomized design considering
different numbers of repetition. In January were analyzed 57 operating cycles, in February
108 cycles and in March 100 operating cycles. The Pearson correlation analysis showed r=
0,98, in other words, how bigger is the individual volume of trees eucalyptus stand harvested,
it is bigger the forestry productivity. The regression analysis generated the equation: y=
41,597x+19,222, with coefficient of determination of 0,75, in other words, the variable of
individual average volume explained 75,0% of variable productivity behavior in the first
45 Doutor em Engenharia Florestal e professor da Faculdade de Tecnologia SENAI – Telêmaco Borba – e-mail:
<rodrigo.lima@pr.senai.br>.
46 Doutor em Engenharia Florestal e professor do Departamento de Engenharia Florestal da UFPR – Curitiba –
e-mail: <nelson.nakajima@ufpr.br>.
47 Mestre em Infra-Estrutura Aeronáutica, doutorando em Engenharia Civil na UTFPR e professor da Faculdade
de Tecnologia SENAI - Telêmaco Borba – e-mail: <atila.ribas@pr.senai.br>.
48 Mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, doutorando em planejamento de território na
UFABC e professor da Faculdade de Tecnologia SENAI - Telêmaco Borba – e-mail: <alessandro.silva@pr.senai.
br>.
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quarter of 2016. The significant statistic influence (α= 0,05) was pointed by ANOVA and
difference between the monthly average of productivity and individual average volume
were proven, strengthening the precepts found in the referents literature about influence
of individual average volume in the forestry processing productivity.
Keywords: full tree system; harvester; wood processing.
1. INTRODUÇÃO
A mecanização das operações florestais vem sendo adotada pela maioria das
empresas do setor, tanto no Brasil quanto em outros países, nas últimas décadas. Atualmente,
máquinas e equipamentos utilizados na colheita de madeira providos de alta tecnologia são
cada vez mais comuns nas empresas florestais de médio e grande porte. Para Tanaka (1986),
a colheita de madeira é um conjunto de operações realizadas no maciço florestal visando
preparar e transportar a madeira até o seu local de utilização, mediante o emprego de técnicas
e padrões estabelecidos, tendo por finalidade transformá-la em produto final. A colheita é
a parte mais importante do ponto de vista técnico-econômico, é composta pelas etapas
de corte (derrubada, desgalhamento e processamento ou traçamento); descascamento,
quando executado no campo; e extração e carregamento (MACHADO et al., 2014).
A evolução tecnológica das máquinas e equipamentos de colheita de madeira é
constante. Para Malinovski et al. (2014), o processo de mecanização das atividades de colheita
tem sofrido, nos últimos anos, inúmeras e abrangentes variações, as quais são influenciadas
principalmente pela oferta e custo de mão de obra, alíquota de imposto de importação,
mercado do produto final (papel, celulose ou produtos sólidos de madeira), taxas de câmbio
e de juros, fiscalização trabalhista, ofertas de prestadores de serviço (preço de mercado de
produtos florestais).
Existem no mercado diversos modelos de máquinas de colheita de madeira. Neste
aspecto, Machado et al. (2014) relataram que, para derrubada de árvores, existem as seguintes
opções: motosserra, Feller Buncher, Feller, Harvester e Slingshot. No desgalhamento, as
alternativas são: motosserra, Harvester, Slingshot e grade desgalhadora. No processamento,
utilizam-se a motosserra, o Slingshot, a garra traçadora, o processador e o Slasher. O
descascamento, quando executado no campo, é realizado por descascadores móveis,
Harvester ou processador, enquanto na indústria ele é feito por tambores rotativos.
A produtividade das operações de colheita é uma das principais variáveis que
norteiam a viabilidade de retirada de madeira dos projetos florestais, sendo, normalmente,
inversamente proporcional ao custo por metro cúbico de madeira produzida e diretamente
influenciada pelas variáveis do terreno, do povoamento e do planejamento técnico exigido
pelas fontes consumidoras. Uma adequada predição da produtividade é de suma importância
para que sejam realizados orçamentos adequados para as atividades de colheita de madeira
nas empresas, bem como estudos para a viabilização de novos sistemas a serem implantados
e dimensionamento das máquinas que serão alocadas para cada projeto.
As metas de produção dos módulos de colheita são embasadas em informações
de produtividades dos equipamentos que tem influências de variáveis como: tipo de
equipamento, topografia da área e VMI (volume médio individual). Além de racionar a
evolução dos custos, a colheita florestal mecanizada proporciona redução significativa
de mão de obra em prazos relativamente curtos, assim aumentando a produtividade do
trabalho florestal, melhorando a qualidade do produto final e ainda reduzindo os impactos
ambientais. Neste aspecto, depreende-se a importância da realização de estudos sobre as
variáveis que influenciam a produtividade da colheita de madeira, pois são essenciais no
planejamento, visando à redução de custos e ao melhor aproveitamento do sistema.
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Malinovski et al. (2006) identificaram 37 principais variáveis de influência na
produtividade das máquinas de colheita de eucalipto e 35 principais variáveis de influência na
produtividade das máquinas de colheita de pinus, relacionadas ao povoamento, ao terreno
e ao planejamento das operações. De acordo com Seixas (1998) a capacidade produtiva
das máquinas é influenciada por um grande número de fatores, dentre os quais citou-se:
condições climáticas, capacidade de suporte do solo, relevo, características do povoamento
(espécie, idade, diâmetro, volume individual, tamanho dos galhos e copa, peso e qualidade
da madeira). Já para Burla (2008), outros fatores também afetam a capacidade produtiva,
como a habilidade do operador, o espaçamento de plantio e a distância de extração da
madeira.
Para Fernandes et al. (2009) a análise operacional dos sistemas de colheita de madeira,
independentemente do grau de mecanização utilizado é uma ferramenta fundamental para
correções e alterações no processo de produção, visando à racionalização e otimização dos
recursos aplicados, tratando-se ainda, de um instrumento indispensável na comparação de
diferentes equipamentos, métodos ou sistemas de trabalho.
A hipótese inicial é de que o VMI das árvores é o fator que tem maior influência na
produtividade dos equipamentos utilizados na colheita florestal, mas, quanto tal variável
explica da produtividade dos processadores? Assim, o objetivo do presente trabalho foi
avaliar a influência do volume médio individual das árvores (VMI) na produtividade de três
processadores florestais (Harvester com cabeçote Waratah HTH622B) trabalhando em dois
turnos na colheita de eucalipto, para a produção de papel e celulose.
2. METODOLOGIA
2.1. Características da Área de Estudo
O estudo foi realizado a partir de dados obtidos nos povoamentos de eucalipto
de uma empresa de base florestal localizada no município de Telêmaco Borba, região dos
Campos Gerais, Estado do Paraná, entre as coordenadas geográficas 24°19’26” de latitude
Sul, com interseção com o meridiano 50°36’57” de longitude Oeste, com altitude média de
750 m.
O clima da região, de acordo com a classificação climática de Köppen é definido como
uma transição entre Cfa e Cfb, subtropical úmido, com calor moderado, verões quentes e
úmidos e inverno frio de 16,3 °C e a temperatura média do mês mais quente de 23,2 °C, com
chuvas regulares e precipitação média anual entre 1478 a 1700 mm (SIMEPAR, 2016).
O solo predominante nas áreas de estudo, conforme informações fornecidas pela
empresa é o Latossolo Vermelho-Escuro de textura argilosa. Segundo a EMBRAPA (2016)
os Latossolos apresentam cores vermelhas acentuadas, devido aos teores mais altos e à
natureza dos óxidos de ferro presentes no material originário em ambientes bem drenados,
e características de cor, textura e estrutura uniformes em profundidade.
2.2. Características Operacionais da Área
Na ocasião da coleta de informações constatou-se que a empresa utilizou o regime
de manejo de corte raso, sem a realização de desbastes em períodos anteriores, cuja madeira
de eucalipto era destinada para a produção de papel e celulose.
O relevo das áreas analisadas foi considerado constante. Assim, os dados foram
coletados em áreas florestais da empresa com relevo plano e suave ondulado, com
declividade média de 7%.
Vol. II Engenharia Química

180

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

2.3. Características do Sistema de Colheita Avaliado
O sistema de colheita de madeira avaliado neste estudo foi o sistema de árvores
inteiras (full tree), onde ocorre o processamento das árvores na beira da estrada. Segundo
Machado et al. (2014), o sistema de colheita florestal pode ser definido como um conjunto
de atividades, integradas entre si, que permitem o fluxo constante de madeira, evitandose os pontos de estrangulamento, levando os equipamentos à sua máxima utilização. Os
autores ainda relataram que o sistema de colheita pode variar de acordo com vários fatores,
dentre eles topografia do terreno, rendimento volumétrico do povoamento, tipo de floresta,
uso final da madeira, máquinas, equipamentos e recursos disponíveis.
O sistema estudado foi composto por um Feller Buncher, que realizava o corte
das árvores no interior do talhão. Na sequência, o Skidder realizava o arraste das árvores
do interior até a margem do talhão, e por fim, o Harvester realizava o processamento
(desgalhamento, traçamento e empilhamento) final da madeira em toras de 7,2 m de
comprimento. As características das máquinas do sistema de colheita de madeira estudado
constam no Quadro 1.
Neste estudo avaliou-se apenas a operação de processamento de madeira de
eucalipto realizado pelo Harvester formado por uma máquina-base: Jonh Deere modelo
903J, com implemento: cabeçote Waratah modelo HTH622B.
Quadro 01 - Características das máquinas e equipamentos do sistema de árvores inteiras.
Sistema de colheita de árvores inteiras (full tree)
Atividade
Corte e
empilhamento

Arraste

Processamento

Máquina
Feller Buncher

Skidder

Harvester

Especificações e características
Máquina-base: Marca Tigercat, modelo L870 C, motor
Cummin QSL9 Tier III (diesel), potência nominal de 300 hp /
224 kW, peso operacional de 35,6 t (sem cabeçote), material
rodante de esteiras com nivelamento com dimensões
de 0,60 m de largura por 4,58 m de comprimento.
Implemento: Cabeçote marca Tigercat, modelo ST 5702,
peso operacional de 2,625 t, diâmetro máximo de corte de
585 mm, área útil de corte de 0,5 m, capacidade de carga
3,2 t, diâmetro do disco de 1,45 m, velocidade do disco de
1150 rpm e 18 dentes de corte.

Marca Tigercat, modelo 635C, motor Cummins QSC8.3
Tier III (diesel), potência nominal de 250 hp / 180 kW, peso
operacional de 22,7 t, rodados de pneus (dianteiros de
30,5x32 e traseiros de 28Lx26) recobertos com semiesteiras
da marca Eco Wheel Track, tração 6 x 6 e garra com área útil
de 1,95 m.

Máquina-base: Marca John Deere, modelo 903J, motor John
Deere 6081H, Tier II (diesel), potência nominal de 294 hp /
219 kW, peso operacional de 31,2 t (sem cabeçote), material
rodante de esteiras com dimensões de 0,60 m de largura
por 4,69 m de comprimento e distância entre rodados de
1,95 m. Implemento: Cabeçote marca Waratah, modelo
HTH622B, peso operacional de 2,12 t, diâmetro máximo de
corte de 750 mm, com quatro facas.

Fonte: a empresa.
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2.4. Procedimento Amostral e Análises Estatísticas
Os dados para o estudo da influência do volume médio individual das árvores na
produtividade do processador florestal foram cedidos pela empresa. As árvores processadas
na ocasião tinham idade média nos meses de janeiro, fevereiro e março de 9, 12 e 16 anos,
respectivamente. A produtividade (m3/hora) e o volume médio individual (m3/árvore) de três
processadores trabalhando em dois turnos no sistema de árvores inteiras (full tree), nos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2016 foram analisados estatisticamente pelo delineamento
inteiramente casualizado (DIC), com diferentes números de repetições, considerando 57
ciclos produtivos (amostras) no mês de janeiro, 108 ciclos no mês de fevereiro e 100 ciclos
no mês de março.
A análise de variância e o teste de comparação de médias de Tukey foram realizados
com uso do programa Assistat 7.5 Beta. Contudo, ressalta-se que antes da análise de
variância, os valores das variáveis supramencionadas foram submetidos ao teste de Bartlett,
para verificação da homogeneidade das variâncias, e, então, constatando significância na
análise de variância, procedeu-se com a comparação de médias pelo teste de Tukey a 5%
de significância. A análise de correlação linear de Pearson e a análise de regressão simples
foram aplicadas aos dados de produtividade e volume médio individual, também ao nível
de α = 0,05.
2.5. Indicadores de Eficiência Fornecidos pela Empresa
Os indicadores de eficiência fornecidos pela empresa (disponibilidade mecânica,
grau de utilização e eficiência operacional) foram calculados com base nas informações
geradas por todas as máquinas que compõe o sistema de colheita florestal do módulo (Feller
Buncher, Skidder e Harvester), e não apenas considerando a produtividade do processador
avaliado neste estudo. Porém, serviram como base para a discussão dos resultados.
• Disponibilidade mecânica (DM):
A disponibilidade mecânica é definida como a percentagem do tempo de serviço
programado em que a máquina está mecanicamente apta a realizar trabalho produtivo,
desconsiderando-se o tempo em que a máquina está em manutenção preventiva e/ou
corretiva. O cálculo foi efetuado com o uso da expressão:
DM=

TP - TM
x 100
TP

Em que:
DM = taxa de disponibilidade mecânica (%);
TP = tempo programado para o trabalho (horas);
TM = tempo de permanência em manutenção (horas).
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• Grau de utilização (GU):
Refere-se à percentagem da razão entre as perdas operacionais e o número de horas
totais disponíveis, multiplicado pela disponibilidade mecânica da máquina, conforme a
expressão:

Em que:
GU= grau de utilização (%);
TI= tempo inoperante (horas);
HT= horas totais;
DM= disponibilidade mecânica (%).
• Eficiência operacional (EO):
A eficiência operacional é a percentagem do tempo efetivamente trabalhado em
relação ao tempo real programado para o trabalho. O cálculo foi efetuado conforme a
expressão:
EO=

TE
x100
TE + TI

Em que:
EO = eficiência operacional (%);
TE = tempo de trabalho efetivo (horas);
TI = tempo de interrupções operacionais e não operacionais (horas).
• Produtividade (PR):
A determinação da produtividade do processador florestal foi obtida pelo
volume médio individual das árvores, fornecido pelo inventário da empresa, onde o VMI
é multiplicado pelo número total de árvores processadas, obtendo-se assim, o volume
total, que na sequência foi dividido pelas horas efetivamente trabalhadas, conforme a
expressão:
PR=

NxV
HE

Em que:
PR= produtividade (m3/hora efetiva);
N= número total de árvores processadas;
V= volume médio por árvore com casca (m3/árvore);
HE= horas efetivas de trabalho.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Influência do VMI na Produtividade do Processador Florestal
Na Tabela 2 estão dispostos os valores médios mensais de produtividade, volume
médio individual (VMI), disponibilidade mecânica (DM), grau de utilização (GU) e a eficiência
operacional (EO) do processador florestal, bem como a idade média das árvores de eucalipto
processadas no primeiro trimestre de 2016.
Tabela 02 - Variáveis e parâmetros analisados no primeiro trimestre de 2016.

Meses

Idade média das
árvores (anos)

Janeiro

Variáveis analisadas

Indicadores de
eficiência
DM
GU
EO
(%)
(%)
(%)

Produtividade
(m3/hora)

VMI
(m3/árvore)

9

30,10 a

0,41 a

83,8

62,8

55,9

Fevereiro

12

37,58 b

0,46 b

88,7

56,2

49,8

Março

16

53,16 c

0,70 c

83,0

75,7

62,8

Valores na coluna seguidos pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si ao nível de p<0,05

A ANOVA indicou a existência de influência do VMI na produtividade dos
processadores florestais avaliados. Diferença estatística significativa foi verificada entre
todas as médias mensais de produtividade e VMI, pelo teste de comparação de médias de
Tukey, conforme Tabela 2.
A menor produtividade do primeiro trimestre de 2016 foi constatada no mês de
janeiro (30,10 m3/hora), com um volume médio individual de 0,41 m3/árvore, processando
árvores de 9 anos de idade. No mês de janeiro observou-se a segunda maior taxa de
disponibilidade mecânica (83,8%), com grau de utilização de 62,8% e eficiência operacional
de 55,9%.
No mês de fevereiro a produtividade média foi de 37,58 m3/hora, com VMI de 0,46
m3/árvore. Neste mês obteve-se a maior disponibilidade mecânica do trimestre (88,7%),
com o menor grau de utilização (56,2%) e também menor eficiência operacional (49,8%),
processando árvores de 12 anos de idade.
A maior produtividade foi verificada no mês de março (53,16 m3/hora), maior volume
médio individual processado (0,70 m3/árvore), com a disponibilidade mecânica mais baixa
do trimestre (83,0%), maior grau de utilização (75,7%) e maior eficiência operacional no
processamento de árvores de 16 anos de idade.
Para Peloia e Milan (2010), a medição e o controle do desempenho operacional das
máquinas florestais são fundamentais para controlar e auxiliar na tomada de decisões, do
nível estratégico ao operacional. Neste aspecto, a disponibilidade mecânica e técnica dos
processadores avaliados no presente estudo foi de 83,8% no mês de janeiro, 88,7% em
fevereiro e 83,7% no mês de março, com DM trimestral média de 85,4% acarretando em
uma eficiência operacional trimestral média de 56,2%, ficando abaixo do valor de 70%,
recomendado por Machado (1989).
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A eficiência de um sistema de colheita de madeira depende, basicamente, do ambiente
de trabalho, tendo como principais fatores influentes o clima, o terreno, a espécie vegetal, a
infraestrutura, o nível de desenvolvimento, a tradição do sistema utilizado e a estrutura da
indústria. Para aumentar a eficiência das máquinas e equipamentos, na colheita florestal, é
necessário conhecer os motivos que ocasionam as perdas de tempo nas atividades, realizar
periodicamente manutenções preventivas, planejar adequadamente o sistema de colheita
de madeira e diminuir o tempo que estas máquinas ficam paradas (CECHIN, 2000).
A análise de Pearson apontou a existência de correlação linear positiva (r= 0,98), entre
a produtividade do processador e o volume médio individual das árvores, ou seja, quanto
maior o volume individual das árvores processadas, maior o volume de madeira desgalhada,
descascada, traçada em toras de 7,2 m de comprimento e empilhada pelo equipamento,
na beira da estrada. Para Holtzscher e Lanford (1997), o volume por árvore á a variável de
influência que mais explica as variações nas produtividades obtidas pelos processadores
florestais (Harvesters).
Analisando a Figura 1 nota-se razoável uniformidade na distribuição dos dados, com
maior homogeneidade de valores médios de produtividade entre 20,0 e 60,0 m3/hora e
valores de VMI próximos a 0,5 m3/árvore, com tendência de maior produtividade conforme
o aumento do volume médio individual (R2= 0,75) e baixo erro padrão (Syx= 10,3%).
Avaliando a utilização de processadores mecânicos na operação de desgalhamento
e toragem de eucalipto, Santos e Machado (1995) observaram que a capacidade produtiva
desta máquina crescia à medida que aumentava o volume por árvore até atingir um ponto
máximo, com um volume por árvore de 0,34 m3, decrescendo após esse valor.
Figura 01 - Comportamento da produtividade dos processadores florestais em função do
volume médio individual.

Bramucci (2001) ajustou regressão linear para explicar a influência do volume médio
individual na produtividade de um processador florestal (Harvester) e encontrou R2 de 0,51 e
0,62 para madeira de eucalipto com casca e madeira sem casca, respectivamente. Os valores
encontrados pelo autor foram menores do que o encontrado no presente estudo, porém foi
utilizada maior intensidade amostral no trabalho citado.
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Bramucci e Seixas (2002) afirmaram que o volume por árvore explica boa parte da
produtividade alcançada pelas máquinas. Porém, segundo os autores, isso por ser atribuído,
em parte, pelo fato de que o volume de madeira colhida pelos equipamentos é determinado,
de forma indireta, pela multiplicação do número de árvores colhidas pelo volume médio
das árvores, estimado pelo inventário-pré-corte, daí a relação tão estreita entre a variável
preditora e a variável resposta, conforme verificado neste estudo.
Uma das possíveis explicações para a eficiência operacional média encontrada,
abaixo de 70%, possivelmente, pode ser a pouca experiência dos operadores no
processamento de madeira, visto que, todos os equipamentos avaliados foram operados
por funcionários com o mesmo tempo em atividade. Além disso, de acordo com a literatura,
o tempo de interrupções geralmente é responsável pela maior parte do tempo total do
ciclo operacional das máquinas de colheita de madeira, sendo ocasionadas principalmente,
devido às ações de manutenção corretiva, demonstrando a necessidade de planejamento
eficiente das atividades, bem como o estabelecimento de medidas visando à otimização do
ciclo operacional.
Análises mais detalhadas são necessárias para justificar a produtividade e eficiência
de máquinas e equipamentos, pois são inúmeros os fatores que influenciam a mecanização e
a colheita de madeira, e devem ser levados em consideração em estudos com esta finalidade,
como: diâmetro médio das árvores, altura média das árvores, número de árvores por hectare,
produtividade do talhão, porcentagem de casca, tipo, modelo e idade das máquinas, índice
pluviométrico, declividade do terreno, entre outros.
4. CONCLUSÃO
Para as condições de estudo pode-se concluir que:
• Existe correlação positiva entre a produtividade e o volume médio individual das
árvores de eucalipto, aos 9, 12 e 16 anos de idade;
• A produtividade dos processadores florestais avaliados pode ser estimada em
função do volume médio individual das árvores;
• O VMI explicou 75,0% da produtividade do Harvester com cabeçote Waratah
HTH622B no processamento de árvores de eucalipto;
• A disponibilidade mecânica média foi satisfatória (85,4%), porém a eficiência
operacional do primeiro trimestre de 2016 (56,2%) ficou abaixo do recomendado pela
literatura (70,0%);
• Recomenda-se a realização de estudos complementares mais detalhados visando
inserir maior número de variáveis, para melhor compreender a produtividade e a eficiência
das máquinas e implementos no processamento de madeira, para a produção de papel e
celulose.
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COMPARAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DO ZnO E TiO2
SUPORTADOS EM ZEÓLITA 3A NA DEGRADAÇÃO DO CORARTE
C.I. REACTIVE BLUE 250
Veronice Slusarski-Santana49, Camila R. B. Cripa50, Lalesca Pozzebon51, Valeria Fallavigna52

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
A indústria têxtil é uma potencial fonte poluidora dos cursos d'água devido ao despejo de
seus resíduos sem tratamento adequado. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo a
preparação e caracterização de fotocatalisadores de ZnO e TiO2 suportados em zeólita 3A e
a comparação entre a atividade fotocatalítica destes materiais na degradação do corante C.I.
Reactive Blue 250. Os catalisadores foram preparados com diferentes teores de fase ativa (1
e 5%) pelo método de impregnação úmida e caracterizados por TXRF, análise textural, DRX,
espectroscopia fotoacústica e ponto de carga nula. Nos ensaios fotocatalíticos, variaram-se
o teor de fase ativa (1 e 5%) e a concentração de catalisador (1, 2 e 3 g L-1) em 500 mL de
solução de corante (10 mg L-1), sob radiação UV, por 5 h. Os resultados de caracterização
evidenciaram a efetividade da impregnação, sendo o teor real impregnado próximo
ao nominal, predominância da estrutura cristalina da zeólita 3A nos fotocatalisadores
mesoporosos, a energia de “band gap” na região do visível (2,99 eV para TiO2/A e 3,16 eV para
5%ZnO/A) e o ponto de carga nula em torno de 9, próximo do valor da zeólita pura (10). A
partir dos testes fotocatalíticos, verificou-se que os melhores resultados foram obtidos com
os catalisadores 1 e 5%TiO2/A à 1 g L-1, com descoloração de 87% e redução na DQO de 84%.
Desta forma, verificou-se que os fotocatalisadores de TiO2 se mostraram mais eficientes no
tratamento de solução sintética do corante, viabilizando sua aplicação, em comparação aos
de ZnO.
Palavras-chave: Caracterização dos catalisadores. Fotocatálise. Mineralização.
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ABSTRACT
The textile industry is a polluting potential of streams due to the dump of wastewaters without
no proper treatment. Therefore, this study aimed to the preparation and characterization of
the ZnO and TiO2 supported in zeolite 3A photocatalysts, and the comparison between the
photocatalytic activity of these materials in the degradation of the C.I. Reactive Blue 250 dye.
The photocatalysts were prepared with different active phase (1 and 5%) by wet impregnation
method, and characterized by TXRF, textural analysis, XRD, photoacoustic spectroscopy and
pHPCZ. In the photocatalytic tests, the active phase (1 e 5%) and the catalyst concentration
(1, 2 e 3 g L-1) were varied in 500 mL of dye solution (10 mg L-1) under UV radiation during 5 h.
The results of characterization showed the impregnation efficiency, with levels real of oxide
close to the nominal valor, the crystalline structure of zeolite 3A was predominant in the
mesoporous photocatalysts, the bang gap energy was on visible region (2.99 eV for TiO2/A
and 3.16 eV for 5%ZnO/A), and the pHZCP was around 9, near the pHZCP for pure zeolite (10). As
from the photocatalytic tests, the best results was obtained with 1 e 5%TiO2/A (1 g L-1) with
87% of discoloration and COD reduction of 84%. It was found that the TiO2 photocatalysts
were more efficient in the treatment of synthetic dye solution, enabling its application as
compared to ZnO.
Keywords: Catalysts Characterization. Photocatalysis. Mineralization.
1. INTRODUÇÃO
A indústria têxtil brasileira merece destaque no setor econômico do país, sendo a
segunda maior geradora de primeiros empregos. Segundo dados da Associação Brasileira
de Indústria Têxtil e de Confecção, o Brasil é o quinto maior produtor do ramo no mundo
(ABIT, 2016). O consumo médio de água pelas indústrias têxteis pode chega a 250 m³ por
tonelada de fibra transformada. Além disso, a etapa de tingimento consiste em uma das
maiores fontes causadoras de problemas ambientais do ramo têxtil, em razão do lançamento
dos resíduos gerados sem tratamento prévio ou com tratamento insuficiente, o que implica
na poluição do ambiente aquático e consiste em grande preocupação da sociedade atual
(ALJEBOREE et al., 2014; IGNACHEWSKI et al., 2010).
Em geral, os efluentes gerados apresentam características que dificultam o processo
de tratamento, tais como forte coloração, elevada quantidade de sólidos dissolvidos e
grandes concentrações de demanda química de oxigênio (DQO). Ademais, resíduos têxteis
são geralmente produtos estáveis e de difícil degradação (BRITO-PELEGRINI et al., 2006).
Métodos como adsorção, coagulação, separação por membranas, entre outros, têm sido
empregados com eficiência na remoção dos corantes (KONDRU et al., 2009). Por outro lado,
estes não têm se mostrado suficientemente viáveis para as indústrias devido aos altos custos
para emprego e grande demanda de tempo para ação, além do fato destes métodos apenas
transferirem de fase os contaminantes (SAPAWE et al., 2013).
Dessa maneira, novas tecnologias têm sido desenvolvidas para a degradação
completa de tais poluentes orgânicos, para conversão destes em compostos não tóxicos
e/ou mais biodegradáveis. Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) atendem tais
expectativas, degradando poluentes nas fases sólidas e líquidas e fornecendo como
produtos compostos inertes como CO2 e H2O (NOGUEIRA e JARDIM, 1998). Dentre os POAs,
a fotocatálise heterogênea consiste em uma alternativa eficiente e promissora, recebendo
destaque nas últimas duas décadas, principalmente devido ao elevado custo-benefício do
processo, associado à facilidade de implementação e ao uso reduzido de componentes
químicos (HUANG et al., 2010; ANANDAN et al., 2006).
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O princípio da fotocatálise heterogênea consiste na ativação de um semicondutor
com radiação apropriada (artificial ou solar), visando a produção de sítios oxidativos e
redutivos. Semicondutor é um material caracterizado pela presença de bandas de valência
(BV) e bandas de condução (BC), sendo a região entre elas denominada "band gap" (HUANG
et al., 2010). Sob radiação com energia acima à da "band gap", os elétrons da banda de
valência são promovidos à banda de condução, deixando um buraco denominado lacuna.
O par elétron/lacuna formado pode reagir com íons hidróxido, gerando espécies oxidativas
como os radiais hidroxila (•OH), que promovem a mineralização de vários poluentes. Logo,
a eficiência do processo está associada ao potencial de recombinação entre os elétrons e
lacunas, de modo que a eficiência aumenta quanto menor for a associação entre eles, visto
que, quando livres em solução os elétrons podem migrar para a superfície do catalisador a
fim de reagir (NUNES, 2011).
Os fotocatalisadores comumente utilizados são TiO2, ZnO, ZnS e Fe2O3 (CHAKRABARTI
e DUTTA, 2004). Dentre eles, o TiO2 recebe destaque principalmente devido ao baixo custo,
por apresentar alta estabilidade química e fotoestabilidade, elevada área superficial e não
ser tóxico (MEJÍA et al., 2011; NOGUEIRA e JARDIM, 1998). Por apresentar energia de ativação
próxima à do TiO2, estudos têm sido realizados a fim de se utilizar o ZnO como semicondutor
alternativo; o qual além de não ser tóxico, também apresenta estabilidade e capacidade de
absorver uma fração maior do espectro UV-Vis (PADILHA et al., 2013).
Apesar da fotocatálise heterogênea se apresentar como tecnologia eficiente no
tratamento de efluentes, sua aplicação em grande escala ainda não foi concretizada devido
a algumas limitações apresentadas pelos semicondutores, tais como baixa área superficial
específica, dificuldade de reutilização e custo adicional com o processo de separação. Neste
sentido, o uso de suporte têm sido estudado a fim de contornar tal problema, aprimorando a
eficiência do processo (SANATGAR-DELSHADE et al., 2011), visto que o uso de fotocatalisadores
suportados garante um aumento na área, permite maior proximidade entre as substâncias
poluentes e as partículas do catalisador, além de proporcionar a criação de maior número
de sítios ativos e a chance de reutilização dos fotocatalisadores, por facilitar a retirada destes
da solução tratada, reduzindo perdas e custos do tratamento (MOHAGHEGH et al., 2014;
PASCHOALINO et al., 2012).
Dentre os suportes mais utilizados tem-se vidro, polímeros, papel e zeólitas.
Zeólitas são aluminossilicatos hidratados de estrutura cristalina constituída por átomos
de Si, Al e O, além de cátions de metais alcalinos e alcalinos terrosos, os quais mantêm a
eletronegatividade da estrutura. As zeólitas têm se destacado devido à capacidade de
interagir com o semicondutor, além de vantagens como elevada área superficial, estabilidade
térmica, propriedades químicas ajustáveis e baixo custo de obtenção (KHATAMIAN e ALAJU,
2012; JUNKES, 2007).
Dessa maneira, o estudo realizado teve como objetivo a preparação e caracterização
de diferentes catalisadores de ZnO e TiO2 suportados em zeólita 3A, bem como a comparação
entre a atividade fotocatalítica destes materiais na degradação do corante C.I. Reactive Blue
250 sob radiação UV, determinando-se as condições operacionais ótimas em termos do teor
de fase ativa e concentração de catalisador.
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2. METODOLOGIA
2.1. Pré-tratamento do Dióxido de Titânio
O pré-tratamento do TiO2 teve como objetivo a redução do tamanho das partículas
do óxido comercial (TiO2 KRONOS) a ser impregnado na zeólita. Para tanto, o TiO2 em pó
foi disperso em água destilada (razão 1:100) por meio de ultrassom (Eco-sonics) durante
4 h. Na sequência, a suspensão foi filtrada em papel qualitativo faixa azul, sendo a água
do filtrado evaporada em chapa de aquecimento (Fisatom). O TiO2 residual foi coletado e
armazenado.
2.2. Preparação dos Catalisadores Suportados
Foram preparados catalisadores suportados a base de TiO2 e ZnO com 1 e 5%
(m/m) de fase ativa pelo método de impregnação úmida (SCHMAL, 2011), sendo a zeólita
3A (Oxanyl) utilizada como suporte. A zeólita foi classificada granulometricamente para
diâmetro entre 1,0 e 1,4 mm e seca a 100oC/24 h.
Para a impregnação deTiO2, determinada quantidade de TiO2 pré-tratado foi
dispersa em água na proporção 1:100 por meio de ultrassom (UNIQUE) durante 4 h. Em
seguida, a zeólita foi adicionada à essa suspensão e a dispersão foi levada à mesa agitadora
orbital (MA 140 CFT MARCONI) por 8 h a 150 rpm, mantida em repouso por cerca de 12 h
e recolocada em ultrassom por mais 1 h. O solvente foi evaporado em evaporador rotativo
(Fisatom) à 80°C sob vácuo. O material foi seco em estufa a 100oC por 24 h e calcinado a
500°C por 5 h, obtendo-se os catalisadores suportados 1%TiO2/A e 5%TiO2/A.
No preparo dos catalisadores de ZnO, nitrato de zinco (Vetec) foi solubilizado em
água destilada em quantidade necessária para se obter os teores desejados de 1 e 5%
(m/m). A solução precursora de ZnO foi adicionada à zeólita e o solvente foi imediatamente
evaporado em evaporador rotativo (Fisatom) à 80°C sob vácuo. O material foi seco em
estufa a 100oC por 24 h e calcinado a 400°C por 5 h, obtendo-se os catalisadores suportados
1%ZnO/A e 5%ZnO/A.
2.3. Caracterização dos Catalisadores Suportados
A fim de se determinar os teores reais impregnados dos óxidos no suporte foi
utilizada a técnica de Espectroscopia de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total
(TXRF). Para esta análise, 30 mg de catalisador (previamente seco e na granulometria
de 50 µm) foram homogeneizados em 2,5 mL de solução 1% de TritonTM X-100 (Sigma
Aldrich) e 150 µL de solução padrão de Gálio (1000 mg L-1). Para que a amostra se fixasse
ao disco de análise, foram pipetados, no centro do disco, 5 µL de silicone em isopropanol
e, em seguida, 5 µL de amostra, com posterior secagem a temperatura ambiente por 24
h. A análise foi realizada em equipamento Bruker (S2 PICOFOX), do PEQ/UNIOESTE, o qual
emprega fonte de Molibdênio para geração dos feixes de raios X, com energia de 20 keV
durante 600 s.
Os catalisadores suportados foram caracterizados por meio de análise textural
a partir de isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77 K a fim de determinar a área
superficial específica (método BET), volume total de poros (determinado a P/P0 em torno
de 0,9) e diâmetro médio dos poros (método BJH). A análise foi realizada em equipamento
Quanta Chrome NOVA do Laboratório de Catálise DEQ/UEM.
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Avaliou-se a estrutura cristalina dos catalisadores por meio de difração de raios X
(DRX), sendo a análise realizada em Difratômetro de Raios X Bruker D8 Advance, com radiação
CuKα, modo 2θ, tensão de 40 kV, corrente de 50 mA, velocidade 2º/min e intensidade de
2000 cps, no Complexo de Apoio à Pesquisa da UEM.
A análise de espectroscopia fotoacústica foi realizada no Departamento de Física da
UEM, sendo utilizado um aparato experimental, no qual uma lâmpada de xenon de 1000
W (Oriel Corporation 68820) e um monocromador (Oriel Instruments 77250) forneciam
luz monocromática, cujo feixe foi modulado por modulador mecânico (Stanford Research
System SR540). A captação do sinal fotoacústico foi realizada a partir de microfone capacitivo
de alta sensibilidade com 12 mm de diâmetro (Bruel & Kjaer modelo 2639) e um amplificador
lock-in (EG & G 5110). A partir das respostas de sinal, a energia de “band gap” foi determinada
utilizando a função de Kubelka-Munk e Tauc Plot.
O ponto de carga nula (pHPCZ) foi determinado a partir da adição de 0,1 g de catalisador,
bem como da zeólita e do óxido puros, em 50 mL de solução de NaCl (0,01 mol L-1), cujo pH
foi previamente ajustado de 2 a 12, utilizando soluções de NaOH (0,01 e 5 mol.L-1) e HCl
(0,01, 2,5 e 5% (v/v)). Após 24 h sob agitação a 150 rpm, os valores de pH das misturas foram
aferidos, de modo que o pHPCZ corresponde à condição para a qual o pH inicial da solução
não se alterou com a presença do catalisador (pHfinal = pHinicial).
2.4. Preparação da Solução Sintética
O estudo foi realizado utilizando-se solução sintética do corante C.I. Reactive Blue 250
(C27H23N5Na4O20S6), cuja aplicação industrial consiste no tingimento de artigos têxteis. Uma
vez que corantes podem ser identificados a concentrações baixas, como 1 mg L-1 (GUARATINI
e ZANONI, 2000), o tratamento fotocatalítico foi realizado a partir de soluções a 10 mg L-1
(MATOS et al., 2013; SINGH et al., 2011).
2.5. Unidade Reacional e Ensaios Fotocataliticos
A unidade reacional era constituída por quatro fotorreatores de vidro do tipo PYREX
(25 cm de diâmetro), sistema de ventilação para controle de temperatura, lâmpada de vapor
de mercúrio (250 W, FLC) emitindo preferencialmente radiação UV, localizada na parte
central superior da unidade com distância 62 cm dos fotorreatores.
A metodologia empregada nos ensaios fotocatalíticos consistiu na irradiação, por
5 h, de 500 mL de solução sintética (10 mg L-1) do corante juntamente com o catalisador
suportado em ambos teores de fase ativa (1 e 5%TiO2/A ou 1 e 5%ZnO/A) nas concentrações
de 1, 2 e 3 g L-1. Durante os primeiros 30 min, a solução permaneceu em contato com o
catalisador sem incidência de luz, para atingir a condição de equilíbrio e avaliar a capacidade
de adsorção dos catalisadores, e após este período, a radiação UV foi ligada. Também foi
realizado teste sem a presença do catalisador (fotólise), a fim de verificar o efeito exclusivo
da radiação sobre a degradação da solução sintética. Todos os testes foram realizados em
duplicata.
Amostras foram coletadas em intervalos de 30 min e analisadas por espectrofotometria
UV-Vis (Shimadzu UV-1800) entre 200 e 800 nm, sendo a descoloração da solução avaliada
no comprimento de máxima absorção do corante C.I. Reactive Blue 250 (616 nm). Durante as
coletas, a temperatura do meio reacional foi monitorada. As amostras iniciais e finais foram
analisadas também em termos de condutividade elétrica (condutivímetro ION COM 500),
pH (pHmetro TECNAL pH METER TEC-2) e DQO (APHA, 2005).
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Caracterização dos Fotocatalisadores
A partir da análise de TXRF foram obtidos os teores reais de óxido de zinco e dióxido
de titânio impregnados na zeólita, os quais estavam próximos dos valores nominais. Os
catalisadores 1%TiO2/A e 5%TiO2/A apresentaram 0,9 e 5,2% de TiO2, enquanto que nos
catalisadores a base de ZnO, esses valores foram ligeiramente menores (0,75 e 4,37% de
ZnO para 1%ZnO/A e 5%ZnO/A, respectivamente). Este resultado evidencia a eficiência no
método de impregnação, apesar da diferença entre o ZnO e o TiO2. Essa diferença devese às fontes precursoras dos óxidos: os fotocatalisadores de ZnO partiram de uma solução
de nitrato de zinco, para a qual o óxido foi originado na superfície do suporte. Já para o
TiO2, a obtenção do óxido partiu do dióxido de titânio em pó que sofreu tratamento a fim
de reduzir o tamanho das partículas e posteriormente foi disperso em água. Além disso,
para materiais que apresentam também microporosos, o aumento do teor de óxido implica
em maiores dificuldades de impregnação, visto que parte da superfície para adsorção está
dentro dos microporos, os quais uma vez preenchidos apresentam resistência a fixações
adicionais (SOUZA et al., 2005).
Os resultados de análise textural para os catalisadores suportados são dispostos na
Tabela 1.
Tabela 01 – Análise textural: propriedades físicas dos catalisadores suportados.
Catalisador

Área superficial
específica (m² g-1)

Volume total de poros
(10-3 cm³ g-1)

Diâmetro de
poros (Å)

Zeólita 3A

7,9

8,6

21,8

1%ZnO/A

2,8

2,8

20,5

5%ZnO/A

4,9

5,4

21,7

1%TiO2/A

8,0

13,2

33,0

5%TiO2/A

7,6

13,4

35,4

Para os catalisadores 1 e 5%ZnO/A, é possível notar pouca variação no diâmetro
médio de poros após a impregnação (Tabela 1) em comparação à zeólita 3A, indicativo de
que a impregnação ocorreu em toda a faixa de tamanho de poros; entretanto as variações
nos demais parâmetros foram consideráveis. Verifica-se que, para ambos teores de ZnO,
teve-se redução na área superficial específica e volume total de poros em relação à zeólita
3A. Estudos realizados por Anandan et al. (2006) também demonstraram redução na área
superficial após impregnação utilizando nitrato de zinco como precursor do óxido. Em
geral, esta redução é utilizada como indicador de ocorrência de impregnação, uma vez
que o aumento da quantidade de material suportado implica em uma minimização da
contribuição do suporte, o qual é responsável pelo aumento da área superficial específica
(PAIVA et al., 2015).
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Quanto aos catalisadores impregnados com dióxido de titânio, estes apresentaram
comportamento contrário aos do ZnO, visto que houve uma elevação no diâmetro de
poros (faixa de mesoporos) em relação à zeólita 3A, com o aumento do teor de fase
ativa. Este comportamento pode indicar que a impregnação ocorreu preferencialmente
nos microporos. Um aumento no diâmetro de poros permite um maior contato entre
as moléculas do poluente e os sítios ativos do catalisador, implicando assim em uma
maior eficiência no processo de degradação para moléculas grandes; este aumento pode
estar associado à um aumento no volume total de poros, também observado nestes
catalisadores (SANTOS et al., 2015).
Na Figura 1, são apresentadas as isotermas da zeólita 3A bem como dos catalisadores
1 e 5%ZnO/A e 1 e 5%TiO2/A.
Figura 01 – Isotermas de adsorção do suporte e dos fotocatalisadores suportados.

Uma vez que a porosidade do sólido influencia diretamente no formato das
isotermas de adsorção do fotocatalisador, tem-se as isotermas (1), (2) e (3) (do suporte e
dos fotocatalisadores 1 e 5%TiO2/A, respectivamente) como sendo do tipo IV, com histerese
característica de materiais mesoporosos. Dessa forma, verifica-se uma correspondência entre
estas isotermas de adsorção (Figura 1) e os dados de diâmetro médio de poros obtidos para
os catalisadores de TiO2 (Tabela 1), uma vez que diâmetros médios de poros superiores a 20
Å caracterizam materiais mesoporosos. Para todas as isotermas, pode-se notar a presença de
dois caminhos distintos resultantes dos processos de adsorção e dessorção do gás N2, com
o aumento e redução da pressão relativa, respectivamente. A não sobreposição das linhas
da isoterma decorre da ocorrência de histerese, fenômeno resultante da existência de poros
de formatos variáveis no material estudado: quanto maior a diferença entre o tamanho dos
poros, mais facilmente verifica-se a histerese. Isotermas com histerese são verificadas em
sólidos, cujos poros resultam de canais formados entre as partículas impregnadas, nos quais
a condensação ocorre dentro do poro e é favorecida pela proximidade das moléculas; dessa
forma, a evaporação é dificultada (TEIXERA et al., 2001; GREEG e SING, 1982).
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Por outro lado, as isotermas (4) e (5) da Figura 1, apresentadas pelo ZnO/A em
ambos os teores, são também isotermas do Tipo IV, com diâmetro médio de poros no limite
de mesoporos (Tabela 1), mas estes catalisadores apresentaram também características
de materiais microporosos. Nas isotermas, é possível notar a presença de uma pequena
histerese, que segundo SING et al. (1985), pode ser resultado do inchaço das estruturas
porosas ou da adsorção irreversível ocorrida nos poros (ou em suas entradas), por moléculas
de adsorbato que apresentam largura próxima ao tamanho do poro. Além disso, como o
diâmetro de poros resulta de um valor médio, a presença de alguns mesoporos causa o
deslocamento do valor médio do parâmetro para pouco acima do limite de caracterização
de material microporoso.
Os difratogramas de raios X para a zeólita e catalisadores suportados (ZnO/A e TiO2/A)
são apresentados na Figura 2.
Figura 02 – Difratogramas de Raios X para o suporte e catalisadores 1 e 5%ZnO/A (A) e 1 e
5%TiO2/A (B).

Em relação ao suporte, na Figura 2, podem ser observados picos característicos da
zeólita 3A nas regiões de 2θ próximo a 7, 24 e 30o, os quais se mantiveram após a impregnação,
apenas reduzindo sua intensidade com o aumento do teor de fase ativa. Na Figura 2.A, notase o predomínio da estrutura cristalina da zeólita em relação ao óxido; porém, a elevação no
teor de fase ativa permitiu a identificação de pequenos picos característicos do ZnO a 31,8,
34,5 e 36,6o (KHALIL et al., 2014; SANATGAR-DELSHADE et al., 2011). Na Figura 2.B, foram
destacados os picos característicos do TiO2 na fase anatase (2θ = 25, 37,5, 47,7 e 53,6o), para
os quais comportamento semelhante foi obtido com o aumento do teor de fase ativa do
semicondutor (AMEREH e AFSHAR, 2010; MERG et al., 2010).
A análise do Ponto de Carga Nula (pHPCZ) dos fotocatalisadores permite que se
conheça o valor do pH para o qual as cargas presentes na superfície do material, região na
qual ocorrem as reações, se anulem. Este parâmetro sofre influência da natureza e razão Si/
Al do material, presença de impurezas, temperatura, entre outros fatores; e fornece o valor
da carga superficial do catalisador em função do pH, cujo conhecimento é importante visto
que a aproximação entre o material e a solução de dá por meio de atração eletrostática
(FUNGARO e BORRELY, 2012; SILVA et al., 2010). O TiO2 apresentou ponto de carga nula em
torno de 6,7; enquanto o óxido de zinco, de 7,4. Já o suporte apresentou valor de pHPCZ igual
a 10. Para os catalisadores de TiO2 (1 e 5%), nota-se que o ponto de carga nula apresentou
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uma redução de cerca de 9% em relação ao da zeólita; enquanto que para 1 e 5%ZnO/A
houve uma redução no pHPCZ de 2 e 5%, respectivamente. É importante ressaltar que
se o pHPCZ for maior que o pH da solução a ser tratada, o catalisador apresentará cargas
positivas, enquanto que se este for inferior ao valor de pH, as cargas serão negativas. Dessa
maneira, como o corante utilizado é de caráter aniônico, espera-se eficiência na degradação
(HONORATO et al., 2015).
Os espectros obtidos na análise de espectroscopia fotoacústica podem ser
visualizados na Figura 3, bem como os valores obtidos para as energias de “band gap” dos
fotocatalisadores utilizados. É possível observar que os sinais fotoacústicos aumentaram de
acordo com a impregnação, sendo superiores aos valores do suporte. Os catalisadores a base
de ZnO (Figura 3.A), podem ser ativados a 378 e 392 nm (1 e 5%ZnO/A, respectivamente),
enquanto que os com TiO2 ficaram na região limite do visível (406 e 414 nm para 5 e
1%TiO2/A, respectivamente). Em geral, os catalisadores ZnO/A apresentaram energia de
“band gap” muito próxima às apresentadas pelos catalisadores TiO2/A. Dessa forma, pode-se
esperar resultados semelhantes quanto à fotodegradação, uma vez que os catalisadores não
apresentaram distinções relevantes (MERG et al., 2010). Tais resultados estão de acordo com
a literatura, visto que em alguns casos, o TiO2 apresenta como vantagem em relação ao ZnO
o fato de responder a uma faixa mais ampla do espectro solar (ALI et al., 2015; Li et al., 2015).
Figura 03 – Valores de energia de “band gap” e Espectros fotoacústicos para o suporte e
catalisadores 1 e 5%ZnO/A (A) e 1 e 5%TiO2/A (B).

3.2. Ensaios Fotocatalíticos
A solução de 10 mg L-1 do corante sintético C.I. Reactive Blue 250 foi inicialmente
caracterizada e apresentou pH próximo à neutralidade, condutividade elétrica de 9,5 µS cm-1
e DQO de 12,2 mgO2 L-1. A temperatura foi controlada e se manteve entre 30 e 38°C.
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Durante os primeiros 30 min, avaliou-se a capacidade de adsorção dos
fotocatalisadores. Estes apresentaram pequena capacidade de adsorção, sendo a redução
de cor máxima (5%) para o 5%ZnO/A na concentração de 1 g L-1 e inferior a 2% para 1 e
5%TiO2/A. Em geral, o tratamento não ocasionou variações significativas no pH da solução,
mantendo-se este perto da neutralidade (7). Comparando-se os valores de pH da solução
inicial e o valor obtido para o ponto de carga nula dos fotocatalisadores estudados, notase que o pH é inferior ao valor do pHPCZ, de modo que se esperam cargas positivas sobre
a superfície dos catalisadores em solução, ressaltando sua eficiência na degradação de
corantes aniônicos, cujo caráter é de neutro a ácido. O corante sintético em uso tem caráter
aniônico, uma vez que apresenta estrutura do tipo azo, justificando assim a eficiência dos
fotocatalisadores na degradação do mesmo (GUARATINI e ZANONI, 2000).
Uma vez que o processo fotocatalítico promove a mineralização da solução tratada,
tem-se como consequência a variação da condutividade elétrica dessa solução. Os resultados
referentes ao aumento da condutividade para as diferentes condições operacionais avaliadas
podem ser visualizados na Tabela 2. Observa-se aumento significativo na condutividade
após os tratamentos fotocatalíticos, principalmente ao se trabalhar com TiO2/A. Nota-se que
quanto maior a concentração de catalisador maior a variação da condutividade elétrica, que
resulta da liberação de íons em solução.
Como os resultados dos ensaios fotocatalíticos realizados em duplicata foram
próximos, com diferença inferior a 3%, os resultados apresentados são os valores médios.
Os resultados quanto à redução de cor e de DQO, com os catalisadores 1 e 5%ZnO/A e 1 e
5%TiO2/A nas diferentes concentrações após 300 min de irradiação, podem ser observados
na Figura 4.
Tabela 02 – Aumento de condutividade elétrica da solução após tratamento fotocatalítico,
em diferentes condições.
Catalisador

1%ZnO/A

5%ZnO/A

Conc.
(g L-1)*

Aumento de
condutividade (%)

1

471

2

563

3

Catalisador

Conc.
(g L-1)*

Aumento de
condutividade (%)

1

647

2

927

650

3

1687

1

432

1

463

2

518

2

1106

3

636

3

1371

1%TiO2/A

5%TiO2/A

* Concentração de catalisador em solução.

Figura 04 – Resultados de redução de cor e DQO da solução de corante a 10 mg L-1 tratada
com os fotocatalisadores 1 e 5%ZnO/A (A) e 1 e 5%TiO2/A (B) em diferentes concentrações.
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No ensaio de fotólise, foi obtida redução de cor de cerca de 10%, enquanto a DQO não
sofreu variação e a condutividade apresentou elevação em cerca de 340%. Dessa maneira,
verifica-se que a aplicação somente da radiação UV não se mostrou eficiente no tratamento
da solução de corante, necessitando assim da presença de catalisador.
Para todos os catalisadores, foram obtidas reduções expressivas de cor a 616 nm, de
modo que o tratamento fotocatalítico se apresentou eficiente na descoloração da solução
do corante C.I. Reactive Blue 250 (Figura 4). Entretanto, menores porcentagens de redução
foram alcançadas para a DQO. Tal fato é esperado uma vez que a mineralização, degradação
dos anéis aromáticos das moléculas que formam os corantes, pode levar à formação de
compostos secundários, que requerem tratamentos posteriores (BHATTACHARYYA et al.,
2004). É possível verificar ainda que as reduções na DQO seguiram o padrão esperado, de
forma que catalisadores com maior poder de descoloração também forneceram melhores
desempenhos na redução da matéria orgânica.
Analisando-se a Figura 4.A, nota-se que o 1%ZnO/A apresentou a menor redução
de cor e DQO. No caso do 5%ZnO/A, para as concentrações de 2 e 3 g L-1, é possível verificar
uma descoloração semelhante, entretanto a redução de DQO obtida na maior concentração
foi mais expressiva. Tal fato pode ser justificado pela presença de maior número de sítios
ativos com o aumento da concentração de catalisador; assim, é permitida ou facilitada maior
número de reações, implicando na obtenção de uma maior mineralização. Os resultados
obtidos condizem com a literatura (PADILHA et al., 2013), tanto em termos de descoloração
quanto em mineralização, para a impregnação do ZnO em zeólita NaX.
No caso dos testes realizados com TiO2/A (Figura 4.B), praticamente não houve
diferença na descoloração para as condições avaliadas, sendo o maior valor (87%) obtido
com 1 g L-1 em ambos os teores de fase ativa. O efeito de blindagem pode explicar este
fenômeno, ou seja, uma vez que exista uma concentração de partículas acima da condição
ótima, a tendência é de que a irradiação seja bloqueada pelo excesso destas, reduzindo
a eficiência do processo (ABDOLLAHI et al., 2012; BERNABEU et al., 2011; PASCHOAL et al.,
2009). A redução de DQO foi inversamente proporcional ao aumento da concentração do
catalisador para 1%TiO2/A e apresentou comportamento aleatório para 5%TiO2/A. De forma
que o melhor resultado foi obtido com 1%TiO2/A a 1 g L-1. Estes resultados se justificam
pela proximidade da energia de “band gap” dos catalisadores. Basicamente, 1 e 5%TiO2/A e
5%ZnO/A foram ativados da mesma forma, mais próximo do visível, enquanto que a radiação
da lâmpada usada neste trabalho não ativou adequadamente o catalisador 1%ZnO/A.
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Os resultados para os tratamentos empregados podem ser visualizados também a
partir dos espectros de absorção da solução antes e após tratamento com 1 e 5%TiO2/A (1 g
L-1) e 5%ZnO/A (3 g L-1), os quais são apresentados na Figura 5.
Na região entre 400 e 650 nm do espectro de absorção, são encontrados os grupos
cromóforos, os quais são responsáveis pela cor característica do corante; e, em torno de 300
nm, destacam-se as estruturas aromáticas por maior absorção (SOUZA e PERALTA-ZAMORA,
2005). Desta forma, nota-se que para ambos os teores de TiO2/A na concentração de 1 g L-1,
não foram verificados picos característicos do corante após o tratamento a 616 e 300 nm
(Figura 5), indicando a descoloração e mineralização da solução, respectivamente. Resultado
que está de acordo com a redução de cor e DQO. Já após tratamento com 5%ZnO/A a 3 g L-1,
obteve-se menor absorbância a 616 nm, que condiz com a maior eficiência na descoloração
por parte deste catalisador, entretanto verifica-se um deslocamento da banda em torno
de 310 nm, havendo a formação de uma nova banda a 270 nm. Resultado que evidencia
uma mineralização parcial da solução. Segundo LIU (2011), a presença de picos de absorção
entre 250-290 nm está associada à presença de estruturas como benzeno e compostos
heterocíclicos aromáticos, enquanto que picos próximos a 300 nm indicam a existência de
uma estrutura longa, tal como aromáticos condensados, heterocíclicos ou não. Uma vez que
a estrutura do corante C.I. Reactive Blue 250 apresenta cadeia complexa, incluindo diversos
anéis aromáticos e ligações insaturadas, a mudança no pico de absorção após tratamento
com 5%ZnO/A possivelmente resulte da quebra desta cadeia em fragmentos menores;
fato que evidencia uma mineralização parcial da solução, com formação de subprodutos
(CERVANTES et al., 2009).
Figura 05 – Espectros de absorção UV-Vis da solução antes e após o tratamento em diferentes
condições experimentais.
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4. CONCLUSÃO
O presente estudo aponta o uso dos fotocatalisadores, a base de ZnO e TiO2 suportados
em zeólita comercial 3A, como sendo viável no tratamento do corante C.I. Reactive Blue 250.
A partir das análises de caracterização, verificou-se a eficiência do processo de impregnação,
mesoporosidade dos catalisadores com baixa área superficial específica e manutenção da
estrutura cristalina do suporte após a impregnação, com observação dos picos característicos
dos óxidos nos catalisadores com maior teor de fase ativa. Os catalisadores suportados
apresentaram energia de “band gap” (3,28 e 3,16 eV para 1 e 5%ZnO/A e 2,99 e 3,05 eV para
1 e 5%TiO2/A, respectivamente) e pHPCZ próximos (9,1 para 1 e 5%TiO2/A e 9,8 e 9,5 para 1 e
5%ZnO/A). Resultados que favorecem a degradação da solução de corante.
Os ensaios fotocatalíticos apontaram eficiência semelhante para os catalisadores de
1 e 5%TiO2/A, sendo a condição ótima estabelecida para a concentração de 1 g L-1, a qual
apresentou 87% de redução de cor e 84% de redução de DQO. Quanto aos catalisadores
de ZnO, elevada descoloração (90%) foi obtida com 5%ZnO/A a 3 g L-1 (melhor condição),
entretanto a redução de DQO foi menor (75%). O espectro de absorção da solução antes
e após tratamento confirmou a maior eficiência do TiO2/A em relação ao ZnO/A, uma vez
que o tratamento com os catalisadores a base de ZnO geraram subprodutos a partir da
mineralização parcial da solução de corante, fato não verificado após o tratamento com o
TiO2/A.
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DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DO CORANTE TÊXTIL AZUL REATIVO
UTILIZANDO TiO2 SUPORTADO EM ZSM-5
Gimerson w. Subtil53; Jean C. Marinozi Vicentini54; Glauci Lima dos Santos55;
Mara Heloisa O. Scaliante56

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Engenharia de reações químicas e biotecnologia
RESUMO
Os materiais fotocatalíticos foram preparados por deposição física do Dióxido de titânio
na zeólita ZSM-5 variando as porcentagens em 3%, 7% e 12%. Esses materiais foram
caracterizados por difração de raios X (DRX), espectro no infravermelho por transformada de
Fourier (FTIR), análise textural (BET), dessorção a temperatura programada (TPD) de amônia e
espectroscopia de fotoacústica. DRX e FTIR mostraram a dispersão de TiO2 sobre a superfície
de ZSM-5. Os ensaios fotocatalíticos foram realizados em reator batelada e reator batelada
com reciclo, ambos os reatores com as mesmas condições de reação, inicialmente mantido a
solução por uma hora no escuro para medir a degradação por adsorção de corante RB 250 e
5 horas de reação fotocatalítica sobre radiação no UV-Vis. O reator batelada conseguiu maior
porcentagem de degradação do corante em comparação ao reator com reciclo.
Palavras-chave: Reator batelada; reator batelada com reciclo; fotocatálise; corante.
ABSTRACT
The photocatalytic materials were prepared by physical deposition of titanium dioxide on
zeolite ZSM-5 varying percentages of 3%, 7% and 12%, these materials were characterized
by X-ray diffraction (XRD), infrared spectrum by Fourier transform (FTIR), textural analysis
(BET), temperature programmed desorption (TPD) and photoacoustic. XRD and FTIR
showed the dispersion of TiO2 on the surface of ZSM-5. The photocatalytic assays were
performed in batch reactor and batch reactor with recycle, both reactors using the same
reaction conditions initially maintained the solution for one hour in the dark for measuring
the degradation of dye adsorption and 5 hours photocatalytic reaction with UV-vis light.
The batch reactor achieved higher percentage of dye degradation compared to the reactor
recycle.
Key-words: Batch reactor; batch reactor with recycle; photocatalysis; dye.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos tem havido uma crescente preocupação para degradação de
moléculas orgânicas de corantes de efluentes industriais, muitas técnicas como adsorção,
fotocatálise, ozonização entre outras têm sido empregadas para o tratamento de águas
residuais e reciclagem. Dentre estas a fotocatalise heterogênea tem se mostrado a mais
comum e com processo mais barato que é baseado na adsorção de fotos de energia maior
que a energia de band gap e também se mostrou ser mais efetivo sendo que conduz a
uma completa mineralização dos corantes orgânicos poluentes. (JAYANTHI et al., 2016;
MAHADWAD et al., 2011; WANG et al., 2014)
Dióxido de titânio é o mais conhecido e comumente utilizado semicondutor
inorgânico dentre os vários existentes devido suas propriedades como quebrar moléculas
orgânicas de poluentes e alcançar completa degradação e mineralização. Além de possuir
vantagens como ser quimicamente e biologicamente inerte, fotoestável, fotossensível,
relativamente fácil síntese, baixo custo e atóxico. (VELMURUGAN et al., 2013; YAJUN et al.,
2010). O principal problema do TiO2 é dificuldade de recuperar após a utilização além das
partículas ultrafinas poderem se aglomerar umas com as outras e formarem clusters o que
pode trazer problemas na performance catalítica (ADBELLAL e MOHAMED, 2013). Para
superar esses problemas uma alternativa é a imobilização do TiO2 em suportes.
Segundo Cardenas et al.,(2012), os suportes devem possuir algumas características
como ser transparente a radiações UV, não afetar a reatividade do catalisador, oferecer
uma área superficial elevada, quimicamente inerte, ter alta porosidade entre outros. Neste
contexto a zeólita ZSM-5 confere ao catalisador tais propriedades.
Zeólitas ZSM-5 tem um vasto espaço interno como campo reativo, moléculas de
TiO2 inseridas na estrutura da ZSM-5 aumentam a atividade catalítica, uma vez que servem
como adsorventes então concentram as partículas alvo em volta do catalisador melhorando
a atividade fotocatalítica.(WANG et al., 2014; ZHANG et al., 1998)
Grande parte dos trabalhos envolvendo fotodegradação de corante têxtil utilizam
reator em batelada com agitação magnética, o qual pode levar a uma má agitação do meio.
Segundo Huang et al., (2011), o uso de reatores em batelada com taxa de reciclo permite
uma elevada taxa de mistura, previne a formação de zonas mortas e assentamentos de
partículas no fundo do reator. O presente trabalho tem como objetivo comparar a eficiência
fotocatalítica na degradação do corante azul reativo C.I. 250 nos reatores batelada e batelada
com reciclo, utilizando como catalisador TiO2 suportado em zeólita ZSM-5.
2. METODOLOGIA
2.1. Reator Batelada e Batelada com Taxa Reciclo
Figura 01- (a) Reator batelada, (b) reator batelada com reciclo
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A confecção do reator batelada Figura 1 (a) partiu de um Becker de 500 mL e a
agitação do meio feita por agitador magnético, já o reator batelada com taxa de reciclo
também partiu de um Becker de 500ml o qual foi adaptado com entrada na base do mesmo
e saída na parte superior conforme pode ser visualizado na Figura 1(b). A taxa de reciclo foi
ajustada com auxílio de uma bomba centrífuga. Este tipo de arranjo foi baseado no trabalho
de HUANG et al., (2011) afim de manter os catalisadores em suspensão. A temperatura em
ambos os reatores foi controlada por banho termostático e a emissão de radiação UV-visível
se deu por uma lâmpada de vapor de mercúrio de 250 W sem o filtro de UV.
2.2. Síntese da Zeolita ZSM-5
A zeólita ZSM-5 de razão Si/Al igual a 50 foi preparada utilizando 1,5g de semente
da zeólita, 2,0g de Al2(SO4)3.18H2O, 178,65g de água deionizada, 11,5g álcool etílico, 3,6g de
NaOH e foi realizado pelo método sol-gel. Para completa homogeneização foi utilizado um
agitador mecânico onde a mistura ficou por 20 min, na sequencia colocado em um autoclave
e levado a estufa a 170°C por 4 dias, então filtrada e calcinada a 500°C por 5h.
2.3. Preparação dos Catalisadores e Caracterização
Os catalisadores foram preparados por deposição física conforme Vicentini et al.,
(2015). A zeólita e o TiO2 previamente secos à 100ºC por 24h foram pesadas para 3, 7 e 12%
(m/m) de catalisador, colocadas em um balão volumétrico adicionado água deionizada até
cobrir o material. Em seguida secou-se completamente em um rotaevaporador a 70ºC sob
vácuo e depois seco em estufa a 100ºC por 12h. Os catalisadores foram calcinados a 500ºC
por 5h.
A zeólita e os catalisadores foram caracterizados por difração de raios X utilizando
um difratômetro de raios-X da bucker com 2 θ variando entre 4° e 65° e radiação Cu-Kα;
análise textural BET no equipamento Quanta Chrome; espectroscopia de fotoacústica
realizado no departamento de física DFI/UEM utilizando filtros F, 2F e TRACK, com 3 médias
a 300 A de corrente e tempo de espera de 1s por ponto; espectroscopia de infra vermelho no
equipamento Varian com transmitância em pastilhas de KBr, intervalo entre 400 e 400cm-1,
8cm-1 de resolução 100 varreduras e 5KHZ de frequência e background realizado com padrão
de KBr; dessorção de amônia a temperatura programada utilizando a unidade multipropósito
CHEMBET 3000 da Quanta Chrome Instruments com detector de condutividade térmica.
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2.4. Testes Fotocatalíticos
Para os testes fotocatalíticos foi preparado solução de corante a 10ppm, com pH
mantido em 7 e preenchido o reator com a solução. Inicialmente a solução com catalisador
foi mantida em agitação no escuro por uma hora, para determinação da adsorção de
corante pelo catalisador. Foi utilizado um sistema de refrigeração para manter a solução
a temperatura ambiente (25°C) e uma lâmpada de vapor de mercúrio (250 W Empalux),
emitindo radiação (310 – 350 nm), a solução foi irradiada por 5 h. Alíquotas foram coletadas
em intervalos regulares, filtrado com membranas Milipore e analisadas usando UV-vis
espectrofotômetro (DR 2700 – HACH). A concentração de corante na solução foi medida
em 617 nm de comprimento de onda e a porcentagem de descoloração foi calculada pela
(Equação 1). Cinicial é a concentração inicial do corante e Cfinal a concentração em um
tempo t.
(1)

A cinética de degradação do corante azul foi determinada como sendo de pseudo
primeira ordem, uma vez que a solução é diluída (≤ 50 mg L-1) (BRITES et al., 2011; RAHUL et
al., 2014) e a expressão é dada como
(2)

(3)

(4)
vida.

Onde k é a constante de reação de pseudo-primeira ordem, e t1/2 o tempo de meia

3. DESENVOLVIMENTO
Os picos de difração correspondentes a TiO2 de acordo com Wang (2014) e Yang
(2016) são 25.3°, 37.8°, 48.1°, 54.0°, 55.2° e 62.7°e são atribuídos a (101), (004), (200), (105),
(201) e (204) planos cristalinos de TiO2anatase respectivamente (JCPDS21-1272), entretanto
a deposição de dióxido de titânio na matriz zeolítica pode ser identificada pelo pico em 2θ
igual a 25,3º, o que se justifica devido os poros da zeólita ter um diâmetro médio de 0.5nm
podendo levar o TiO2 entrar nos poros uma vez que tenha uma boa distribuição sobre a
superfície zeolitica. (ZHANG et al, 2013). Os picos referentes a ZSM- 5 em 13.2°, 13.9°, 14.7°,
15.5°, 23.1°, 23.9°, 29.8°, 45.0° e 45.2° (Figura 2) corroborando com trabalho de (HU et al.,
2016). Fora os picos característicos da zeólita, picos referentes a sílica em 50.1° e 60.8° e
sódio alumino silicato foram identificados em 44.9°, 45.4°, 46.4°, 47.4° e 48.5°. De acordo com
ZHANG et al., (2010) e ZHANG et al.,(2013) houve uma redução da intensidade dos picos
referentes a ZSM-5 devido a ocupação superficial do suporte pelo TiO2.
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Figura 02 – DRX da zeólita e dos catalisadores suportados.
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Tabela 01 – Parâmetros texturais da ZSM-5 e dos catalisadores suportados. SBET – área total
BET, Smicr – área de microporos, Sext – área superficial externa e Dp –diâmetro do poro.
SBETa

Smicr

Sext

Vmicr

Dp

(m²/g)

(m²/g)

(m²/g)

(cm³/g)

(Å)

ZSM-5

328

287

41

0,13

7,7

-96,3

3% TiO2/ ZSM-5

308

250

57

0,15

7,3

-77,1

7% TiO2/ ZSM-5

263

217

45

0,12

6,9

-80

12% TiO2/ ZSM-5

292

241

51

0,13

6,4

-135,2

Ref.

C

Por meio da análise dos parâmetros texturais na Tabela 1 observa-se uma boa
distribuição do dióxido de titânio na superfície zeolítica uma vez que a redução da área
total BET foi pequena; segundo Mohamad et al., (2015), o aparecimento do pico de dióxido
de titânio nas amostras pode levar uma redução da área total BET, o que se comprovou no
DRX. Área de microporos, área externa e volume de microporos também houve diminuição.
A deposição em qualquer uma das concentrações analisadas de dióxido titânio causou uma
diminuição do diâmetro de poro em comparação a zeólita pura e essa redução se deve ao fato
da obstrução dos poros pelas partículas de dióxido de titânio ou a calcinação a temperaturas
elevadas que levaram a formação da fase anatase de TiO2 nos poros reduzindo os mesmos
(GAR ALALM et al., 2016). Segundo Breck (1974), para materiais microporosos o método B.E.T
apresenta determinada incerteza, uma vez que o diâmetro cinético do adsorbato N2 é maior
que o diâmetro do poro zeolítico, o que justifica a constante “C” negativa para a zeólita e
para a mesma com catalisadores depositados.
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Tabela 02 - Energia de band gap e acidez protônica das amostras
Ref.

Band gap

mmNH3/g
catalisador

ZSM-5

4,5

1,12

3% TiO2/ ZSM-5

3,3

0,9628

7% TiO2/ ZSM-5

3,3

0,9628

12% TiO2/ ZSM-5

3,3

0,8506

A acidez protônica da zeólitas é de grande importância, uma vez que a adsorção do
corante pode ser justificada ou não estudando os grupos superficiais e a distribuição de
cargas. Segundo Kosinov e colaboradores (2015) quanto maior a acidez protônica do material,
maior a hidrofilicidade, o que confere maior atividade na remoção de compostos orgânicos.
Observando a tabela 2 observa-se que houve uma redução na acidez com a imobilização
do óxido metálico, o que pode ser explicado devido a ocupação dos sítios ácidos pela fase
ativa que ficou bem distribuído na superfície da zeólita como já comprovado anteriormente
e também um deslocamento do grupo ácido mais forte para temperaturas mais baixas.
Segundo Zainudin et al., (2010), a zeólita ZSM-5 tem unidade únicas de Al-O na sua
estrutura que são sítios fotocatalíticos ativos, que podem deslocar a band gap dos elétrons
excitados de TiO2, desta forma reduzindo o processo de recombinação elétron lacuna na
superfície e adsorção dos intermediários. Em todas as amostras houve redução da energia de
Band gap, que se deve ao efeito plasma, onde as partículas de TiO2 penetram no interior dos
microporos (UENO e MISAWA, 2013). A energia de band gap de TiO2 pode ser afetada pelo
tamanho das partículas e as amostras apresentaram o início da absorção limite, ocasionando
pouca variação das Eg com aumento de TiO2 na amostra. (GOMEZ et al., 2013).
Na figura 3 foi analisado a cristalinidade das amostras por espectroscopia no infra
vermelho (FTIR). A Banda a 3400cm-1 é atribuida ao estiramento –OH. (GAR et al., 2016). As
duas bandas principais do grupo hidroxila aparecem em torno de 3612 cm-1 que são os
grupos hidroxila estruturais que liga os átomos Si Al e 3740 cm-1 que são dos grupos hidroxila
terminais (BUN et al., 1990), pertencentes a grupos silanois (Si-OH) especificamente em 3735
cm-1, assim como os grupos alumina (Al-OH) em 3743cm-1(OTHMAN et al., 2006).
Nenhuma banda entre 950-960 cm-1 é observada, estas são atribuídas ao estiramento
vibracional da banda Ti-O-Si, o que sugere a não incorporação do dióxido de titânio na
rede cristalina da zeólita, dessa forma TiO2 tenha dispersado na superfície ou encapsulado
parcialmente nas cavidades da zeólita. (ZHANG et al., 2010), de fato não há interação
química significante entre TiO2 e ZSM-5. Nenhum pico foi detectado em torno de 1630 cm-1
correspondente a acidez de Lewis. Isto é atribuído a alta razão Si/AL na estrutura da ZSM5 o forte pico de absorção em 1102 cm-1 é atribuído estiramento da banda de vibração na
estrutura de Si(Al)-O no tetraédrico Si(Al)O4 na zeólita ZSM-5 pura. A posição deste pico se
mantem praticamente intacta em todos os catalisadores suportados em ZSM-5, indicando
que estrutura da ZSM-5 não é destruída mesmo após o carregamento com TiO2. Em 1229
cm-1 marca a presença da banda de absorção referente a ligação assimétrica externa do tipo
Al(Si)-O-Al(Si) (ÖKTE e YILMAZ, 2009).
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Figura 03 - IR da amostra de ZSM-5 e dos catalisadores suportados
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As bandas em 3429cm-1 e 1360 cm-1 são estiramento de hidroxilas O-H e agua
adsorvida na superfície. Esta agua adsorvida foi provavelmente devido a humidade do Kbr
e humidade incorporada no processo de preparação das amostras. O pico com número
de onda próximo a 1102 cm-1 pode ser atribuído a estrutura de estiramento da banda de
vibração) de Si(Al)-O no tetraedro Si(Al)O4 da ZSM-5 pura (ZAINUNDIN et al., 2010) e como a
posição se manteve a mesma após a deposição do titânio, indica que a estrutura zeolitica se
manteve. A banda em 550 cm-1 indica a presença da vibração do anel duplo da ZSM-5, em
500 cm-1 vibrações do tipo Si-O (PHU et al., 2001).
O potencial zeta da zeólita e catalisadores suportados (Figura 4), indicou que todas
as amostras apresentaram carga superficial negativa em uma ampla faixa de pH. Como o pH
da solução de corante azul reativo é igual a 6,0 e nele contém grupos sulfatos (aniônicos)
irá ocorrer repulsão eletrostática entre as moléculas de corante e a superfície da zeólita e
catalisadores, desfavorecendo a adsorção.
Figura 04 – Potencial zeta da zeólita e dos catalisadores suportados
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Figura 05 – Testes fotocatalíticos com catalisadores suportados à temperatura de 25°C (a)
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Com os testes fotocatalíticos (figura 5) foi observado que em ambos os reatores
os catalisadores suportados com 7% e 12% de TiO2 após 5 horas de reação apresentaram
praticamente a mesma porcentagem de degradação do corante, pois a partir de determinada
concentração de TiO2 em ZSM-5 as partículas do oxido tendem a se aglomerar desfavorecendo
a distribuição das partículas na superfície zeolitica, ocasionando perda da fase ativa. O
reator batelada apresentou uma melhor eficiência de degradação em comparação ao reator
com reciclo, o que pode ser devido a desativação dos catalisadores ao saírem do contato
com luz ao passarem pela bomba. Segundo Tang et al., (2004), o aumento na eficiência de
degradação é causado principalmente a maior quantidade de sítios ativos disponíveis nos
catalisadores suportados, uma vez que aumentam a quantidade de radicais hidroxila.
A acidez protônica dos catalisadores influenciam na oxidação das moléculas, pois
favorece a adsorção de água, a qual por pontes de hidrogênio aderem fortemente agua a
superfície. Todos os catalisadores foram mantidos inicialmente por 1 hora em escuro para
determinar a remoção referente a adsorção das moléculas de corante na superfície, e como
já previsto pela análise de potencial Zeta todos os catalisadores apresentaram remoção por
adsorção inferior a 5%.
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4. CONCLUSÃO
O estudo demonstrou que a incorporação de TiO2 em ZSM-5 promove uma boa
atividade fotocatalítica no processo de degradação do corante Azul reativo. Muitos fatores
como tamanho dos cristalitos, área superficial, porcentagem de óxido depositado e também
tipo de reator influenciam na atividade fotocatalítica. Acima de 7% de TiO2 depositado na
matrixzeolitica se mostrou dispensável devido à atividade fotocatalítica ser praticamente a
mesma após as 5 horas de reação. O uso de reator batelada foi cerca de 9% mais eficiente
que o reator batelada com reciclo, a vantagem do reator com reciclo é de não necessitar
de agitação magnética para promover a mistura da solução, porem apresenta como
desvantagem a desativação do catalisador ao sair de contato com a luz UV-Vis.
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INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO SUPERFICIAL DE MFC NAS
PROPRIEDADES DO PAPEL
Raphael Faustino Galera57

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Raphael Galera
RESUMO
As pesquisas com nano partículas vêm aumentando cada vez mais nas últimas décadas
em vários ramos de estudo. A indústria de papel e celulose é um destes ramos, que vem
descobrindo uma alternativa interessante para incremento de resistência física e possível
redução de gramatura. A celulose microfibrilada (MFC) é uma variação da nano celulose,
ambas são diferenciadas por seu tamanho e eventualmente ainda tem-se um terceiro
processo de fabricação pelo qual obtemos a celulose nanocristalina (CNC). A aplicação de
MFC como aditivo químico, utilizado na mistura da polpa, pode aumentar testes de tração
e rasgo em até 100% de diferença. Agora a aplicação superficial, é algo que recentemente
vem sendo estudado. Esta pesquisa teve como intuito avaliar o impacto da aplicação de
MFC na tração de um cartão duplex, assim como em propriedades de superfície, como por
exemplo soltura de fibras.
Palavras Chave: Papel; Celulose microfibrilada; Aplicação Superficial
ABSTRACT
All the researches with nanoparticles becomes growing, considering last decades in some
study areas. Paper and pulp industries is one of this study areas, that become finding
an interesting alternative to increase mechanical resistance in the paper and probably,
grammage reduction.The micro fibrillate cellulose (MFC) is a variation of the concept of nano
cellulose, both are differentiated for size and you also can find the NCN, nano crystalline
cellulose, a third process when you use chemical to broke the non-crystalline part of cellulose.
The application of MFC as chemical addictive, mix into the pulp, can increase mechanical
resistance as tensile and tear, until 100%, otherwise the surface application is relative new
and this research has the objective to evaluate the tensile as mechanical properties and also
surface properties like fiber dust.
Keywords: Paper; Micro-fibrilate Cellulose; Surface application

57 Graduado em Engenharia Química, especialista em Fabricação de Celulose e Papel e Professor do
Colegiado das Engenharias, na FATEB– e-mail: <raphael_f_galera@hotmail.comr>.
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1. INTRODUÇÃO
A celulose é, juntamente com as hemiceluloses e a lignina, o principal componente
da madeira, após beneficiadas formam um composto com significativa resistência e
durabilidade, utilizadas para diversas finalidades. Em um cenário mundial em que o
desenvolvimento de materiais “verdes”, ou seja, concebidos a partir de fontes renováveis,
tem se tornado mais importante a celulose passa a ser uma matéria-prima ainda mais
fundamental a ser explorada.
A celulose proveniente de fibras coníferas e folhosas é a principal matéria- prima
para fabricação dos mais diversos tipos de papéis, dentre eles os papéis para embalagens.
No Brasil, a produção de papel teve crescimento de 2,7%, segundo o fechamento
do primeiro semestre de 2014 (BRACELPA,2015). Este número destaca a relevância deste
mercado diante de cenários mundiais relativamente desfavoráveis, comercialmente falando.
O mercado de embalagens teve crescimento de 4,2% em 2014, mostrando importante
contribuição para o setor de produção de papel. O grande desafio para este mercado é obter
embalagens cada vez mais leves, mantendo suas propriedades físicas e melhorando suas
cada vez mais suas propriedades óticas.
Para este desafio, pesquisadores vêm explorando um importante recurso, também
provindo de material celulósico (HENTZE, 2000), a celulose microfibrilada (MFC).
A MFC é um composto extremamente cristalino (YANO et al., 2007) obtido pela
desintegração da parede celular devido a intensa ação mecânica gerada pelo atrito entre
dois discos, sendo um deles rotativo e outro estático, o qual a fibra é forçada a passar pelo
meio. Os discos geram cisalhamento da parede celular da fibra, quebrando as ligações de
hidrogênio nela contidas fracionando-as.
Ainda que sua nomenclatura utilize o prefixo “micro”, suas dimensões são
nanométricas com diâmetros de 25 a 100nm. (SEHAQUI et al. 2011)
Suas aplicações são variadas, podendo ser utilizada para fabricação de biofilme
(biomedicina), pela indústria eletroeletrônica, farmacêutica de papel e embalagens.
(IOELOVICH et al., 2008).
Anon (2009) realizou trabalhos com aplicação superficial de MFC no papel, como uso
alternativo de barreiras como,, por exemplo o polietileno.
Considerando os últimos anos de estudo, a MFC tem se mostrado um promissor
composto a ser usado pela a indústria de celulose, papel e ainda embalagens.
Este trabalho tem como principal objetivo avaliar as propriedades mecânicas e
superficiais de um papel, revestido com MFC.
2. METODOLOGIA
2.1. Materiais
Como substrato será utilizado papel cartão Duplex, sem aplicação de colagem
superficial na base, com gramatura de aproximadamente 255 g/m².
O MFC utilizado é proveniente de polpa de Eucalyptus e tem concentração
aproximada de 1%.
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2.2. Métodos
O MFC será aplicado em três substratos diferentes:
1. Os primeiros testes se darão na amostra em branco, sendo o cartão apenas com
aplicação de água na base.
2. Posteriormente será realizada a aplicação de amido na base (colagem superficial
referência)
3. O último cenário será a aplicação de MFC na base do cartão para comparação com
o cartão em branco e referência (amido da base). Serão realizados três níveis de aplicação,
sendo uma única aplicação, três aplicações e cinco aplicações de MFC, segundo tabela
abaixo:
Tabela 01 - Resumo das aplicações
Legenda
1A
Única aplicação

1B
1C
3A

Três aplicações

3B
3C

Cinco aplicações
Única aplicação
Sem aplicações

5A
5B
AMIDO1
AMIDO2
BRANCO

2.3. Obtenção de MFC
A MFC será obtida pelo método puramente mecânico, com polpa não branqueada a
partir de fibra curta de madeira de Eucalyptus, cozida a partir do processo Kraft, com Kappa
de aproximadamente 70.
O equipamento utilizado para a obtenção de MFC foi um processador de discos (um
rotor e um estático) na marca MASUCO, modelo Super Masscolloider.
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Figura 01 – Processador

Para fabricação foi fixada a rotação do equipamento em 1500 rpm e fixado número
de passagens da polpa pelo equipamento, uma vez que o equipamento é batelado.
A consistência de entrada foi de 1% e a distancia entre os discos foi de 0,1mm. Foram
produzidos 2,5L de MFC.
2.4. Aplicação de MFC
A aplicação de MFC no substrato se deu em laboratório numa mesa de aplicação de
revestimento. A barra é fixada num cabeçote fixo na mesa, após acionamento do mesmo,
ele corre da posição inicial, percorrendo a folha, até a final, realizando o revestimento do
material que é previamente aplicado na interface folha/barra, segundo figura 2, abaixo.
Figura 02 - Mesa de aplicação

Foi utilizada barra lisa para aplicação e foram fixadas as pressões de aplicação e a
velocidade de aplicação.
Para cada aplicação foi utilizado 10mL de MFC a 1%.
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2.5. Testes Físicos Realizados
Considerando a quantidade de MFC aplicada, foram considerados os testes mais
relevantes os superficiais. Para avaliação de resistência foi realizado o teste de tração do
cartão.
2.6. Testes Superficiais Realizados
Foram realizados os testes de porosidade, aspereza, atrito e fibras soltas.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Aplicação de MFC
Durante as aplicações, foi possível observar boa formação de filme de MFC na mesa
de aplicação, garantindo boa uniformidade, contudo ainda fica aquém da aplicação de
amido.
A grande dificuldade em realizar a aplicação foi que durante as secagens para
realização as aplicações subsequentes, as amostras apresentaram encanoamento diagonal
(twist), provavelmente pela absorção de água contida na solução de MFC.
Figura 03 - Twist nas amostras

A presença de twist é devida a diferença de orientação de fibras na amostra, contudo
apenas foi revelada após aplicação de MFC e também de amido.
3.2. Testes Físicos
Após as aplicações, foram realizados os testes de tração, Fibras Soltas, Aspereza e
Porosidade, que estão sumarizados na tabela abaixo:
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Tabela 02 - Demonstração dos Resultados
Testes realizados

BRANCO

AMIDO 1 AMIDO 2

Cinco aplicações

Três Aplicações

Única aplicação

Sem aplicação Únicas aplicações

1A

1B

1C

3A

3B

3C

5A

5B

Porosidade

17

21

15

25

28

31

32

32

28

27

13

Aspereza base

860

1193

1212

1094

1242

1130

3401

1581

1756

3242

3336

Tração MD

16

16,28

15,58

15,28 16,43 16,61

16,35

15,67

14,91

15,12

16,63

Tração CD

7,68

7,53

7,8

7,64

7,61

7,25

7,46

7,51

7,7

7,27

7,39

Fibra solta

4,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

2,00

3,00

2,00

1,00

1,00

Wp

3,24

3,18

4,36

4,36

3,98

2,28

Wv

3,5

3,18

4,12

3,77

3,8

2,65

As aplicações de MFC foram feitas em triplicata, salvo as amostras de 5 aplicações.
As aplicações de amido foram feitas em duplicata e a referencia em branco foi
medição única.
As análises dos resultados serão realizadas primeiramente individualmente, como
seguem os gráficos:
Figura 04 - Comportamento da Porosidade

Quando comparadas as aplicações de MFC, na medida em que aplicamos mais
camadas houve redução da porosidade se aproximando da referencia do mercado (Amido).
O aumento da porosidade identificado após as aplicações, provavelmente se deve a
absorção de água presente na solução de MFC, que possivelmente abriu a estrutura da folha
permitindo maior passagem de ar.
Após a aplicação foi possível observar certas irregularidades na superfície do cartão,
o qual muito provavelmente impactou diretamente no testes de aspereza, como pode ser
visto na figura 5.
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Figura 05 - Comportamento da Aspereza

Com as aplicações de amido e de uma camada de MFC a aspereza não teve mudança
significativa, contudo teve grande aumento com três aplicações e principalmente com cinco,
onde era possível ser observado na amostra, maior irregularidade. Uma maneira de avaliar a
superfície do papel em termos de aplicação seria fazer a microrrugosidade do cartão, como
mostrado na figura 6.
Figura 06 - Comportamento da microrrugosidade

Foi realizada uma análise de microrrugosidade em cada aplicação. Foi possível
observar que com cinco aplicações a superfície se apresentou mais uniforme, mesmo
quando comparado com a referência.
Esta uniformidade se justifica pelo tamanho da partícula de MFC, completando os
espaços entre as fibras na base do cartão.
Além dos testes de superfície, acomodação das fibras, é importante avaliar a adesão
das fibras na base do cartão, como seguem os testes representados na figura 7.
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Figura 07 - Comportamento de fibras soltas

Na medida em que aumentamos as aplicações de MFC os resultados de fibra soltas
se tornam menores, o que indica maior resistência à soltura de fibras.
A condição de cinco aplicações ficou semelhante a referência, com amido.
Na figura 8, pode-se observar o comportamento da tração MD, ao longo das
aplicações.
Figura 08 - Comportamento tração MD

Não houve diferenças significativas nos testes de tração MD do cartão. O mesmo
comportamento pode ser observado para direção CD, como mostrado na figura 9.
Figura 09 - Comportamento tração CD
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As médias durante as medições se mantiveram estáveis. Comparado com a
gramatura total do cartão, mas com a aplicação superficial, não esperava-se diferença em
testes físicos.
4. CONCLUSÃO
Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, foi possível concluir que a aplicação
de MFC na base de um cartão Duplex tem influência direta na porosidade do cartão;
quando observado somente nas condições de aplicação de MFC, temos uma redução de
porosidade e redução na microrrugosidade, indicando um fechamento da superfície.
A aplicação de MFC, neste estudo, teve influência direta na contagem de fibras
soltas, reduzindo-a significativamente após 5 aplicações de MFC.
Nos testes físicos de tração, não foi possível observar alteração devido à aplicação
de MFC.
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deste trabalho seria dificultada.
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AVALIAÇÃO DA FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA NO TRATAMENTO DE
EFLUENTE DO TINGIMENTO DE PELES DE PEIXE
Veronice Slusarski-Santana58, Leila Denise Fiorentin Ferrari59,
Samara Drieli Pagliarini Massochin60

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
O tingimento de peles de peixe é um processo que consome grande quantidade de água
e gera altas quantidades de efluente, o qual deve ser tratado de forma que possa ser
descartado em rios sem prejudicar o meio ambiente. Neste contexto, o objetivo deste
estudo foi preparar e caracterizar catalisadores de TiO2 (Kronos e P25) suportados em
zeólita Mordenita, e avaliar a fotoatividade destes catalisadores na degradação de efluente
do tingimento de peles de peixe. Os catalisadores (1, 5 e 10%TiO2/MOR e 10%P25/MOR)
foram preparados por meio da impregnação úmida, e caracterizados por TXRF, DRX,
análise textural, espectroscopia fotoacústica e pHPCZ. Nos testes fotocatalíticos, 300 mL de
efluente contendo 1, 2 ou 3 g L-1 de catalisador foram submetidos à radiação UV durante
3 h. Amostras foram coletadas, centrifugadas e analisadas por espectrofotometria UV-VIS
a 646 nm. A condutividade elétrica e o pH das amostras inicial e final foram monitorados.
As caracterizações mostraram que os catalisadores suportados apresentaram baixa área
superficial, micro e mesoporosidade, energia de “band gap” entre 2,20 e 2,95 V e pHPCZ
de 6,8. Os testes fotocatalíticos demonstraram que não houve grande variação de pH e
condutividade elétrica após os tratamentos. A descoloração do efluente ficou entre 24 e
39%, sendo o maior valor obtido com o catalisador 10%P25/MOR a 1 g L-1. De modo geral,
os resultados foram satisfatórios, por se tratar de um efluente com elevada carga orgânica e
coloração intensa, dificultando a penetração da luz e ativação dos catalisadores.
Palavras-chave: Fotodegradação; catalisador suportado; TiO2.
ABSTRACT
The dyeing of fish skins is a process that consumes large quantity of water and generates
large amounts of effluent which must be treated so that it can be discarded into rivers
without harming the environment. In this context, the aim of this study was to prepare and
characterize TiO2 (Kronos and P25) catalysts supported on zeolite mordenite, and evaluate
the photoactivity of these catalysts in the degradation of the fish skins dyeing effluent. The
catalysts (1, 5 and 10%TiO2/MOR and 10%P25/MOR) were prepare by wet impregnation,
and characterized by TXRF, XRD, textural analysis, photoacoustic spectroscopy and pHPCZ.
In the photocatalytic tests, 300 mL of effluent containing 1, 2 or 3 g L-1 catalyst were
subjected to UV radiation for 3 h. Samples were collected, centrifuged and analyzed by
UV-VIS spectrophotometry at 646 nm. The electric conductivity and pH of the initial and
final samples were monitored. The characterizations showed that the supported catalysts
58 Mestre e doutora em Engenharia Química e professora do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da
UNIOESTE – Campus de Toledo – e-mail: <veronice_equnioeste@hotmail.com>.
59 Mestre e doutora em Engenharia Química e professora do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da
UNIOESTE – Campus de Toledo – e-mail: <leiladeniseff@gmail.com>.
60 Acadêmica do curso de Engenharia Química da UNIOESTE – Campus de Toledo – e-mail: <samaramassochin@
hotmail.com>.
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showed low surface area, micro and mesoporosity, “band gap” energy between 2.20 and 2.95
V and pHZCP of 6.8. The photocatalytic tests showed no great variation in pH and electrical
conductivity after treatments. The descoloration of the effluent was between 24 and 39%,
being the highest value obtained with the catalyst 10%P25/MOR at 1 g L-1. In general, the
results were satisfactory, because it is an effluent with high organic load and intense coloring,
hindering the penetration of light and activation of catalysts.
Keywords: Photodegradation; Supported Catalyst; TiO2.
1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento da aquicultura, a demanda por filés de peixe tem aumentado
devido ao crescimento da população e da procura por produtos mais saudáveis, e é durante
o processo de filetagem que são geradas quantidades significativas de resíduos. Dentre os
rejeitos gerados, a pele se destaca, pois representa a maior parte destes e pode se tornar
matéria-prima na produção de roupas, calçados e acessórios, após ser submetida ao processo
de curtimento (MALUF et al., 2010). O curtimento é um processo descontínuo realizado
em várias etapas, tais como remolho, caleiro, desencalagem, desengraxe, purga, píquel/
curtimento, neutralização, recurtimento/tingimento, engraxe e por fim o acabamento.
Assim, 9 tipos de efluentes são gerados, com características bem distintas (CHAGURI et al.,
2010).
No recurtimento/tingimento, a pele atinge as características visuais finais desejadas,
porém esta etapa, além de utilizar enormes quantidades de água, emprega corantes que não
se fixam completamente ao couro e acabam se tornando um dos principais componentes
do efluente, contribuindo para sua elevada carga orgânica. Esse efluente, sem o devido
tratamento prévio, pode causar sérios problemas, pois é tóxico e até carcinogênico para a
vida humana, além de prejudicar a vida aquática por afetar a transparência natural da água
e a atividade de fotossíntese (SAPAWE et al., 2013; TAVARES e SANTEIRO, 2013).
Com o intuito de diminuir a quantidade de poluentes em rios e lagos e tratar
adequadamente o efluente proveniente da etapa de tingimento de peles, métodos como
os Processos Oxidativos Avançados (POAs) podem ser aplicados, pois demonstram grande
eficiência na oxidação de várias substâncias. Estes processos consistem na formação
de radicais hidroxila, altamente oxidantes, que reagem com vários tipos de compostos,
promovendo sua mineralização para compostos como CO2 e H2O (TAFFAREL et al., 2011;
HEWER et al., 2006).
Dentre os POAs, a fotocatálise heterogênea tem se destacado, sendo caracterizada
pela combinação da fotoquímica a um processo catalítico heterogêneo (PETERNELA e
SANTANA, 2013). De forma que, o princípio da fotocatálise está baseado na ativação de um
semicondutor por meio de radiação solar ou artificial com energia igual ou superior a da sua
“band gap” e formação de sítios oxidativos e redutivos em sua superfície (CHAKRABARTI e
DUTTA, 2004). Tais sítios são formados por meio da migração de cargas (e-/h+) resultantes
da excitação dos elétrons da banda de valência para a banda de condução e são capazes de
degradar diversos poluentes na superfície do catalisador (HEWER et al., 2006; NOGUEIRA e
JARDIM, 1998).
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Os catalisadores mais comuns empregado na fotocatálise são TiO2, ZnO e Fe2O3
(CHAKRABARTI e DUTTA, 2004), sendo o TiO2 um dos mais utilizados, pois é não tóxico e
tem ampla estabilidade em uma grande faixa de pH (NOGUEIRA e JARDIM, 1998). TiO2 da
Degussa/Evonik é considerado o mais eficiente, devido a sua elevada área superficial (50 m²
g-1), por não apresentar limitações de transferência de massa, além de sua microestrutura
cristalina, que promove melhor separação de cargas, inibindo a recombinação do par (e-/h+)
(DOSTANIC’ et al., 2013; BICKLEY et al., 1991).
Os catalisadores podem ser empregados em suspensão ou imobilizados em suportes.
Os suportes mais comuns e mais utilizados são zeólitas, vidro e polímeros. As zeólitas são
conhecidas por terem poros uniformes e alta capacidade de adsorção, proveniente do
mecanismo de troca catiônica e das interações hidrofóbicas (FUNGARO e BORRELY, 2012).
Deste modo, este trabalho teve como objetivo a preparação e caracterização de
catalisadores de TiO2 (Kronos e P25) com diferentes teores de fase ativa suportados em
zeólita Mordenita, além da avaliação da atividade destes catalisadores no tratamento de
efluente proveniente da etapa de tingimento de peles de peixe.
2. METODOLOGIA
2.1. Unidade Reacional e Fonte de Radiação
Os testes fotocatalíticos foram realizados em unidade composta por um reator de
vidro tipo Pyrex, de 30 cm de diâmetro, com sistema de refrigeração a partir de circulação
de água em camisa externa e fonte de radiação artificial. A radiação foi proveniente de uma
lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão de 250 W (FLC), disposta a 15 cm da superfície
do efluente. A lâmpada foi utilizada sem a cobertura de vidro, emitindo preferencialmente
radiação UV.
2.2. Efluente do Tingimento de Peles de Peixe
O efluente avaliado neste estudo foi coletado após a etapa de tingimento do processo
de curtimento de peles de peixe, o qual foi realizado nos Laboratórios do Grupo de Estudo
de Manejo na Aquicultura (GEMAQ – UNIOESTE/Toledo-PR).
Como todo o processo de curtimento foi realizado de forma descontínua e gerou
nove tipos de efluentes diferentes, o efluente coletado foi diluído na razão de 1:10, para
poder representar realmente o efluente deste processo. O efluente apresentou coloração
esverdeada, devido à presença do corante C.I. Acid Green 16 (C31H33N2NaO6S2) da Kromática.
Para avaliar a descoloração desse corante, utilizou-se uma curva de calibração para relacionar
a concentração de corante (C.I. Acid Green 16) e a absorbância do efluente. A curva de
calibração foi obtida em espectrofotômetro UV-Vis (Shimadzu Modelo UV-1800) a 646 nm e
está apresentada na Equação 1:
R2 = 0,995

(1)

Na qual: C é a concentração do corante em mg L-1 e Abs é a absorbância do efluente
lida a 646 nm.
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2.3. Preparação dos Catalisadores
2.3.1. Preparação da zeólita
A zeólita Mordenita (MOR), com diâmetro de partícula entre 0,589 e 0,833 mm, foi
submetida a um pré-tratamento com solução de NaCl, para que impurezas provenientes da
síntese e outros cátions em compensação fossem retirados e restasse apenas o sódio como
cátion de compensação. Para isso, preparou-se 1 L de solução, 1 mol L-1, de NaCl (NUCLEAR),
a qual foi aquecida até 60ºC. A zeólita foi adicionada à solução e a suspensão foi mantida
sob agitação por 1 h a 60oC. Em seguida, realizou-se a filtração em papel filtro qualitativo e a
lavagem da zeólita a quente (60ºC) com 2 L de água destilada. A zeólita foi seca em estufa a
100ºC por um período de 24 h. Este procedimento foi repetido 4 vezes para se obter a zeólita
Mordenita trocada com sódio.
2.3.2. Preparação do TiO2 (Kronos)
Antes do ser suportado na zeólita, o TiO2 (Kronos) foi submetido a um pré-tratamento
com o objetivo de reduzir o tamanho de suas partículas para facilitar o processo de
impregnação. O procedimento consistiu em suspender o TiO2 em água destilada na razão de
1:100 em ultrassom (Eco-sonics) durante 4 h. Em seguida, a suspensão foi filtrada em papel
qualitativo faixa azul (WHATMAN®). O filtrado foi evaporado em estufa por 24 h a 100ºC e o
TiO2 residual foi coletado e armazenado para posterior impregnação.
2.3.3. Preparação dos catalisadores suportados em zeólita mordenita
Os catalisadores foram preparados pelo método de impregnação úmida, segundo
metodologia descrita por SCHMAL (2011). Prepararam-se catalisadores de TiO2 (Kronos) nos
teores de 1, 5 e 10% (m/m) de fase ativa, e de TiO2 (P25 da Degussa/Evonik) no teor de 10%
(m/m). Na preparação dos catalisadores com TiO2 (Kronos), determinada quantidade do TiO2
pré-tratado foi disperso em água destilada (razão 1:100) por 4 h em ultrassom (UNIQUE). A
essa dispersão, adicionou-se a zeólita mordenita, pré-tratada e previamente seca a 100ºC
por 24 h, e a mistura foi levada à mesa agitadora orbital (MA 140 CFT MARCONI) a 150 rpm
por aproximadamente 7 h, e mantida em repouso por 12 h. Em seguida, a suspensão foi
novamente levada à ultrassom por 1 h e então, o solvente foi evaporado em rotaevaporador
(Fisatom) a 80ºC sob vácuo. O material foi seco em estufa a 100oC por 24 h e calcinado por
5 h em mufla (QUIMIS) a 500ºC, obtendo-se os catalisadores 1%TiO2/MOR, 5%TiO2/MOR e
10%TiO2/MOR.
Para o catalisador contendo 10% de TiO2 (P25), o método de preparação consistiu
em dispersar determinada quantidade desse óxido em água destilada (razão de 1:100),
juntamente com a zeólita Mordenita, pré-tratada e previamente seca a 100oC por 24 h,
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 em mufla a
500ºC, obtendo-se, assim, o catalisador 10%P25/MOR.
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2.4. Caracterização dos Catalisadores
Os catalisadores foram caracterizados pela técnica de Espectroscopia de Fluorescência
de Raios X por Reflexão Total (TXRF), para determinar o teor real de TiO2 que ficou suportado
na zeólita. Para a análise, 30 mg de catalisador (na granulometria de 50 µm e seco a 100ºC
por 24 h) foram homogeneizados em 2,5 mL de solução de TritonTM X-100 (Sigma Aldrich)
à 1% e 150 µL de solução padrão de Gálio (1000 mg L-1). Para a fixação das amostras nos
discos de quartzo, no centro desses discos, foram pipetados 5 µL de solução de silicone
em isopropanol e, em seguida, 5 µL da amostra, com posterior secagem a temperatura
ambiente por 24 h. A análise foi realizada em equipamento Bruker, Moledo: S2 PICOFOX do
PEQ/UNIOESTE, a partir de uma fonte de molibdênio emitindo raios X sobre a amostra com
energia de 20 keV durante 600 s.
Caracterizaram-se os catalisadores por meio da análise textural, a fim de determinar
a área superficial específica (método BET), volume total de poros (determinado para P/
P0 ≈ 0,9), área superficial e volume de microporos (método-t) e diâmetro médio de poros
(método BJH), utilizando-se de isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77 K. A análise foi
realizada no laboratório de Catálise DEQ/UEM, em equipamento Quanta Chrome NOVA.
A estrutura cristalina dos catalisadores foi analisada por meio de difração de raios X
(DRX), em Difratômetro de Raios X Bruker D8 Advance, com radiação CuKα, modo 2θ, tensão
de 40 kV, corrente de 30 mA, velocidade de 2º min-1 e intensidade de 2000 cps, no Complexo
de Apoio à Pesquisa da UEM.
A análise de espectroscopia fotoacústica foi realizada no Departamento de Física da
UEM, em um aparato experimental que continha uma lâmpada de xênon de 1000 W (Oriel
Corporation 68820) e um monocromador (Oriel Instruments 77250) para fornecimento de
luz monocromática. A luz foi modulada por meio de um modulador mecânico (Stanford
Research System SR540). O sinal fotoacústico foi captado a partir de um microfone capacitivo
de alta sensibilidade com 12 mm de diâmetro (Bruel&Kjaer modelo 2639) e um amplificador
lock-in (EG & G 5110). A energia de “band gap” foi determinada pela função de KubelkaMunk e Tauc plot a partir do sinal fotoacústico obtido.
Determinou-se, ainda, o ponto de carga nula (pHPCZ) dos catalisadores suportados,
definido como sendo o pH no qual a superfície do catalisador tem carga neutra, e este valor
depende de vários fatores, como cristalinidade, razão de Si/Al, impurezas, temperatura,
entre outros. A metodologia consistiu em adicionar 0,1 g de cada catalisador, bem como da
zeólita pura e das amostras de TiO2 puro, em 50 mL de solução de NaCl (0,01 mol L-1), com pH
previamente ajustado de 2 a 12 utilizando soluções de HCl (0,01, 2,5 e 5% (v/v)) e de NaOH
(0,01 e 5 mol L-1). Cada dispersão foi mantida sob agitação em mesa agitadora orbital (MA
140 CFT MARCONI) a 150 rpm por 24 h. Após este período, o pH da dispersão foi medido e o
pHPCZ foi determinado para a condição na qual o pH inicial da dispersão não se alterou na
presença do catalisador (pHfinal = pHinicial).
2.5. Testes De Degradação Por Fotocatálise
Para os testes fotocatalíticos, 300 mL de efluente contendo 1, 2 ou 3 g L-1 de catalisador
(1, 5 e 10%TiO2/MOR ou 10%P25/MOR) foram expostos à radiação UV artificial, por 3 h,
com temperatura de 35±3°C. Amostras foram coletadas em intervalos regulares de 30 min,
centrifugadas a 3000 rpm por 5 min e analisadas em espectrofotômetro UV-Vis (UV-1601PC
SHIMADZU) entre 200 e 800 nm para avaliar a degradação do efluente. A porcentagem de
remoção de corante foi calculada, segundo a Equação 2, a 646 nm, comprimento de onda de
máxima absorção do efluente:
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(2)
Sendo absinicial a absorbância inicial do efluente e absfinal a absorbância do efluente após 3
h de tratamento.
As amostras iniciais e finais foram analisadas também em termos de pH (pHmetro
TECNAL TEC-2) e condutividade elétrica (condutivímetro ION COM 500). Nas mesmas
condições dos testes fotocatalíticos, foram realizados testes sem a presença de catalisador
(fotólise) com o objetivo de se avaliar a eficiência do processo fotoquímico e com o dióxido
de titânio (Kronos e P25) calcinado por 5 h a 500ºC, disperso no efluente para observar o
efeito do suporte. Foi avaliada também a degradação de solução sintética do corante C.I.
Acid Green 16 (C31H33N2NaO6S2) a 10 mg L-1 utilizando os catalisadores mais fotoativos, para
verificar o efeito inibitório dos demais produtos químicos presentes no efluente e da carga
orgânica sobre a descoloração do efluente.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Caracterização dos Catalisadores Suportados
Os teores reais de TiO2 (Kronos e P25) impregnados na zeólita foram determinados a
partir da análise de TXRF. Valores reais bem abaixo dos valores nominais foram observados,
principalmente nos maiores teores de fase ativa. Os catalisadores 1, 5 e 10%TiO2/MOR
apresentaram 0,95, 3,51 e 5,43% de TiO2, respectivamente, enquanto que o 10%P25/MOR
continha 6,22% de TiO2. Uma provável explicação para a baixa impregnação do óxido no
suporte pode estar relacionada com as interações entre a superfície da zeólita e o TiO2. A
primeira camada de moléculas de óxido foi fixada sobre a superfície do suporte, criando
uma ligação forte entre o óxido e a zeólita, quando se tem uma dispersão com baixo teor
de fase ativa. À medida que se aumenta esse teor, uma dispersão mais espessa foi formada
e a fixação sobre a superfície da zeólita ocorreu via camadas múltiplas e uma forte ligação
entre óxido-óxido se desenvolveu. Neste caso, pode ocorrer o desprendimento de parte da
camada de óxido, resultando num menor teor de fase ativa fixado na superfície do suporte
(LOPES, 2014).
Os resultados da análise textural para os catalisadores suportados e zeólita Mordenita
estão dispostos na Tabela 1. Verifica-se que os catalisadores apresentaram diâmetros médios
de poros maiores que os da zeólita, possivelmente devido ao processo de calcinação, que
aumenta o diâmetro dos poros (SILVA et al., 2013) ou ao fato da impregnação ter ocorrido
principalmente nos microporos. Isto resulta em um maior contato do efluente, que apresenta
moléculas grandes de corante, com os sítios ativos, o que pode implicar em uma maior
eficiência na degradação (SANTOS et al., 2015). Além disso, as análises mostraram que os
diâmetros médios de poros da zeólita e dos catalisadores foram menores que 20 Å, o que os
caracterizariam como materiais microporosos (TEIXEIRA et al., 2001). Observando os valores
de área superficial específica e de microporos, pode-se perceber que houve uma diminuição
progressiva após a impregnação dos diferentes teores de óxido. Segundo Merg et al. (2010),
a incorporação do TiO2 pode provocar uma obstrução dos poros da zeólita, diminuindo a
acessibilidade, e por consequência a área superficial do suporte, e podendo ainda, ocorrer a
destruição da estrutura do suporte.
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Tabela 01 – Analise textural dos catalisadores suportados e da zeólita.
Zeólita
MOR

Parâmetros

1%

TiO2/MOR
5%

10%

P25/MOR
10%

Área superficial específica (m² g-1)

61,2

42,6

30,1

27

30,7

Área superficial externa (m² g-1)

33,2

23,3

18,6

23,5

23,4

Área superficial de microporos (m² g-1)

28

19,3

11,5

3,5

7,3

Volume total de poros (cm³ g-1)

4,22.10-2

3,59.10-2

2,62.10-2 2,63.10-2

2,69.10-2

Volume de microporos (cm³ g-1)

1,45.10-2

1,00.10-2

5,87.10-3 1,58.10-3

3,61.10-3

Diâmetro médio de poros (Å)

13,8

16,8

17,4

17,5

19,5

Na Figura 1, podem ser visualizadas as isotermas de adsorção-dessorção da zeólita
Mordenita e dos catalisadores suportados 1, 5 e 10%TiO2/MOR e 10%P25/MOR.
Figura 01 – Isotermas de adsorção-dessorção da zeólita Mordenita e dos catalisadores 1, 5 e
10%TiO2/MOR e 10%P25/MOR.

(1)

30

(2)

Volume adsorvido (cm³ g-1)

25

(5)

20
15
10

(1) Zeólita MOR
(2) 1% TiO2/MOR
(3) 5% TiO2/MOR
(4) 10% TiO2/MOR
(5) 10% P25/MOR

(4)

5

(3)
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Pressão Relativa (P/P0)

Vol. II Engenharia Química

232

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

O formato da isoterma de adsorção é determinado a partir do tipo de porosidade, ou
seja, é afetado pelo tamanho dos poros. Os catalisadores suportados apresentaram isotermas
com formato do tipo IV (Figura 1), característico de materiais mesoporosos com diâmetros
maiores que 20 Å e histerese que aumenta quanto maior é a dispersão do tamanho dos
poros. Nestas isotermas, a curva referente à parte superior representa a quantidade de gás
dessorvida, enquanto que a curva inferior, à quantidade de gás adsorvida conforme ocorre o
aumento da pressão relativa (TEIXEIRA et al., 2001). Portanto, observa-se que os catalisadores
suportados apresentaram também características mesoporosas. Assim, estes materiais são
constituídos tanto por microporos como por mesoporos, mas com predominância dos
microporos, devido aos valores de diâmetro médio de poros estarem abaixo, mas próximos,
de 20 Å. Observa-se também, que o volume adsorvido reduziu com o aumento do teor de
fase ativa, resultado condizente com a redução do volume total de poros (Tabela 1).
Os difratogramas de raios X para os catalisadores suportados (1, 5 e 10%TiO2/MOR e
10%P25/MOR), assim como para a zeólita mordenita, estão apresentados na Figura 2.
Figura 02 – Difratogramas de Raios X dos catalisadores suportados e da zeólita.
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Analisando a Figura 2, observam-se os picos característicos da zeólita Mordenita a 2 θ
= 10º, 13º e 22º, indicando que trata-se de um material cristalino. Estes picos foram mantidos
após a impregnação do TiO2, porém a intensidade deles foi reduzida ao se aumentar o teor
de fase ativa, indicando redução da cristalinidade dos catalisadores suportados, porém não
houve dano à estrutura da zeólita (AMEREH e AFSHAR, 2010). Os picos característicos do
dióxido de titânio na fase anatase (2 θ = 25, 36,5, 37,5, 47,5 e 54,8º) foram observados nos
catalisadores com maior teor de TiO2, enquanto que no 10%P25/MOR, verificou-se tanto
os picos referente à anatase quanto os referentes a fase rutile (2 θ = 27, 37, 47,5 e 54,8º),
indicando a presença de cristais de TiO2 após o processo de impregnação (MERG et al., 2010;
BHATTACHARYYA et al., 2004).
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Realizou-se a análise do Ponto de Carga Nula (pHPCZ) dos catalisadores suportados para
conhecer o valor do pH para o qual a sua superfície apresenta carga neutra. O TiO2 (Kronos
e P25), a zeólita Mor e os catalisadores 1, 5 e 10%TiO2/MOR e 10%P25/MOR apresentaram
ponto de carga nula próximos (6,7, 6,4, 6,5, 6,8, 6,8, 6,7, e 6,8, respectivamente). É importante
conhecer este parâmetro, pois qualquer alteração no pH do efluente pode modificar a carga
superficial do catalisador (DALLAGO et al., 2009). Quando o pH do efluente a ser tratado
for menor que o pHPCZ do catalisador, sua superfície estará predominantemente carregada
positivamente, o que facilitará a adsorção das moléculas por interações eletrostáticas
(ADEBAIO et al., 2014; DALLAGO et al., 2009).
A partir da análise de espectroscopia fotoacústica foi possível obter os espectros
fotoacústicos dos catalisadores suportados e determinar a energia de “band gap” destes. Os
resultados encontram-se na Figura 3.
Figura 3 – Espectros fotoacústicos dos catalisadores 1 e 5%TiO2/MOR e do suporte (A) e dos
catalisadores 10%TiO2/MOR e 10%P25/MOR e da zeólita (B).
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Observa-se, por meio da Figura 3, que os sinais fotoacústicos aumentaram com o
aumento do teor de fase ativa nos catalisadores suportados e foram maiores que o valor
obtido para o suporte (zeólita Mordenita). Além disso, pode-se verificar que as energias de
“band gap” foram muito próximas e que a ativação dos catalisadores 1, 5 e 10%TiO2/MOR
ocorre por volta de 563, 486 e 447 nm, respectivamente, e para o catalisador 10%P25/
MOR, em 488 nm. Assim, todos os catalisadores podem ser ativados também com radiação
visível, indicando que os testes de degradação também podem ser realizados sob radiação
solar. Considerando que a variação das energias de “band gap” foi pequena, espera-se que
os catalisadores apresentem atividades similares, e para que haja uma maximização da
separação da carga na superfície do fotocatalisador, a luz absorvida em certo comprimento
de onda deve ser menor que a energia de “band gap” (MARASCHI et al., 2014; MERG et al.,
2010).
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3.2. Degradação Fotocatalítica
Inicialmente, o efluente do tingimento de peles de peixe foi diluído na proporção
de 1:10 e caracterizado, apresentando as seguintes características iniciais: pH de 5,1,
condutividade de 438 µS cm-1 e concentração do corante C.I. Acid Green 16 de 23,9 mg L-1.
O efluente foi submetido a vários testes para avaliar o efeito da concentração de
catalisador (1, 2 e 3 g L-1), da fotólise, do teor de TiO2 (1, 5 e 10%) e do tipo de TiO2 (Kronos
e P25) e os resultados de pH, condutividade elétrica e porcentagem de remoção de cor do
efluente após o tratamento sobre diferentes condições estão dispostos na Tabela 2.
Quanto ao pH, observa-se que praticamente não houve variação deste parâmetro
após os tratamentos (Tabela 2). Em relação à condutividade elétrica, houve redução desta,
principalmente após a fotólise. Isto pode ser atribuído à diminuição de íons presentes no
efluente (SILVA et al., 2013).
Pode-se perceber que as porcentagens de remoção de cor mantiveram-se próximas
tanto para o processo fotoquímico quanto para o processo fotocatalítico, sendo obtidos
38% de descoloração para a fotólise e 39%, para o catalisador 10%P25/MOR a 1 g L-1 (Tabela
2). Tal resultado pode ser justificado com base em dois fatos: (1) não efetiva ativação dos
catalisadores pela radiação UV, a qual teve dificuldade de penetrar no efluente devido a
sua elevada carga orgânica e intensa coloração e à presença de parte do óxido impregnado
que se desprendeu da zeólita e se manteve em suspensão, dando uma característica
esbranquiçada e formando uma fina camada sobre o efluente; e (2) dificuldade de adsorção
das moléculas de corantes, que são moléculas relativamente grandes, nos sítios ativos que
se encontram basicamente nos microporos (PERALTA-ZAMORA et al., 1998).
Verifica-se, também, que não houve variação na descoloração em função da
concentração de catalisador (Tabela 2). Segundo ABDOLLAHI et al. (2012), há um valor
ótimo de catalisador a ser usado. O aumento da massa de catalisador até a condição ótima
promove a elevação da quantidade de partículas irradiadas e do número de sítios ativos, e
consequentemente maior formação de radicais hidroxila e superóxidos que vão degradar
o efluente. Acima da quantidade ideal, o acréscimo de catalisador reduz a eficiência do
processo, pois impede a passagem da radiação luminosa, dificultando a ativação de todas
as partículas de catalisador.
Tabela 02 – Resultados de pH, condutividade elétrica e % de remoção de cor do efluente
após tratamento fotoquímico e fotocatalítico sob diferentes condições experimentais.
Catalisador
10%TiO2/MOR

5%TiO2/MOR

1%TiO2/MOR

10%P25/MOR

Fotólise

Concentração de catalisador (g L-1)

pHfinal

Condutividade elétrica (μS cm-1) Remoção de cor (%)

1

5,39

394

35

2

5,54

956

36

3

5,41

389

35

1

5,50

406

39

2

5,55

404

34

3

5,70

408

32

1

5,56

346

36

2

5,90

375

26

3

5,72

359

29

1

5,49

345

39

2

5,82

343

36

3

5,27

379

37

-

4,56

85

38
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O perfil de descoloração do efluente pelos processos fotoquímico e fotocatalítico
em diferentes condições pode ser visualizado na Figura 4. Observa-se que os perfis de
descoloração para os testes realizados com os catalisadores suportados a 1 g L-1 foram
idênticos, sendo considerados os melhores resultados (Figura 4.A). Verifica-se também, que a
remoção de cor ocorreu basicamente nos primeiros 30 min de irradiação. Este resultado devese possivelmente à dificuldade da luz atingir e ativar os catalisadores, já que os resultados
de fotólise e fotocatálise foram os mesmos para 1 g L-1 e com o aumento da concentração de
catalisador prejudicou o processo, ou à incapacidade de adsorção das moléculas de corante
no microporos dos catalisadores, conforme discutido anteriormente.
O TiO2 P25, apesar de ser considerado o mais fotoativo dentre as diferentes marcas
de TiO2, não se mostrou eficiente na descoloração deste efluente quando usado disperso
no efluente na concentração de 1 g L-1, apresentando resultado inferior ao do TiO2 (Kronos),
conforme visualizado na Figura 4.D e Tabela 3.
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Tabela 03 – Resultados de pH, condutividade elétrica e % de remoção de cor do efluente
após tratamento fotocatalítico com os óxidos calcinados dispersos no efluente.
Catalisador

Concentração de
catalisador (g L-1)

pH

Condutividade
elétrica (µS cm-1)

Remoção de cor (%)

1

4,63

484

38

2

4,74

483

36

3

4,71

488

30

1

4.57

402

24

2

4,55

386

27

3

4,74

381

35

TiO2 (Kronos)

TiO2 (P25)

Os valores de pH e condutividade elétrica mantiveram-se próximos após o tratamento,
seguindo a mesma tendência dos catalisadores suportados. Com o TiO2 (Kronos) disperso
no efluente a 1 g L-1, obteve-se descoloração próxima da obtida por fotólise, enquanto que o
TiO2 P25 mostrou-se menos efetivo na descoloração do efluente (Tabela 3). Diferentemente
dos catalisadores suportados que ficaram no fundo do reator, os óxidos em suspensão
permaneceram como uma camada fina sobre o efluente, dificultando a penetração da luz,
além dos compostos presentes no efluente, como compostos orgânicos, ácidos, bases,
detergentes e oxidantes (VIEIRA et al., 2008), poderem agir como venenos para o catalisador.
Os resultados referentes aos testes de degradação da solução sintética de corante a 10
mg L-1 estão apresentados na Tabela 4, e os perfis de descoloração destes testes encontramse na Figura 5. A solução sintética apresentou as seguintes características iniciais: pH de 5,8
e condutividade elétrica de 13,99 µS cm-1.
Tabela 04 – Porcentagens de remoção de cor, pH e condutividade elétrica da solução
de corante (10 mg L-1) para os catalisadores suportados e em suspensão na concentração de
1 g L-1.
Remoção de
cor (%)

Catalisador

pHfinal

Condutividade
elétrica (μS cm-1)

10%TiO2/MOR

4,6

21,2

66

TiO2 (Kronos)

6,3

22,8

76

10%P25/MOR

5,8

21,5

48

TiO2 (P25)

6,9

18,8

99

Fotólise

5,1

18,1

100
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Figura 05 – Perfil de descoloração da solução sintética de corante após tratamento com os
catalisadores suportados e dispersos em solução a 1 g L-1.
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Após os testes com a solução sintética, não houve grande variação nos valores de
pH e a condutividade elétrica aumentou levemente, principalmente para os catalisadores
suportados e TiO2 (Kronos) disperso em solução (Tabela 4).
Observa-se, na Figura 5, que o TiO2 (P25) disperso em solução obteve a mesma
remoção de cor da fotólise após 180 min de irradiação, entretanto com 30 min, o processo
fotocatalítico foi mais eficiente. Os demais catalisadores mostraram menor descoloração,
principalmente o 10%P25/MOR, o que evidencia que o suporte teve efeito negativo sobre a
fotoatividade do TiO2 P25.
4. CONCLUSÃO
Por meio da análise dos resultados, pode-se perceber que o método de impregnação
foi satisfatório para baixos teores de fase ativa, porém o aumento destes teores dificultou
o processo de impregnação. Os catalisadores apresentaram baixa área superficial, micro
e mesoporos e energia de “band gap” próximas. Os ensaios fotocatalíticos demonstraram
que menores concentrações de catalisador apresentaram leve favorecimento sobre a
descoloração do efluente e que o melhor catalisador em termos de porcentagem de remoção
de cor foi o 10%P25/MOR a 1 g L-1. O efluente do tingimento de peles de peixe tem alta carga
orgânica, além de alta coloração, dificultando a ativação dos catalisadores e consequente
processo de descoloração, mas apesar disso, os resultados foram satisfatórios.
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OBTENÇÃO DE TRIACETINA A PARTIR DO GLICEROL
Regiane Rebelo61 e Camila da Silva62
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RESUMO
A reação de transesterificação do glicerol com metil acetato é uma possibilidade interessante
para a conversão deste coproduto em triacetina, produto de alto valor agregado. Desta
forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito das variáveis de processo na
conversão do glicerol em triacetina utilizando catalisadores enzimáticos. Os experimentos
avaliaram o efeito do tipo de catalisador, razão molar dos substratos e a concentração de
catalisador na redução do glicerol presente nas amostras. Os resultados obtidos mostram
que Novozym® 435 é mais eficiente na reação, quando comparadas às outras lipases
estudadas, verificou-se que aumento da razão molar glicerol: metil acetato de 1:20 a 1:50
favoreceu significativamente redução do teor de glicerol; no entanto, as razões molares de
1:40 e 1:50 não apresentaram diferenças significativas entre as mesmas, constatando-se que
a razão molar de 1:40 é mais adequada para condução da reação. A adição de enzima ao
meio reacional de 0,5% para 1,5% proporcionou maior redução do teor de glicerol, sendo
verificada melhor redução em (~14) sob a concentração de 1,5%; contudo, nota-se que o
aumento da concentração de enzima entre 2,0% a 3,0% não apresentou efeito significativo
para o aumento da redução, mantendo-se estável.
Palavras Chave: Lipases, Metil acetato, Novozym 435.
ABSTRACT
The transesterification reaction of glycerol with methyl acetate is an interesting possibility
for the conversion of this coproduct in triacetin, high value-added product. This way, the
present study aimed to evaluate the effect of variables in the process in glycerol conversion
using enzymatic catalysts. The experiments assessed the effect of catalyst type, molar ratio
of the substrates and the catalyst concentration in the reduction of glycerol present in the
sample. The results show that Novozym® 435 is more efficient in the reaction, when compared
to other lipases studied, it was found that increasing the molar ratio glycerol: methyl acetate
1:20 to 1:50 favored significantly reduce the glycerol content in, however, the molar ratios
of 1:40 to 1:50 showed no significant difference there between, having noticed that the
molar ratio 1:40 is more appropriate to conduct the reaction. The addition of enzyme to the
reaction medium of 0.5% to 1.5% provided greater reduction in the glycerol content is best
seen in reduction (~ 14) under the concentration of 1.5%, however, it is noted that increase
in enzyme concentration between 2.0% to 3.0% had no significant effect to increase the
reduction remained stable.
Keywords: Lipases, Methyl acetate, Novozym 435.
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1. INTRODUÇÃO
O biodiesel é comumente produzido a partir de matéria orgânica de origem animal
ou vegetal e tornou-se uma alternativa para substituir os combustíveis de origem fóssil, os
quais apresentam possibilidade de esgotamento futuro. Atrelada à produção de biodiesel,
tem-se a preocupação quanto a utilização do glicerol, coproduto da reação, sendo que para
cada três mols de ésteres de ácidos graxos é produzido 1 mol de glicerol, o que corresponde
a ~10% da massa do produto (ZHOU et al., 2010 e BEWLEY et al., 2015).
Atualmente a adição obrigatória de biodiesel no diesel é de 7%, tais medidas
foram estabelecidas em 2014 para atender a demanda nacional e a acelerar a produção;
após essa modificação sucedeu-se um crescimento de produção em ~0,5 milhões de m³
de biodiesel, transformando a produção de biodiesel e sua utilização crescente, projeta-se
que até 2020 a produção mundial de biodiesel chegará a 159 bilhões de litros produzindo
consequentemente 16 bilhões de litros de glicerol (CREMONEZ et al., 2015 e PACHAPUR et
al., 2016).
O mercado atual do glicerol encontra-se saturado, engloba 2 milhões de toneladas
do produto em setores distintos de fármacos, cosméticos, explosivos e indústria de tabaco
(CIRIMINNA et al., 2014; REN e YE, 2015). Embora o glicerol apresente diversas aplicabilidades
comerciais, a sua procura está reduzida nos últimos anos, dificultando ao mercado a absorção
do excedente de glicerol relacionado à produção de biodiesel (USAI et al., 2010).
Esta disponibilidade de glicerol excedente inativado na indústria vai aumentar
progressivamente devido ao atual crescimento da produção de biodiesel, suscitando baixa
em seu preço, dessa forma, é relevante à aplicação de novos mercados do glicerol em
produtos de alto valor agregado (SANCHO et al., 2013; TAN et al., 2013). Tal como a triacetina,
esta é uma possibilidade interessante para aplicação industrial, pode ser utilizado como
aditivos em combustíveis que contribuem para a diminuição de emissões de partículas
de hidrocarbonetos e monóxido de carbono, além de melhorar as propriedades de fluxo
a frio do biodiesel e de viscosidade dos combustíveis (ZHOU et al., 2013). Além disso, a
triacetina pode ser utilizada como plastificantes e agente de gelatinização em polímeros,
aditivos em tabaco, biocida em cosméticos, produtos farmacêuticos, umectante e solvente
em formulações cosméticas (GARCÍA et al., 2008). Para a conversão do glicerol em triacetina
existem diversos processos de produção como: esterificação com ácido acético, anidrido
acético ou transesterificação com metil acetato (MELERO et al., 2007).
As reações de esterificação com ácido acético ou anidrido acético exigem grande
energia de ativação para a realização, não são ambientalmente aceitáveis, além de serem
prejudiciais à saúde humana, o que transforma sua aplicação absolutamente inadequada,
além disso, acompanham a utilização de catalisadores químicos, que por sua vez, são
acompanhados por várias técnicas inconvenientes como a pureza do produto, corrosão e o
lançamento de efluentes (LEONARDO et al., 2010; LIU et al., 2011; KALE et al., 2015).
Estes problemas podem ser minimizados ou mesmo eliminados com a utilização da
reação de transesterificação do glicerol com metil acetato, pois, esta realiza as reações em
condições brandas, reduz problemas técnicos associados, facilita a separação dos produtos
no processo final e aumenta a eficácia do catalisador envolvido resultando em melhor
seletividade para triacetina, além disso, o metil acetato é bem conhecido como material
favorável e estável para a aplicação de catálise enzimática na reação, as lipases empregadas
na catálise podem ser reutilizadas e protegem o meio ambiente (DU et al., 2004; KHAYOON
e HAMEED, 2015; SU et al., 2015).
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Dentro deste contexto, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da reação
de transesterificação do glicerol com metil acetato utilizando lipases como catalisadores,
avaliando os efeitos das variáveis de processo como tipo de catalisador, razão molar dos
reagentes e a concentração de catalisador na redução do teor de glicerol para a obtenção
de triacetina.
2. METODOLOGIA
2.1. Material
Para as reações foram utilizados como substratos glicerol (Synth, 99%) e metil
acetato (Sigma Aldrich, 99%), ambos sem nenhum tratamento prévio. As enzimas utilizadas
como catalisadores foram Novozym® 435 Cândida antarctica B imobilizada em resina acrílica
macroporosa, Lipozyme® RM IM Rhizomucor miehei imobilizada em resina macroporosa de
troca iônica e a Lipozyme® TL IM Thermomyces lanuginosus imobilizada sobre gel de sílica.
Para determinação do teor de glicerol nas amostras foram utilizados: glicerol (Synth, 99%),
ácido sulfúrico (Anidrol, 99%), azul de bromotimol (Nuclear), hidróxido de sódio (Anidrol,
99%), periodato de sódio e etileno glicol obtidos da Vetec.
2.2. Reações de Transesterificação
As reações de transesterificação foram conduzidas utilizando incubadora de
agitação orbital (Marconi, MA 830/A), mantendo o tempo fixo de 4 horas e agitação em 180
rpm. Previamente às enzimas foram ativadas em estufa com circulação de ar (Marconi, MA
035) a 40 ºC por 1 hora, decorrido o tempo de ativação das enzimas, foram separadados
Erlenmeyers com tampa de 125 mL os substratos (glicerol e metil acetato) com as enzimas
analisadas, dando início ao tempo reacional.
Após o final do tempo da reação, as amostras foram filtradas para recuperação
do catalisador e conduzidas a estufa com circulação de ar (Marconi, MA 035) a 70 ºC, para
evaporação do solvente até peso constante e armazenadas para posterior análise.
2.3. Método Analítico
O método de Coks e Van Rede (1966) foi utilizado para determinação do glicerol
nas amostras, em seguida, as amostras foram diluídas em água destilada e tituladas com
hidróxido de sódio. O percentual de glicerol na amostra foi determinado conforme a
Equação 1:
(1)
Em que, mol L-1 = Molaridade da solução de hidróxido de sódio, V1 = Volume da
solução gasto na titulação da amostra (mL), V2 = Volume da solução de hidróxido de sódio
gasto no branco (mL), MA = Massa da amostra utilizada (g).
O efeito das variáveis de processo analisadas neste trabalho foi avaliado por meio de
dados da ANOVA, produzidos pelo software Excel® e pelo teste de Tukey, com intervalo de
confiança de 95%.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Avaliação do Efeito do Tipo de Catalisador
A avaliação do efeito de catalisador foi verificado com as enzimas Novozym® 435,
Lipozyme® RM IM e Lipozyme® TL IM, foram avaliadas nas condições de 30 ºC, razão
molar de glicerol:metil acetato 1:10 e 1% de enzima, cujos resultados são apresentados
na Figura 1.
Figura 01 - Efeito do tipo de catalisador para reações conduzidas a 30 ºC, razão molar
glicerol:metil acetato de 1:10 e 1% de catalisador em relação aos substratos.
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A partir dos resultados apresentados na Figura 1 verifica-se que com a utilização de
Novozym® 435 (p>0,05), maior redução do teor de glicerol foi obtida (~51%), enquanto que,
para as enzimas Lipozyme® RM IM e Lipozyme® TL IM (p<0,05) resultados semelhantes da
redução do teor de glicerol foram encontrados 92% e 93% respectivamente, não havendo
diferenças significativas entre as mesmas.
Marx (2016) reporta que a utilização de Novozym® 435 apresenta melhor
desempenho catalítico do que outras enzimas devido a sua natureza não específica para
reações de transesterificação, efeito similar pode ser observado em trabalhos da literatura
utilizando Novozym® 435 como catalisador para a produção de biodiesel (XU et al., 2003;
KIM et al., 2007; USAI et al., 2010).
Xu et al. (2003) reportaram o efeito do tipo de catalisador na reação para produção
de biodiesel e triacetina, utilizaram Novozym® 435, Lipozyme® RM IM e Lipozyme® TL IM
como catalisadores, nas condições de 1:12 razão molar óleo de soja:metil acetato e 40 ºC,
os autores verificaram que maior conversão em ésteres foi favorecida com aplicação de
Novozym® 435 na reação.
Kim et al. (2007) mostraram síntese de biodiesel a partir da reação de transesterificação
do óleo de soja com metil acetato, utilizaram 8% Novozym® 435 em relação aos substratos e
obtiveram 63,3% de conversão em ésteres metílicos.
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Usai et al. (2010) reportaram a síntese de biodiesel e triacetina utilizando Novozym®
435 como catalisador, óleo de oliva e metil acetato como substratos, obtiveram 80% de
rendimento em ésteres metílicos e 20% de triacetina
3.2. Avaliação do Efeito da Razão Molar
O efeito da razão molar glicerol:metil acetato na redução do glicerol foi avaliado
considerando-se razões molares de 1:20 a 1:50, nas condições de 30 ºC e 1% Novozym® 435,
conforme apresentado na Figura 2.
Figura 02 - Efeito da razão molar glicerol:metil acetato para reações conduzidas a 30 ºC, 1%
de catalisador em relação aos substratos.
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A figura 2, apresenta os resultados para reações conduzidas sobre diferentes
quantidades de metil acetato, pode-se observar na razão molar de 1:20, ~36% de redução
do teor de glicerol foi alcançada, enquanto que, para razão molar de 1:50 este resultado de
redução foi obtido em ~18%, observa-se que o aumento da redução do teor de glicerol está
relacionado ao aumento da quantidade de metil acetato no meio reacional. Musa (2016)
explica que maiores quantidades de metil acetato no meio reacional favorece o equilíbrio
da reação para o lado da formação dos produtos, além disso, maiores quantidades de
metil acetato, promove uma melhor homogeneidade entre os reagentes e o catalisador
aumentando a transferência de massa e a conversão dos produtos.
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No entanto, nota-se que a razão molar 1:50 glicerol:metil acetato não apresentou
diferença significativa da razão molar de 1:40 (p>0,05), tal fato pode ser explicado por Marx
(2016) o qual reporta que quantidades excessivas de metil acetato além da quantidade
estequiométrica necessária podem reduzir ou estabilizar a transferência de massa na
reação, uma vez que, quando se utiliza catalisadores enzimáticos as taxas reacionais
possuem transferência de massa controlada, além disso, para diminuir a quantidade de
metil acetato utilizado, os custos correlacionados e a possibilidade de desativação da
enzima, a razão molar de 1:40 glicerol:metil acetato pode ser considerada como condição
mais adequada para condução da reação, em relação a este parâmetro pode-se considerar
os dados utilizados por Farinha et al. (2013) e Oh e Park (2015) em que o efeito da razão
molar é similar ao relatado neste trabalho. No trabalho de Farinha et al. (2013) utilizaram
razão molar glicerol:metil acetato de 1:40, investigando diferentes tipos de catalisadores
na reação, com a utilização de CH-SO3H obtiveram 35% de conversão em triacetina.
Oh e Park (2015) reportaram a reação de transesterificação do glicerol com metil
acetato utilizando catalisadores enzimáticos para obtenção de triacetina, analisaram
diferentes razões molares glicerol: metil acetato de 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, com a utilização
da razão molar 1:40 glicerol:metil acetato obtiveram melhor resultado de conversão em
triacetina ~82%.
Moralas et al. (2011) reportam a utilização da razão molar de 1:50 glicerol:metil
acetato e obtiveram (~74,2%) de conversão em triacetina.
Sandesh et al. (2016) investigaram baixas razões molares de glicerol e metil acetato
de 1:2 a 1:20 e com a utilização de catalisadores básicos heterogêneos, obtiveram melhores
resultados com a razão molar de 1:10 (~78%) de conversão em triacetina.
3.3. Avaliação do Efeito da Concentração de Enzima
O efeito do percentual de catalisador na redução do teor de glicerol foi investigado
utilizando 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5% e 3,0% de enzima (em relação aos substratos),
utilizando razão molar glicerol:metil acetato fixa de 1:40 e temperatura de 30 ºC, sendo os
resultados obtidos apresentados na Figura 3.
Figura 03 - Efeito da concentração de enzima para reações conduzidas a 30 ºC e razão
molar glicerol:metil acetato de 1:40.
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Pode-se observar a partir da Figura 3, aumento significativo da redução do teor de
glicerol com o acréscimo de enzima, de 0,5% a 1,5%, principalmente, na concentração de
1,5% (p>0,05), indicando que nesta condição alcançou-se a condição de equilíbrio, contudo,
nota-se resultados semelhantes para redução do teor de glicerol com o aumento da
quantidade de enzima entre 2,0% a 3,0% (p<0,05), não apresentando diferença significativa
da concentração de 1,5%, tal fato pode ser explicado por Wagemare et al. (2015) explicam
que o aumento da concentração de enzima aumenta a velocidade da reação pela rápida
formação do complexo enzima-substrato, melhorando a interação entre os substratos e
a formação dos produtos, entretanto quando há excesso de enzimas no meio reacional
estas não entram em contato total com os substratos, Além disso, a utilização de altas
concentrações de enzima não é favorável, pois, podem aumentar a viscosidade na reação e
inibir a atividade do substrato (SEONG et al., 2011).
A redução máxima de teor de glicerol observada na Figura 2 foi de aproximadamente
14% obtida utilizando 1.5% de catalisador, maiores quantidades de catalisador deslocam o
equilíbrio da reação para a formação dos produtos, o mesmo efeito pode ser observado na
literatura com a utilização de catalisadores químicos na reação (KHAYOON e HAMEED, 2013;
MADDIKERI et al., 2013).
Khayoon e Hameed (2013) obtiveram aumento de ~70% da conversão da reação
de transesterificação de triacetina ao aumentarem o percentual de catalisador de Y/SBA-3
de 0,1 a 0,4%. Na reação de interesterificação de óleo residual com metil acetato utilizando
metóxido de potássio como catalisador, Maddikeri et al. (2013) obtiveram aumento do
rendimento de 45% a 90% em biodiesel e triacetina ao acrescentaram de 0,5% a 1% de
catalisador, contudo, aumento adicional para 1,25% de catalisador não apresentou efeito
significativo no rendimento do biodiesel.
4. CONCLUSÃO
A reação de transesterificação do glicerol com metil acetato utilizando catalisadores
enzimáticos para obtenção de triacetina é reportada neste trabalho. Os resultados obtidos
demonstram melhores condições para redução do teor de glicerol na reação, com utilização
da razão molar de 1:40 glicerol:metil acetato e 1,5% de Novozym® 435. Os resultados
apresentados são muito importantes no contexto atual, uma vez que, o aumento de
glicerina representa um gargalo tecnológico para produção de biodiesel, verificando-se
uma quantidade de glicerol excedente inativado na indústria, conclui-se que revalorizar o
glicerol em triacetina é uma alternativa promissora, além do que, a utilização de catálise
enzimática reportada neste trabalho, foi eficiente na conversão do glicerol em triacetina,
no qual, possibilita a utilização de condições amenas e ambientalmente aceitáveis para
realização.
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PREPARAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DOS CATALISADORES
TiO2/NaX NA FOTODEGRADAÇÃO DO CORANTE C.I. REACTIVE BLUE 222
Veronice Slusarski-Santana63; Nádia R. C. Fernandes-Machado64;
Ana Paula de Oliveira65 e Valéria Fallavigna66

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade.
RESUMO
Os corantes reativos são usados principalmente no processo de tingimento em indústrias
têxteis, as quais geram efluentes que necessitam ser tratados adequadamente. Logo, o
objetivo deste estudo foi preparar, caracterizar e avaliar a atividade dos catalisadores de TiO2
suportados em zeólita NaX na degradação do corante C.I. Reactive Blue 222. Os catalisadores
foram preparados por impregnação úmida com diferentes teores de TiO2 (1, 5 e 10%) e
caracterizados por análise textural, TXRF, DRX, MEV, PAS e pHpcz. Os ensaios fotocatalíticos
foram realizados com 500 mL de solução de corante (10, 20 ou 30 mg L-1) e 1, 2 ou 3 g L-1
de catalisador submetidos à radiação UV durante 5 h. A eficiência do processo foi avaliada
por espectrofotometria UV-Vis, condutividade elétrica e redução de DQO. Os resultados
de caracterização demonstraram que os catalisadores possuíam elevada área superficial,
microporosidade, estrutura cristalina, energia de “band gap” de 2,96-3,05 eV e pHpcz de
9,4. Os ensaios fotocatalíticos revelaram que a concentração de catalisador influenciou
positivamente a velocidade de reação, enquanto que a concentração da solução de corante
teve efeito negativo sobre a descoloração. As maiores reduções de cor (97%) e DQO (95%)
foram obtidas no tratamento da solução de corante a 10 mg L-1 com 3 g L-1 de 5%TiO2/NaX.
Este fotocatalisador apresentou fotoatividade superior à do TiO2 disperso em solução em
quantidade equivalente de óxido, indicando um efeito sinérgico positivo entre o óxido e o
suporte. Assim, os catalisadores suportados são alternativas promissoras no tratamento de
efluentes têxteis.
Palavras-chave: Fotocatálise, Catalisadores Suportados, Zeólita.
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ABSTRACT
The reactive dyes are mainly used in the dyeing process of textile industries, which generate
wastewater that must be treated appropriately. Therefore, the aim of this study was to
prepare, characterize and evaluate the activity of TiO2 supported on zeolite NaX as catalysts
in the degradation of the C.I. Reactive Blue 222 dye. The catalysts were prepared by wet
impregnation with different content of TiO2 (1, 5 and 10%) and characterized by textural
analysis, TXRF, XRD, SEM, PAS and pHZCP. The photocatalytic assays were performed with
500 mL of dye solution (10, 20 or 30 mg L-1) and 1, 2 or 3 g L-1 of catalyst subjected to
UV radiation for 5 h. The process efficiency was evaluated by UV-Vis spectrophotometry,
electrical conductivity and reduction of COD. The characterization results showed that the
catalysts had high surface area and microporosity, crystal structure, "band gap" energy of
2.96-3.05 eV and pHZCP 9.4. The photocatalytic tests showed that the catalyst concentration
positively influenced the reaction rate, while the concentration of the dye solution had a
negative effect on the discoloration. The highest color (97%) and COD (95%) reduction were
obtained in the treatment of the dye solution at 10 mg L-1 with 3 g L-1 of 5%TiO2/NaX. This
photocatalyst showed higher photoactivity of the TiO2 dispersed in solution for the same
amount oxide, indicating a positive synergistic effect between the oxide and support. Thus,
the supported catalysts are promising alternatives in the treatment of textile effluents.
Keywords: Photocatalysis; Supported catalysts; Zeolite.
1. INTRODUÇÃO
A poluição da água por resíduos provenientes de indústrias têxteis e tinturarias
representam uma grande preocupação ambiental (YANTO et al., 2014), já que as águas
residuais geradas por estes não são biodegradáveis (CHAKRABARTI e DUTTA, 2004). Isso se
deve principalmente pelo fato dessas indústrias utilizarem corantes reativos, principalmente
os azo-corantes, que são resistentes à degradação natural e de comprovado caráter
carcinogênico e mutagênico (IGNACHEWSKI e FUJIWARA, 2010). Além disso, mesmo após
tratamento com os processos convencionais, a coloração do corante persiste, dificultando a
solução deste problema (ALJEBOREE et al., 2014).
Devido a essa dificuldade encontrada no tratamento das águas residuais contendo
corantes têxteis, são estudados e aplicados diversos tratamentos com suas limitações
e méritos inerentes, os quais incluem adsorção (DOMINGUINI et al., 2014), degradação
fotoquímica (SUN et al., 2013) e fotoeletroquímica (LUCAS et al., 2008), biodegradação
(HARRELKAS et al., 2008) e oxidação (HADDAD et al., 2013).
Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) também são técnicas empregadas para a
degradação de corantes e que vêm se tornando importantes já que podem converter uma
vasta gama de corantes nocivos em produtos não-tóxicos, CO2 e água à temperatura ambiente
(SAPAWE et al., 2013). Dentre eles, destaca-se a fotocatálise heterogênea, cujo princípio está
baseado na irradiação, com luz apropriada (UV e/ou Vis), de semicondutores inorgânicos,
tais como TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, entre outros. O TiO2 e ZnO são os catalisadores mais comuns,
por apresentarem características favoráveis, tais como baixo custo, fotoestabilidade e baixa
toxicidade (MOHAGHEGH et al., 2014).
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Embora esses catalisadores apresentem elevada atividade fotocatalítica, suas
partículas geralmente são pequenas, o que compromete sua reutilização e encarece o
processo, devido à necessidade de acréscimo da etapa de separação. Dessa forma, estudos
apontam o uso de catalisadores imobilizados em suportes inorgânicos para superar esse
inconveniente (MERG et al., 2010). Dentre os diversos tipos de suportes existentes, as
zeólitas se destacam, devido a sua elevada área superficial, que favorece sua capacidade de
adsorção, além de serem de fácil obtenção e ótimos trocadores iônicos (ANADAN et al., 2006;
PERGHER et al., 2005).
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi a preparação e caracterização dos
catalisadores de TiO2 suportados em zeólita NaX via impregnação úmida com diferentes
teores de fase ativa (1, 5 e 10% m/m), bem como a avaliação da atividade fotocatalítica
destes materiais na degradação do corante C.I. Reactive Blue 222 sob radiação UV.
2. METODOLOGIA
2.1. Pré-Tratamento da Zeólita NaX
Como suporte foi utilizada uma zeólita X previamente sintetizada em laboratório a
partir de resíduos industriais.
Com o intuito de eliminar as impurezas provenientes da síntese e outros cátions de
compensação, a zeólita X (com diâmetro entre 0,177 e 0,297 mm) foi submetida a um prétratamento com NaCl, a fim de que após esse processo a zeólita ficasse na forma sódica
(NaX). O procedimento consistiu em manter, durante 1 h, o material zeolítico (razão de 1:100)
em contato com solução de NaCl (1 mol L-1) pré-aquecida a 60°C sob agitação mecânica de
200 rpm e temperatura de 60°C. Em seguida, filtrou-se a suspensão com filtro qualitativo
e o sólido retido foi lavado a quente (60°C) com 1 L de água destilada. Então, a zeólita foi
seca em estufa com circulação de ar (CIENLAB) a 100°C durante 24 h. Este procedimento foi
repetido 4 vezes, obtendo-se assim, a zeólita NaX.
2.2. Pré-Tratamento do Dióxido de Titânio
O TiO2 comercial (KRONOS) foi submetido a um pré-tratamento, visando a redução do
tamanho de suas partículas antes do processo de impregnação. Nesta etapa, suspendeu-se
o TiO2 em água destilada na razão 1:100. Essa mistura foi então, colocada em ultrassom (Ecosonics) por 4 h para que o TiO2 fosse completamente disperso. Após esse período, filtrou-se
a suspensão em papel qualitativo faixa azul e, na sequência, evaporou-se a água do filtrado
em chapa de aquecimento (Fisatom), sendo o TiO2 residual coletado e armazenado.
2.3. Preparação dos Catalisadores Suportados (Tio2/Nax)
Os catalisadores de TiO2 com diferentes teores de fase ativa (1, 5 e 10% m/m) foram
suportados na zeólita NaX pelo método da impregnação úmida. Basicamente, a metodologia
consistiu em dispersar o TiO2 pré-tratado em água destilada (proporção de 1:100), em
quantidade para se obter os teores de óxido desejados, por meio de ultrassom (UNIQUE)
durante 4 h. Determinada quantidade de zeólita NaX, previamente seca a 100oC por 24 h,
foi adicionada a essa suspensão. A dispersão foi mantida sob agitação constante de 150 rpm
em mesa agitadora (MA 140 CFT MARCONI) por 8 h, deixada em repouso por cerca de 12 h
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e recolocada em ultrassom por mais 1 h. A água foi evaporada em rotaevaporador (Fisatom)
à 80°C sob vácuo. Em seguida, o material foi seco a 100°C por 24 h em estufa com circulação
de ar (CIENLAB) e calcinado, em mufla (QUIMIS), a 500°C por 5 h, obtendo-se assim, os
fotocatalisadores 1%TiO2/NaX, 5%TiO2/NaX e 10%TiO2/NaX.
2.4. Caracterização dos Fotocatalisadores
Após o preparo dos catalisadores suportados, os mesmos foram caracterizados por
espectroscopia de fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF), análise textural, difração
de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia fotoacústica
(PAS) e ponto de carga nula (pHPCZ).
A análise de espectroscopia de fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF) foi
realizada para se determinar o teor real de TiO2 suportado sobre a zeólita NaX. A preparação
da amostra consistiu em homogeneizar 30 mg de catalisador (previamente seco e na
granulometria de 50 µm) em 2,5 mL de solução de TritonTM X-100 (Sigma Aldrich) 1% e
150 µL de solução padrão de Gálio (1000 mg L-1). Para que a amostra se fixasse ao disco de
análise, foram pipetados, no centro do disco, 5 µL de silicone em isopropanol e, em seguida,
5 µL de amostra, com posterior secagem a temperatura ambiente por 24 h. A análise foi
realizada mediante irradiação dos discos por um feixe de raios X, os quais foram gerados em
uma fonte de Molibdênio com energia de 20 keV durante 600 s em equipamento Bruker,
Moledo: S2 PICOFOX no PEQ/UNIOESTE.
A análise textural dos materiais estudados foi realizada em equipamento Quanta
Chrome NOVA do Laboratório de Catálise DEQ/UEM, através de isoterma de adsorção física
de N2 a 77 K, determinando-se área superficial específica pelo método BET (BrunauerEmmett-Teller), volume de microporos pelo método-t e volume total e diâmetro médio de
poros pelo método BJH.
Para identificação da estrutura cristalina dos fotocatalisadores, realizou-se a análise
de difração dos raios X (DRX) em Difratômetro de Raios X Bruker D8 Advance, com radiação
CuKα, modo 2θ, tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, velocidade 2º min-1 e intensidade de
2000 cps, no Complexo de Apoio à Pesquisa da UEM.
As características morfológicas e a distribuição do TiO2 sobre a superfície da zeólita
foram avaliadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) em microscópio Shimadzu
SuperScan SS-550, após as amostras serem metalizadas com ouro por 60 s em instrumento
Shimadzu IC-50 ION COAT, por meio do processo de “sputtering”, no Complexo de Apoio à
Pesquisa da UEM.
A análise de espectroscopia fotoacústica (PAS) foi realizada utilizando um aparato
experimental do Departamento de Física da UEM, no qual a luz monocromática foi fornecida
por uma lâmpada de xenon de 1000 W (Oriel Corporation 68820) e um monocromador
(Oriel Instruments 77250), sendo o feixe de luz modulado por um modulador mecânico
(Stanford Research System SR540). Um microfone capacitivo de alta sensibilidade com 12
mm de diâmetro (Bruel & Kjaer modelo 2639) e um amplificador lock-in (EG & G 5110) foram
usados para captação do sinal fotoacústico. O sinal fotoacústico foi obtido na frequência
de modulação de 21 Hz e na faixa de comprimento de onda de 200 a 800 nm. A energia
de “band gap” foi determinada a partir da função de Kubelka-Munk e Tauc plot (BARRON e
TORRENT, 1986).
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Para determinação do ponto de carga nula (pHPCZ), adicionou-se 0,1 g dos fotocatalisadores, bem como do dióxido de titânio e da zeólita NaX, em 50 mL de solução aquosa de
NaCl (0,01 mol L-1), ajustada em diferentes condições de pH inicial (2 a 12), utilizando soluções de NaOH (0,01 e 5 mol L-1) e HCl (0,01, 2,5 e 5% v/v). Em seguida, as dispersões foram
mantidas sob agitação a 150 rpm por 24 h à temperatura ambiente, e após esse período, o
pH de equilíbrio foi aferido. O pHPCZ foi determinado para a condição na qual o pH inicial não
sofreu variação, ou seja, pHfinal = pHinicial.
2.5. Ensaios fotocatalíticos
Os testes fotocatalíticos foram realizados em unidade reacional composta por 4
fotorreatores de vidro do tipo PIREX, com 25 cm de diâmetro, sistema de ventilação e uma
lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão (250 W, FLC), emitindo preferencialmente
radiação UV, localizada na parte superior central da unidade à 62 cm dos quatro recipientes.
Os experimentos consistiram em adicionar 500 mL de solução do corante C.I. Reactive Blue
222 (10, 20 ou 30 mg L-1) juntamente com o catalisador suportado (1, 2 ou 3 g L-1 de 1, 5 e
10%TiO2/A) aos fotorreatores e submetê-los à radiação UV durante 5 h. As amostras foram
coletas em intervalos de 15 min nas duas primeiras horas e em intervalos de 1 h após este
período, centrifugadas a 5000 rpm por 10 min (Centrífuga SL-5M Spinlab) e analisadas. A
temperatura do meio reacional foi monitorada a cada coleta.
Para se verificar a eficiência da degradação do corante, avaliou-se a descoloração e a
mineralização da solução. A descoloração foi obtida a partir da redução da concentração de
corante, a qual foi correlacionada por meio de uma curva de calibração com a absorbância
medida no comprimento de onda característico do corante (601 nm) em espectrofotômetro
UV-Vis (Shimadzu UV-1800). A mineralização foi avaliada a partir da redução da demanda
química de oxigênio (DQO), conforme procedimento estabelecido pelo Standard Methods
for Examination of Water & Wastewater (APHA, 2005). Realizou-se também, a avaliação do pH
(pHmetro TECNAL) e da condutividade elétrica (condutivímetro ION COM 500) das soluções
antes e após os tratamentos.
Realizaram-se também, testes sem a presença de catalisador com o objetivo de se
avaliar a fotólise e testes sem radiação no intuito de analisar a capacidade de adsorção dos
catalisadores e suporte.
Nas condições operacionais ótimas (teor de fase ativa, concentração de catalisador
e concentração do corante), foram realizados testes com o TiO2 em suspensão e com um
catalisador de TiO2 suportado em uma zeólita comercial, com o objetivo de avaliar o efeito
do suporte na fotoatividade do TiO2.
Os dados de concentração em função do tempo dos testes fotocatalíticos foram
ajustados ao modelo de Langmuir-Hinshelwood de pseudo-primeira ordem, conforme
descrito na Equação 01:
01)

Sendo C0 a concentração inicial do corante (mg L-1), C a concentração do corante
(mg L-1) em um determinado tempo, t o tempo de irradiação (min) e kap a constante aparente
de velocidade (min-1).
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Os resultados dos testes de fotólise foram ajustados a uma cinética de ordem zero,
segundo a Equação 02:

02)

Sendo k a constante de velocidade para reação de ordem zero (mg L-1 min-1).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Caracterização dos Fotocatalisadores
3.1.1. Espectroscopia de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total (TXRF)
Os resultados obtidos pela análise de TXRF para os fotocatalisadores de TiO2
são apresentados na Tabela 1. Verifica-se que os teores reais de TiO2 foram próximos dos
valores nominais para os catalisadores 1 e 5%TiO2/NaX. A maior diferença (redução de 25%)
foi observada para o catalisador com maior teor de fase ativa. Isso se deve ao fato de os
fotocatalisadores de TiO2 terem partido do dióxido de titânio em pó disperso em água,
tornando mais difícil o processo de impregnação. Além disso, quanto mais concentrada é a
dispersão do óxido, mais difícil é a sua fixação no material microporoso, devido à maior força
de interação entre óxido-óxido em comparação à interação do óxido com a zeólita.
Tabela 01 – Resultados do teor real de TiO2 nos fotocatalisadores suportados.
Fotocatalisador

TiO2 (%)

1%TiO2/NaX

0,97

5%TiO2/NaX

4,20

10%TiO2/NaX

7,52

3.1.2. Análise Textural
Na Figura 1 podem ser observadas as isotermas de adsorção-dessorção obtidas para
os fotocatalisadores preparados. Segundo a classificação proposta pela IUPAC (GREGG e
SING, 1982), as isotermas apresentadas pela zeólita e fotocatalisadores (Figura 1) são do tipo
I, características de materiais microporosos. Entretanto, nessas isotermas, é possível notar a
presença de uma pequena histerese.
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Figura 01 – Isotermas de adsorção da zeólita NaX (A) e dos fotocatalisadores 1, 5 e 10%TiO2/
NaX (B)

Essa histerese em materiais microporosos, segundo SING et al. (1985), aparece
quando as curvas de adsorção e dessorção não coincidem como resultado do inchaço das
estruturas porosas ou da adsorção irreversível ocorrida nos poros (ou em suas entradas) por
moléculas de adsorbato que apresentam largura próxima ao tamanho do poro. Além disso,
a histerese pode também estar relacionada à presença de alguns mesoporos, apesar do
diâmetro médio de poros, apresentado na Tabela 2 juntamente com outras propriedades
dos catalisadores, estar na faixa de microporos, já que estes são menores que 20 Å (MEIER e
OLSON, 1992).
A zeólita NaX apresentou elevada área superficial específica (Tabela 2), com
predominância de microporos. Com a impregnação do TiO2, houve redução de ≈55% e 60%
na área superficial específica e de microporos, respectivamente, indicando a obstrução parcial
dos poros da zeólita. O teor de fase ativa não influenciou na propriedade dos catalisadores,
os quais mostraram praticamente os mesmos valores para os parâmetros avaliados.
Tabela 02 – Propriedades físicas dos fotocatalisadores de TiO2 suportados em NaX.
Parâmetros

Zeólita NaX

1%TiO2/NaX

5%TiO2/NaX

10%TiO2/NaX

Área superficial específica (m2g-1)

254,9

115,6

115,2

112,8

Área superficial externa (m2 g-1)

30,3

25,3

27,5

21,2

Área superficial de microporos (m2 g-1)

224,6

90,3

87,7

91,6

Volume total de poros (cm3 g-1)

0,152

0,0725

0,0729

0,0702

Volume de microporos (cm3 g-1)

0,121

0,0470

0,0454

0,0477

Diâmetro médio de poros (Å)

11,9

12,5

12,7

12,5
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3.1.3 Difração dos Raios X (DRX)
Os catalisadores suportados foram analisados por difração de raios X e os
difratogramas obtidos estão dispostos na Figura 2. Observa-se que a zeólita NaX possui
picos característicos principais em 2 θ = 6 e 27°, que se mantiveram após a impregnação
do dióxido de titânio. Verifica-se que este resultado foi divergente do obtido por Merg et al.
(2010), cujas zeólitas NaX e NaY não mantiveram a estrutura zeolítica após a incorporação
de TiO2.

Nos catalisadores suportados, foi possível identificar os picos referentes ao TiO2 na
fase anatase (2 θ = 25, 36,5, 37,5, 47,7 e 53,8°), cuja intensidade aumentou de acordo com o
aumento do teor de óxido na zeólita (Figura 2). Isso indica que houve uma boa disposição
do óxido sobre a superfície da zeólita (AMEREH e AFSHAR, 2010). Verifica-se também, que
esse aumento do teor de fase ativa ocasionou diminuição dos picos de maior intensidade da
zeólita NaX, resultando na redução da cristalinidade dos catalisadores (62, 55 e 49% para 1,
5 e 10% TiO2/NaX, respectivamente).
3.1.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As micrografias da zeólita e dos catalisadores suportados podem ser visualizadas na
Figura 3. A zeólita NaX apresentou uma estrutura heterogênea formada por aglomeradas
com formato esférico e de aspecto poroso. Com o processo de impregnação, os catalisadores
passaram a apresentar uma estrutura com regiões mais planas e com o aumento do teor de
fase ativa, houve o aumento na quantidade de aglomerados irregulares sobre a superfície
da zeólita NaX (Figura 3.C e 3.D), porém, com uma melhor distribuição do TiO2 no catalisador
com 5% de fase ativa. Esse resultado foi condizente ao apresentado por Padilha et al. (2013),
que observaram que a impregnação de ZnO no teor de 10% alterou a estrutura do material
zeolítico utilizado, desfazendo o formato original da zeólita NaA.
Figura 03 – Micrografias da zeólita NaX (A), 1%TiO2/NaX (B), 5%TiO2/NaX (C) e
10%TiO2/NaX (D).
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(A)

(B)

(C)

(D)

3.1.5 Espectroscopia Fotoacústica (PAS)
Os espectros de absorção obtidos por espectroscopia fotoacústica entre 200 e 800
nm para os fotocatalisadores suportados são apresentados na Figura 4, juntamente com os
seus respectivos valores de energia de “band gap”.
Figura 04 – Espectro fotoacústico dos fotocatalisadores TiO2/NaX e zeólita e valores de
energia de “band gap”.
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A determinação da energia de “band gap” foi feita por meio da equação de KubelkaMunk (BARRON e TORRENT, 1986), e os valores ficaram entre 2,96 e 3,05 eV, conforme
mostrado na Figura 4, evidenciando que praticamente não houve variação na energia de
“band gap” com o aumento do teor de fase. Estes valores implicam em comprimentos de
onda de máxima absorção em 419 e 408 nm, ou seja, esses catalisadores podem ser ativados
também por radiação visível.
A impregnação de TiO2 aumentou o sinal fotoacústico dos catalisadores em relação
ao suporte, e consequentemente, houve pequena redução da energia de ativação. Essa
energia superior da zeólita NaX (4 eV) pode ser explicada pelas forças de adsorção presentes
que estão relacionadas com o teor de alumínio presente na zeólita, sendo que a adsorção no
interior dos canais das zeólitas pode ser mais forte, devido ao seu elevado efeito eletrostático
interno (HUREAU et al., 2012).
3.1.6 Ponto de carga nula (pHPCZ)
Para a determinação do ponto de carga nula (pHPCZ), relacionou-se o pH final de cada
dispersão em função do pH inicial e o pHPCZ foi determinado para a condição na qual não
houve variação, ou seja, na condição onde pHfinal = pHinicial. Os resultados do pHPCZ para cada
catalisador podem ser observados na Tabela 3. Verifica-se que a zeólita NaX apresentou
um pHPCZ de 9,3 e que praticamente não houve alteração com a impregnação de TiO2,
mantendo-se a característica da zeólita, apesar do TiO2 puro apresentar um pHPCZ menor
(6,7). Comportamento semelhante ao observado para outras propriedades avaliadas pela
análise textural.
Tabela 3 – Pontos de carga nula (pHpcz) dos catalisadores suportados, zeólita NaX e TiO2.
Amostra

pHPCZ

Zeólita NaX

9,3

TiO2

6,7

1%TiO2/NaX

9,3

5%TiO2/NaX

9,4

10%TiO2/NaX

9,3

O pHPCZ é um parâmetro que indica o valor de pH no qual um sólido apresenta carga
eletricamente nula em sua superfície, ou seja, o pH da solução está em equilíbrio com o
sólido. Quando o pH da solução for menor do que do pHPCZ, o sólido apresentará cargas
superficiais positivas e quando o pH da solução for maior que o pHPCZ, ele apresentará cargas
superficiais negativas (HONORATO et al., 2015; MORUZZI et al., 2014;).
No caso dos catalisadores em estudo, quando estes estiverem presentes em soluções
com pH menor do que os valores apresentados na Tabela 3, eles apresentarão cargas
superficiais positivas, sendo mais eficientes na remoção de corantes aniônicos, que é o caso
do corante C.I. Reactive Blue 222 estudado.
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3.2. Ensaios Fotocatalíticos
As soluções do corante C.I. Reactive Blue 222 preparadas em diferentes concentrações
foram analisados em termos de pH, condutividade elétrica e DQO e os resultados podem ser
visualizados na Tabela 4.
Tabela 04 – Características iniciais das soluções do corante C.I. Reactive Blue 222 em diferentes
concentrações.
Concentração (mg L-1)

pH

Condutividade (μS cm-1)

DQO (mgO2 L-1)

10

8

12

2,1

20

9

17

6,1

30

9

20

10,0

Os testes fotocatalíticos foram realizados em duplicata e como a diferença entre os
resultados ficou abaixo de 5%, os valores apresentados neste trabalho são os valores médios.
Os resultados dos ensaios fotocatalíticos, nos quais foram avaliados teor de fase
ativa (1, 5 e 10%), concentração de catalisador (1, 2 e 3 g L-1) e concentração do corante
(10, 20 e 30 mg L-1), e da fotólise estão apresentados nas Figuras 5, 6 e 7. A temperatura foi
monitorada durante todos os ensaios e permaneceu em torno de 32±5°C sob a radiação de
250 W e não houve alteração do pH da solução após os tratamentos. Além disso, a cinética de
fotodegradação foi ajustada ao mecanismo de Langmuir-Hinshelwood de pseudo-primeira
ordem e os valores da constante de velocidade de reação aparente (kap), condutividade
elétrica e porcentagem de redução de DQO podem ser visualizados nas Tabelas 5, 6 e 7.
Figura 05 – Perfil de descoloração da solução de corante C.I. Reactive Blue 222 a 10 mg L-1
utilizando 1%TiO2/NaX (A), 5%TiO2/NaX (B) e 10%TiO2/NaX (C) em diferentes concentrações
e sob radiação UV
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Tabela 05 – Resultados da constante de velocidade de reação aparente, da condutividade
elétrica e porcentagem de redução de DQO obtidos após os testes fotoquímico e
fotocatalíticos com 1, 5 e 10%TiO2/NaX e solução de corante a 10 mg L-1.
Teor de
fase ativa

Concentração
(g L-1)

kap (min-1)

Condutividade*
(mgO2 L-1)

Redução de
DQO (%)**

1%

1

0,013

81,9

0

2

0,015

115,8

48

3

0,015

146,0

95

1

0,017

105,0

48

2

0,021

122,6

48

3

0,022

154,2

95

1

0,011

74,5

***

2

0,015

109,3

***

3

0,019

136,8

***

0,013****

16,3

0

5%

10%
Fotólise

*Condutividade inicial: 12 μS cm-1
** DQO inicial: 2,1 mgO2 L-1
*** Análise não realizada.
**** Dados ajustados à cinética de ordem zero, com k dado em mg min-1 L-1.
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Verifica-se que os catalisadores praticamente não apresentaram capacidade de
adsorção e que a descoloração ocorreu devido ao processo fotocatalítico e fotoquímico
(Figura 5). Entretanto, a fotólise foi capaz de descolorir a solução do corante, quebrando o
grupo cromóforo responsável pela cor, mas não foi capaz de mineralizar a solução, já que
não se observou redução de DQO (Tabela 5). A eficiência do tratamento da solução a 10 mg
L-1 foi semelhante para todos os fotocatalisadores, sendo a porcentagem de remoção do cor
superior a 96%, inclusive para a fotólise com 300 min de irradiação (Figura 5). Ainda assim, foi
possível determinar o catalisador 5%TiO2/NaX a 3 g L-1 como sendo o mais eficiente devido
à sua maior de velocidade de descoloração e redução de DQO (Tabela 5). Após 120 min
de radiação UV, este proporcionou 92% de descoloração (Figura 5.B), enquanto os demais
catalisadores foram capazes de tal remoção de cor após 180 min de experimento. Este
resultado diverge do que foi observado por Merg et al. (2010), os autores obtiveram maior
eficiência (55%) na fotodecomposição do azul de metileno utilizando o maior teor de TIO2
(10%) suportado em zeólita NaX, evidenciando assim, uma atividade maior do catalisador
preparado neste estudo.
Em relação à condutividade elétrica (Tabela 5), observa-se que esta aumentou de
acordo com o aumento da concentração do fotocatalisador, de maneira similar para todos
os teores de fase ativa. Isso ocorre devido ao aumento dos íons em solução resultantes da
quebra das moléculas orgânicas (ALVES FILHO et al., 2014).
Figura 06 – Perfil de descoloração da solução de corante C.I. Reactive Blue 222 a 20 mg L-1
utilizando 1%TiO2/NaX (A), 5%TiO2/NaX (B) e 10%TiO2/NaX (C) em diferentes concentrações
e sob radiação UV.
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Tabela 06 – Resultados da constante de velocidade de reação aparente, da condutividade
elétrica e redução de DQO obtidos após os testes fotocatalíticos e fotoquímico com 1, 5 e
10%TiO2/NaX e solução de corante a 20 mg L-1.
Teor de
fase ativa

Concentração
(g L-1)

kap (min-1)

Condutividade*
(mgO2 L-1)

Redução de
DQO (%) *

1

0,0063

88,1

0

2

0,0070

123,1

16

3

0,0071

150,8

33

1

0,0089

95,1

16

2

0,0088

126,1

33

3

0,0095

148,5

82

1

0,0077

93,6

33

2

0,0084

124,2

33

3

0,0089

154,0

16

0,00158 ***

25,8

0

1%

5%

10%
Fotólise

*Condutividade inicial: 17 μS cm-1
** DQO inicial: 6,1 mgO2 L-1
*** Dados ajustados à cinética de ordem zero, com k dado em mg min-1 L-1.

Em relação à solução de 20 mg L-1 do corante C.I. Reactive Blue 222 (Figura 6), a
descoloração desta foi inferior à da observada para a de 10 mg L-1 (Figura 5), fato já esperado
devido à maior concentração da solução. Essa redução na eficiência da degradação de
soluções mais concentradas possivelmente deve-se a três fatores: (1) o aumento da
concentração de corante promove o aumento da adsorção dessas moléculas sobre a
superfície do TiO2, recobrindo-a e impedindo a ativação do catalisador, de modo que ocorre
a redução dos radicais hidroxilas gerados e consequentemente, redução da eficiência
do processo, (2) quanto maior o número de moléculas de corante em solução, maior a
dificuldade de penetração dos fótons na solução e maior a possibilidade desses serem
absorvidos pelo corante, logo menos fótons vão chegar até o catalisador, reduzindo sua
ativação e (3) devido ao número limitado de sítios ativos, numa concentração maior, nem
todas as moléculas do corante vão conseguir atingir os sítios nos catalisadores microporosos
e se adsorver, logo o processo de degradação fotocatalítica será prejudicado (MOHAGHEGH
et al., 2014; MOHAMMADI-AGHDAM et al., 2014; MILLS et al., 1993).
A eficiência de descoloração somente pela ação da luz UV (57%) para a concentração
de corante de 20 mg L-1 (Figura 6) foi relativamente inferior à obtida pelos testes fotocatalíticos
(acima de 73%), indicando que para esta condição (20 mg L-1) somente a radiação UV não
foi suficiente para realizar um tratamento adequado. Percebe-se também, que o 5%TiO2/
NaX a 3 g L-1 apresentou elevada velocidade de descoloração e redução de cor (91%) e DQO
(82%) em comparação aos demais catalisadores (Tabela 6). O aumento da condutividade
em função da concentração de catalisador foi similar ao observado durante a degradação
da solução a 10 mg L-1.
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Figura 07 – Perfil de descoloração da solução de corante C.I. Reactive Blue 222 a 30 mg L-1
utilizando 1%TiO2/NaX (A), 5%TiO2/NaX (B) e 10%TiO2/NaX (C) em diferentes concentrações
e sob radiação UV

Tabela 7 – Resultados da constante de velocidade de reação aparente, condutividade elétrica
e redução de DQO obtidos após os testes fotoquímico e fotocatalíticos com 1, 5 e 10%TiO2/
NaX e solução de corante a 30 mg L-1.
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Teor de
fase ativa

Concentração
(g L-1)

kap (mim-1)

Condutividade*
(mgO2 L-1)

Redução de
DQO (%)**

1

0,0046

82,8

0

2

0,0044

105,5

11

3

0,0046

128,0

20

1

0,0064

87,1

10

2

0,0067

119,6

30

3

0,0069

133,4

33

1

0,0048

93,9

***

2

0,0051

124,3

***

3

0,0058

149,6

***

0,00188 ****

36,0

0

1%

5%

10%
Fotólise

*Condutividade inicial: 20 μS cm-1
** DQO inicial: 10,0 mgO2 L-1
*** Análise não realizada.
**** Dados ajustados à cinética de ordem zero, com k dado em mg min-1 L-1.

Para os testes realizados na concentração de corante de 30 mg L-1 (Figura 7), observouse redução na eficiência do tratamento devido ao aumento da concentração de corante.
A fotólise foi responsável por 45% de descoloração, porém não promoveu mineralização,
enquanto que o tratamento fotocatalítico foi mais eficiente, principalmente com o
catalisador 5%TiO2/NaX a 3 g L-1, o qual novamente se mostrou a mais fotoativo, atingindo
81% de descoloração e 33% de redução de DQO após 300 min de radiação.
Como a degradação da solução de 30 mg L-1 foi menor, fica mais fácil avaliar a
influência dos parâmetros (teor de fase atua, concentração de catalisador e da solução)
analisando estes dados, porém o mesmo comportamento foi observado para as demais
concentrações.
À medida que se empregou uma maior concentração de catalisador, uma maior
degradação do corante foi observada, evidenciando um efeito positivo do catalisador
sobre o processo. Este comportamento está relacionado com o maior número de sítios
ativos disponíveis para adsorção com o aumento da concentração de catalisador, elevando
também o número de radicais hidroxilas (•OH) formado e, consequentemente, aumentando
a densidade de partículas do fotocatalisador na área de radiação (LIMA et al., 2014).
Em relação ao teor de fase ativa, observa-se que houve um valor ótimo, 5% de TiO2
disperso sobre a superfície da zeólita. A maior atividade deste catalisador está associada a
suas características, principalmente a sua maior área superficial externa, comparada a dos
demais catalisadores. De modo que, acredita-se que a reação de degradação esteja ocorrendo
na superfície externa do catalisador pela dificuldade da molécula de corante adentrar os
microporos deste. Além disso, a melhor dispersão do TiO2 sobre a zeólita, observada por
MEV (Figura 3), também pode ter contribuído para a elevada fotoatividade.
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A fim de se avaliar a influência da zeólita NaX na descoloração da solução do corante
C.I. Reactive Blue 222, realizou-se também um teste com TiO2 disperso em solução na
condição ótima (5% de TiO2 a 3 g L-1 e 10 mg L-1), ou seja, foram utilizados 0,15 g L-1 de TiO2 e
os resultados podem ser observados na Figura 8.
Figura 08 – Perfil de descoloração da solução do corante C.I. Reactive Blue 222 a 10 mg L-1
utilizando TiO2 a 0,15 g L-1e 5%TiO2/NaX a 3 g L-1 sob radiação UV.

Como pode ser observado na Figura 8, para a mesma quantidade de TiO2, o teste
realizado com o óxido em suspensão apresentou uma descoloração muito menor do que o
teste com o catalisador suportado, com redução de aproximadamente 89% de kap (0,0025
min-1 para TiO2 em suspensão e 0,022 min-1 para 5%TiO2/NaX). Como a descoloração foi
menor para o TiO2 em suspensão, a condutividade não aumentou significativamente (15,9
µS cm-1). Isso comprova que a zeólita utilizada é um suporte adequado para a impregnação
de TiO2, indicando que houve um efeito sinérgico positivo entre o óxido e o suporte que
favoreceu a degradação.
A zeólita se mostrou um suporte adequado, no entanto existem diferentes tipos de
zeólitas com suas estruturas características, para se comparar a atividade de duas zeólitas
diferentes usadas como suporte para a TiO2, realizou-se um ensaio fotocatalítico, cujo
perfil de descoloração está apresentado na Figura 9, utilizando 5% de TiO2 suportado em
zeólita 3A (5%TiO2/3A) a 3 g L-1 na degradação de uma solução de corante a 10 mg L-1.
Figura 09 – Perfil de descoloração da solução de corante C.I. Reactive Blue 222 a 10 mg L-1
utilizando 5%TiO2/3A e 5%TiO2/NaX a 3 g L-1 sob radiação UV.
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Observa-se, na Figura 9, que apesar da descoloração, após 300 min, ter sido próxima
para os dois catalisadores, o 5%TiO2/NaX apresentou-se mais eficiente, com uma constante
específica de velocidade ≈4,3 vezes maior (0,0051 min-1 para 5%TiO2/3A). A condutividade
da solução a 10 mg L-1 após o tratamento com a zeólita comercial aumentou, atingindo
121,8 µScm-1.
Desta forma, conclui-se que catalisadores suportados em zeólitas, principalmente
em zeólita NaX, sintetizada a partir de rejeitos industriais, apresentam um efeito sinérgico
positivo, promovendo elevada fotoatividade, o que torna estes catalisadores promissores
no tratamento de efluentes têxteis.
4. CONCLUSÃO
Os resultados de caracterização revelaram que a impregnação úmida foi eficiente
para a incorporação do TiO2, a partir do óxido em pó, na zeólita NaX. Os fotocatalisadores
apresentaram elevada área superficial específica, microporosidade, estrutura cristalina,
energia de “band gap” de 2,96-3,05 eV e pHPCZ de 9,4, além de elevada atividade sob radiação
UV.
A partir dos testes experimentais, verificou-se que a concentração de corante teve
efeito negativo sobre o processo, enquanto que a concentração de catalisador favoreceu a
degradação das soluções de corante. A maior redução de cor e DQO foi obtida com 5%TiO2/
NaX a 3 g L-1 na concentração de 10 mg L-1 de corante. Para a mesma quantidade de TiO2, o
catalisador suportado se mostrou muito mais eficiente que o TiO2 em suspensão, indicando
que há um efeito sinérgico positivo entre o óxido e o suporte. Desta forma, o TiO2/NaX
torna-se um catalisador promissor para ser usado no tratamento de efluentes têxteis por
fotocatálise.
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MODELAGEM DA SECAGEM DE ARTIGOS TÊXTEIS EM
SECADORES ROTATIVOS
Paulo Alexandre Faria67; Karoline Golfeto Bispo Mandarino68; Paulo Roberto Paraíso 69;
Luiz Mario de Matos Jorge70

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, simulação, otimização e controle de processos
RESUMO
No presente trabalho foram propostos modelos matemáticos destinados à simulação e
análise da secagem de artigos têxteis em secadores rotativos industriais. Todos os modelos
foram ajustados frente a dados experimentais pelo método dos mínimos quadrados,
ajustados e simulados no software Matlab®. Para tanto, foram utilizados dados coletados
num secador rotativo de uma lavanderia industrial, destinado à secagem de artigos têxteis
compostos por algodão e lycra. Para tal, foram coletados dados de umidade e temperatura
dos artigos dentro do equipamento ao longo do tempo. Ao todo foram propostos três
modelos: com o coeficiente de transferência de massa aparente (K’) constante, com K’ linear
e com K’ exponencial. Os dois primeiros não apresentaram ajustes satisfatórios, já o modelo
K’ exponencial foi capaz de representar adequadamente o processo.
Palavras-chave: Secadores Rotativos; Modelagem; Têxteis.
ABSTRACT
In this work we have been proposed mathematical models for the simulation and analysis
of drying textiles in industrial rotary dryers. All models were adjusted by the experimental
data by the method of least squares, adjusted and simulated in Matlab® software. For both
collected data were used in a rotary dryer of an industrial laundry, for drying of textile articles
made of cotton and lycra. To do this, data were collected humidity and temperature of the
articles into the machine over time. In all three models have been proposed: the apparent
mass transfer coefficient (K’) constantly, with K’ and K’ Linear Exponential. The first two did
not show satisfactory adjustments, since K’ exponential model was able to adequately
represent the process.
Keywords: Rotary dryers; Modeling; Textiles.
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1. INTRODUÇÃO
A importância do setor têxtil na economia mundial pode ser expressa pela satisfação
que a moda gera no consumidor. Ese desejo é despertado em todas as classes sociais,
culturas e faixas etárias, forçando assim a indústria têxtil a diminuir custos na forma de
tempo, recursos e produtividade para tentar conseguir atender satisfatoriamente todo esse
nicho de mercado.
Segundo a SINDILAV (Sindicato das Lavanderias de São Paulo), atualmente existem
9.000 lavanderias registradas no Brasil, sendo destas 1.500 no ramo industrial e as outras na
área de serviço.
Segundo a IEMI (Estudos de Mercado de Marketing industrial) a produção de peças
em jeans em 2012 foi de 349,8 milhões por volta 140 mil toneladas. Atualmente os secadores
disponíveis no mercado utilizam 160 kg de vapor para a secagem de 70 kg de roupa em 1
hora de processo, com condições de entrada de temperatura de 25° C e umidade de 75%.
No ramo de lavanderias industriais, cerca de 70% dos artigos precisam passar 2 vezes no
processo de secagem, demandando por volta de 3,87 kg de vapor por kg de artigo seco, na
média o custo do vapor fica em torno de R$ 0,03 por kg dependendo das condições da matéria
prima da geração de energia, resultando o valor de 7,14 milhões por ano para o segmento
industrial. Cada secador tem em média 8,0 kw de potência elétrica instalada, considerando
em motor padrão de 83,5% de eficiência e a média tarifária de R$ 0,60 (incluindo as questões
de demanda contratada e bandeira tarifária), chegamos ao consumo de R$ 0,082 por kg de
artigo, adicionando-se montante a soma de 19,54 milhões por ano só no ramo industrial.
Vale ressaltar que esses tipos de secadores são utilizados no ramo industrial, no de serviços
e domésticos.
O secador rotativo de artigo têxteis funciona em batelada, sofrendo interferência
direta da umidade e temperatura do ar, da umidade dos artigos, da vazão de ar no secador e
velocidade de rotação do cesto deste equipamento. Num solido relativamente homogêneo
como sólidos fibrosos, a umidade movimenta-se provavelmente para a superfície em virtude
da difusão molecular (Foust, 1982), o que fenomenologicamente consiste em dizer que existe
uma transferência de calor e massa de forma difusa no interior do material e convectiva fora
deste durante todo o processo de secagem até alcançar as condições de equilíbrio.
O equipamento é carregado pela porta frontal (Figura 1) com uma batelada de em
torno de 70 Kg de material na base seca, onde este fica alocado no cesto rotativo. O ar com
temperatura e umidade ambiente e com vazão de 1m³/min é aquecido por 2 trocadores de
calor na parte superior do equipamento, que juntos tem capacidade térmica de 98.000 KCAL.
O ar aquecido passa pelo cesto rotativo perfurado aquecendo o material e promovendo
a secagem deste, o ar saturado sai na parte inferior do equipamento exaurido por dois
exaustores, abaixo estão apresentados a Figura 1 que é uma foto frontal do equipamento e
o esquema de funcionamento é mostrado na Figura 2.
Figura 01 – Foto frontal do secador rotativo.
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Fonte: O próprio autor (2016)

Fonte: O próprio autor (2016)

Um processo de secagem envolve, simultaneamente, transferência de calor e
massa, que podem alterar de forma significativa as propriedades físicas do produto
afetando a qualidade (HALL, 1980), sendo que no caso dos artigos têxteis podem acontecer
encolhimento e uma perda de qualidade no grau de macies do artigo.
Essa macies é um parâmetro qualitativo sensorial e individual, ou seja, varia da
percepção de pessoa a pessoa, sendo que quando a umidade do tecido está abaixo
da umidade de equilíbrio, o indivíduo considera o artigo sem maciez e sem lisura o que
caracteriza uma roupa dura e áspera. Para o tecido, o teor de umidade de equilíbrio é
definido como o teor de umidade deste produto depois de exposto a um ambiente com
condições de temperatura, pressão e umidades relativas controladas por um período de
tempo suficiente para que ocorra o equilíbrio (ALBUQUERQUE, 2008).
Os problemas de modelagem de situações reais envolvem o conhecimento dos
princípios físicos e termodinâmicos envolvidos no processo, a fim de planejar e formular o
modelo. A formulação do modelo consiste na elaboração do balanço de massa, associado as
leis de transferência de calor e de massa para representar o problema em questão. Exemplos
de tais leis são as leis de Newton, a lei de transferência de massa e transferência de calor as
leis da termodinâmica (GILAT, 2008).
Neste contexto, pretende-se apresentar um modelo matemático para a secagem de
artigos têxteis e secadores rotativos.
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2. METODOLOGIA
Os secadores rotativos funcionam em batelada, tendo em sua parte superior
trocadores de calor que aquecem o ar de forma indireta com vapor saturado, sendo o ar
saturado retirado por dois exaustores posicionados na parte inferior. Os artigos em bateladas
são colocados no tambor rotativo no sentido de giro horário. Em média os secadores
demoram 60 minutos para a secagem dos artigos.
Para desenvolver-se o modelo matemático aplicamos os balanços de massa e energia
ao sistema para encontrarmos as equações governantes do processo. Assim aplicando a lei
de conservação de massa no secador temos:
Eq. 01

Pode-se relacionar a massa de água no artigo com a umidade em base seca. A massa
de água a ser retirada no sistema é constante por ser feito o carregamento em uma única vez
e não mais adicionado material ao sistema, isso pode ser expresso em função da vazão e a
densidade do ar úmido na entrada e a massa de água na entrada.
Na saída deste processo as concentrações de água no artigo podem ser expressos
pelo o X e o Xeq, o primeiro representa o artigo úmido e último o sólido seco no seu valor
de equilíbrio. Também vemos que este depende da área do artigo e uma constante que
absorva todas as variações fenomenológicas do sistema. Tendo isso em mente temos que:
Eq. 02

Eq. 03

Eq. 04
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Sendo q0 a vazão de ar (m³);
ρar a densidade do ar (Kg/m³);
mss massa de sólido seco;
Aart área do artigo (m²);
K coeficiente de transferência de massa;
X umidade em base seca (KgH2O/Kgss);
Xeq umidade de equilíbrio (KgH2O/Kgss) e;
Considerando que o coeficiente de transferência de massa Κ pode sofrer influência
da temperatura, aplica-se a lei da conservação de energia chegando a Eq. 05:
Eq. 05
Desconsiderando a energia cinética e a energia potencial, não tendo trabalho de
eixo e troca de calor para o sistema, chega-se a Eq. 06:
Eq. 06
Admitindo-se que o acumulo de energia no sistema se dá principalmente na forma
de energia interna (Û) e que a corrente gasosa se comporte como um gás ideal na entrada e
na saída do sistema, obtêm-se a Eq. 07.
Eq. 07

Eq. 08.

Como tanto a massa como a energia do sistema variam com o tempo, chega-se na

Eq. 08
Em termos de massa do solido seco e da concentração chega-se a Eq.09.
Eq. 09
Reescrevendo dÛ chegamos a Eq. 10.
dt
Eq. 10
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Sendo Cp(art,s) é a capacidade calorifica do artigo seco e dTsis é a variação de
temperatura no sistema.
dt
Substituindo a Eq. 04 e Eq. 10 na Eq. 09 chegamos na Eq. 11.

Eq. 11

Isolando dTsis chega-se a Eq.12.
dt

Eq. 12

O ajuste do parâmetro foi efetuado utilizando-se a função objetivo definida pela
Eq. 13, minimizando o resíduo quadrático a partir da rotina fminsearch implementada no
Matlab®.
Eq. 13
Sendo Xƒ a umidade calculada no artigo e Tƒ a temperatura medida no artigo.
A partir das formulações dos Balanços de Massa Eq. 04 e de Energia Eq.12 foram
definidos 3 modelos matemáticos distintos entre si pela forma do coeficiente de Transferência
de Massa Aparente (K’), como se a seguir:
01) Para K’ constante;
02) Para K’ linear (K’=A+BX) e;
03) Para K’ exponencial (K’=A+BeCX).
Os 3 modelos matemáticos são representados pela Eq.12 com uma das três relações
funcionais de K´, os quais foram resolvidas numericamente no Matlab® utilizando a rotina
ODE45.
Para o desenvolvimento do modelo tomou-se as seguintes considerações e os
seguintes procedimento:
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• Para encontrar o Xeq tomou-se uma peça considerada seca, e terminou o processo
de secagem em um forno a 104ºC por 48 horas chegando assim ao artigo realmente seco;
• O artigo centrifugado foi pesado e levado ao secador, onde de tempos em tempos
foram medidos o seu peso e a temperatura de saída do sistema;
• Mediu se a velocidade de saída de ar nos dutos encontrando assim a vazão de ar do
sistema;
• Considerou-se a temperatura do artigo igual à do sistema;
• Implementou-se a rotina no software Matlab® encontrando assim os perfis de
ajustes dos parâmetros com auxílio da função ODE45 e uma rotina de minimização do erro e;
• As rotinas avaliaram a função erro com intuito de minimizar esta diferença, além de
plotar os gráficos de avaliações dos dados colhidos e dos ajustes.
3. DESENVOLVIMENTO
Com os dados em mãos implementou-se ao Matlab® as rotinas para a modelagem
do sistema. As implementações geraram os seguintes dados apresentados nas Tabelas 1, 2
e 3. Mostradas abaixo.
Tabela 01 – Resultados dos ajustes para K’ constante.
Parâmetros
K’

-0,0100

Função Objetivo

1,3695x10³

Iterações

17

Avaliação da FO

34

Fonte: O próprio autor (2016)

Tabela 02 – Resultados dos ajustes para K’ equação de 1º Grau.
Parâmetros
A

-0,0046

B

-0,0054

Função Objetivo

1,3695x10³

Iterações

51

Avaliação da FO

93
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Tabela 03 – Resultados dos ajustes para K’ com fator exponencial.
Parâmetros
A

-0,0563

B

0,0591

Coefic. Exponen.

-0,1280

Função Objetivo

153,08222

Iterações

155

Avaliação da FO

278

Fonte: O próprio autor (2016)

As curvas de implementação estão mostradas abaixo nas Figuras 3, 4 e 5 representado
os dados de secagem confrontados com os ajustes de K’ constante, K’ equação de 1º Grau e
K’ com fator exponencial respectivamente:
Figura 03 – Modelo com K’ constante.

Fonte: O próprio autor (2016)

Figura 04 – Modelo com K’ Linear.

Fonte: O próprio autor (2016)
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Figura 05 – Modelo com K’ Exponencial.

Fonte: O próprio autor (2016)

A seguir é apresentada a Tabela 4 com os resultados de todas as implementações:
Tabela 04 – Resultados dos ajustes.
K 1ºGrau

K Exp

A

-0,0046

-0,0563

B

-0,0054

0,0591

Parâmetros

K constante

K’

-0,0100

-0,1280

C
Iterações

17

51

155

Aval. da FO

34

93

278

Função Objetivo

1,3695x10³

1,3695x10³

153,08222

Fonte: O próprio autor (2016)

Podemos observar na Tabela 4 que o valor da Função Objetivo é quase 9 vezes menor
para K’ com fator exponencial em relação a K’ constante e K’ linear, sendo sem dúvida o ajuste
de melhor resultado, conforme comportamento apresentado na Figura 5. Assim pode-se
apresentar os valores dos parâmetros e dar forma as equações: 1) para K’ constante=-0,0100;
2); para K’ linear (K'=-0,0046+(-0,0054 X) e; para K’ exponencial (K'=-0,0563+0,0591e-0,1280X).
Destacando-se que para fins de simulação, análise, projeto e otimização deste equipamento
sugere-se a utilização do modelo com K’ exponencial.
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4. CONCLUSÃO
O comportamento do coeficiente de transferência de massa de materiais têxteis em
secadores rotativos para lavanderias industriais apresenta um comportamento exponencial
com a umidade e pôde ser bem correlacionado pela equação: K'=-0,0563+0,0591e-0,1280X).
Tanto a simulação como o ajuste dos parâmetros dos modelos pode ser efetuado
adequadamente utilizando-se o software Matlab®.
O modelo proposto com K’ exponencial foi validado com dados de processo e pode
ser utilizado para análise, projeto e otimização de secadores rotativos industriais de produtos
têxteis.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SELEÇÃO DE LARANJAS COM
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS USANDO REDES DE HOPFIELD
Caio Luiz Srutkoske71; Lucas Bonfim Rocha72; Thiago dos Santos Cavali73;
Cid Marcos Gonçalves Andrade74

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, simulação, otimização e controle de processos
RESUMO
De maneira geral, a classificação de laranjas para processos industriais é feita de maneira visual
e manual, o que exige uma grande quantidade de trabalho e ainda assim trazer resultados
pouco satisfatórios. Pesquisas focadas no desenvolvimento dessa tarefa têm tentado achar
maneiras de automatizar esse processo. Contudo, parte desse desenvolvimento acontece
em muitas áreas, comercialmente e industrialmente. Este trabalho tem como objetivo
propor o desenvolvimento de um sistema preliminar de seleção de laranjas através de
processamento de imagens para identificar e predizer a qualidade das frutas. Para tal, foi
desenvolvido um procedimento fotográfico sistemático e utilizado o software Matlab® para
implementar Redes Neurais de Hopfield para construir o sistema. O sistema de seleção foi
capaz de realizar a comparação entre diversas imagens com diferentes padrões disponíveis
em uma base de dados com precisão de aproximadamente 80%.
Palavras-chave: Processamento de Imagens, Hopfield, Redes Neurais Artificiais.
ABSTRACT
Normally, classification of the oranges industrially produced is made visually and manually,
which requires a lot of labor and can be inappropriate. Researches focused on the
development of this task has been tried to find ways to automatize this process. However,
part of this development happens in many areas, commercially and industrially. This work
aims to present the development of a preliminary system of oranges selection through
image processing to identify and predict their quality. Therefore, was applied a systematic
photographic procedure and used the Matlab® software to implement Hopfield Neural
Networks to create the system. The selection system was able to perform the comparison
between many pictures and some patterns able in a database with orange's images with
about 80% of accuracy.
Keywords: Image processing, Hopfield, Artificial Neural Networks.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Classificação de Laranjas Baseada em Padrões Visuais
Frutas cítricas, tais como laranjas, tangerinas, limões, limas e outras, têm seu pico de
disponibilidade no inverno. As diferentes variedades dessas frutas se hibridizam facilmente
entre si e muitos dos tipos mais populares atualmente são resultados dessa hibridização.
Dentre essas frutas, as laranjas são as mais comuns e suas centenas de diferentes
variedades são encontradas e consumidas no mundo inteiro. O Brasil é o terceiro maior
produtor dessa fruta no mundo, produzindo cerca de 25 milhões de toneladas por ano[1].
A homogeneidade e boa apresentação dessas frutas são efetivamente consideradas
na decisão dos consumidores em comprá-las. Esses parâmetros podem ser melhorados
com melhor embalagem e cuidados no transporte e comercialização, sendo que a tarefa de
embalagem (que envolve triagem e classificação das frutas) é feita com trabalho manual.
Esse tipo de trabalho, além de ser passível de erros, também acrescenta o custo extra de
contratação de pessoal para a sua realização. Sendo assim, o uso de métodos automatizados
precisos e rápidos para triagem e classificação das frutas é altamente desejável.
O método tradicional para seleção e classificação no sistema de produção de frutas
é baseado em inspeção visual e manual por um operador humano[2]. O trabalho de Simões
e Costa realiza a classificação das frutas de acordo com sua cor. A metodologia proposta
neste trabalho analisa, além da cor, dois outros parâmetros: qualidade e tamanho das frutas.
De maneira a atender os requisitos de qualidade do mercado, sistemas de classificação
e caracterização não-destrutivas são desenvolvidos através de sensores e dispositivos
eletrônicos. Algumas dessas técnicas têm sido estudadas e aplicadas na agricultura, como
visão computacional, com o objetivo de realizar a classificação dos produtos[3].
As técnicas normalmente estudadas em trabalhos acadêmicos são baseadas em
processamento de imagens e tem como parâmetros cor, tamanho, formato, entre outros[4].
Para capturar as imagens o sistema de captura deve levar em conta basicamente cinco
componentes: iluminação, câmera, digitalização, dispositivos computacionais e softwares[5].
Esse sistema, normalmente chamado de “visão computacional”, se destaca pelo uso
integrado de dispositivos de sensoriamento sem contato direto com o objeto analisado o
que faz com que a captação e interpretação da imagem real seja feita automaticamente[6].
Nesse contexto, pode-se realizar a classificação de laranjas com técnicas de processamento
de imagens usando histogramas que identificam o nível de cada cor presente na fruta, o que
permite uma classificação baseada e qualidade e tamanho[7].
O trabalho de Suphamitmongkol[8] realiza a classificação de laranjas utilizando
técnicas como redes neurais artificiais, análise discriminante linear, regressão logística e
programação quadrática para tratar dados obtidos com espectroscopia de infravermelho
próximo. Os resultados obtidos mostraram uma precisão de 100% na classificação utilizando
regressão logística para todas as 255 amostras utilizadas no estudo.
O trabalho de Vidal[9] propõe o desenvolvimento de uma plataforma móvel capaz de
classificar, em tempo real, laranjas de acordo com suas cores. Essa plataforma foi desenvolvida
para operar diretamente no campo e realizar uma pré-classificação das laranjas durante a
colheita. O desempenho da plataforma foi avaliado através de um espectrofotômetro e os
resultados mostraram uma alta confiabilidade baseada no índice de cores das frutas.
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1.2. Redes Neurais Artificiais Recorrentes de Hopfield
Redes neurais artificiais (RNA) são modelos computacionais baseados no sistema
nervoso humano[10]. Elas são capazes de aprender através de experiências adquiridas em
um estágio de treinamento[11]. A estrutura básica de uma RNA é o neurônio artificial, cuja
representação pode ser vista na Figura 1.
Figura 01 - Representação de um neurônio artificial

Fonte: Silva et al., 2010.[11]

O modelo matemático que representa o neurônio artificial mostrado na Figura 1 é
mostrado em (1):
(1)

Em (1):
• y: saída do neurônio;
• g(.): função de ativação;
• i: número de entradas;
• wi: vetor de pesos sinápticos;
• xi: i-ésimo sinal de entrada;
• Θ: limiar de ativação
De maneira a realizar o treinamento da rede neural, os pesos sinápticos (representados
por w na Equação 1) devem ser ajustados. Durante a etapa de ajuste as variáveis de entrada
e saída são relacionadas para estabilizar esses pesos. Após o treinamento espera-se que a
RNA seja capaz de fornecer uma saída a partir de uma determinada entrada.
As RNA recorrentes de Hopfield tem como principal característica a interconexão de
todos os neurônios da rede[12]. A estrutura dessa tipo de rede, com n neurônios, é descrita na
Figura 2.
Figura 02 - Estrutura de uma RNA recorrente de Hopfield
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Fonte: Silva et al., 2010. [11]

O sistema mostrado na Figura 2 é equacionado em (2):

(2)

Em (2):
• k: passo de iteração;
• j = 1,n;
• Wji: Peso sináptico que conecta o i-ésimo ao j-ésimo neurônio.
Portanto, nesse tipo de rede o vetor de pesos sinápticos se torna uma matriz devido
a interconexão dos neurônios. O próximo passo é realizar o ajuste dessa matriz atribuindo
valores zero para a diagonal principal[11].
A metodologia proposta neste trabalho utiliza RNA recorrentes de Hopfield para
implementar um mecanismo de comparação de pixels que visa analisar a similaridade
entre duas imagens de laranjas. Essa implementação será feita utilizando o software
Matlab® e algumas toolboxes desse mesmo software tal como a toolbox de processamento
de imagens.
As imagens utilizadas para o estudo possuem diferentes padrões, tornando possível
a análise de qualidade das laranjas a partir dessas imagens. Atualmente não existem
estudos acadêmicos que utilizam o método proposto para a finalidade desejada, somente
estudos simples que ainda não possuem aplicações práticas. Estudos similares com outros
elementos de análise são baseados em algumas características das frutas como cor e
formato. O potencial de aplicação do processo é enorme, podendo ser utilizado desde
para aplicações comerciais genéricas (como supermercados e quitandas) até dentro das
indústrias que utilizam laranjas em seus processos de fabricação.
O presente trabalho propõe a criação de uma base de dados de padrões e posterior
análise dessas imagens utilizando redes neurais artificiais recorrentes de Hopfield para o
desenvolvimento e otimização de um sistema mecânico de seleção de frutas de acordo
com sua qualidade.
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2. METODOLOGIA
A metodologia proposta nesse trabalho pode ser dividida nas três etapas descritas
nas subseções a seguir.
2.1. Determinação da Espécie e Seleção de Frutas como Amostras
O tipo de laranjas foi escolhido de acordo com o custo e o período. Aproximadamente
cinquenta unidades de laranjas foram escolhidas como amostras sendo que as imagens
dessas laranjas foram tiradas de acordo com o período de tempo descrito na literatura para
a deterioração das frutas[2].
As laranjas utilizadas no estudo pertencem a espécie citrus sinensis (l.) osbeck. Essa
escolha ocorreu devido ao preço baixo e o crescimento dessa espécie durante o verão, estação
do ano no qual o estudo foi realizado. A aquisição das frutas foi feita em um supermercado
na cidade de Maringá - Paraná.
O padrão brasileiro de classificação de laranjas de acordo com o Centro de
Qualidade de Horticultura é feita de acordo com dois aspectos: cor e qualidade[13]. O
padrão de qualidade é definido pela ocorrência de defeitos, como a presença de fungos,
manchas e podridão. Com relação a cor a classificação é feita baseada em cinco cores.
Nessa etapa da pesquisa somente foi considerada a qualidade das frutas, ignorando
a os diferentes tipos de cores. Decidiu-se por isso devido ao fato de a metodologia proposta
utilizar imagens em preto e branco, sendo inviável realizar a classificação de acordo com
as cores.
2.2. Procedimento Fotográfico e Determinação dos Padrões em Estudo
Cerca de cinquenta laranjas foram fotografadas para a formação da base de dados
de imagens a serem analisadas pela RNA. Para isso foi utilizada uma câmera digital de 41
megapixels capturando as imagens em um fundo branco. A distância entre a câmera e as
laranjas foi fixada em 25 centímetros e as frutas foram posicionadas de maneira a ficarem
posicionadas no centro da imagem.
Após a captura das imagens, para garantir um padrão de qualidade, as imagens
foram recortadas utilizando o Matlab® padronizando os parâmetros das imagens, tais como
a centralização, a distância das bordas da imagem, entre outras.
Com a obtenção das imagens foram selecionadas duas laranjas para serem os
padrões apresentados à RNA. Uma das imagens representa o padrão de uma laranja boa,
ou seja, uma laranja que poderia ser aprovada para consumo humano. A outra imagem
representa um padrão ruim, em outras palavras, uma laranja que seria descartada em um
processo industrial, por exemplo.
Vale ressaltar que um dos parâmetros analisados foi o tamanho da laranja, sendo que
foi considerado como tamanho normal uma fruta de tenha aproximadamente 8 centímetros
e qualquer fruta maior que esse tamanho é considerada grande. Essa análise é feita utilizando
a mesma RNA, para tal a imagem foi considerada como uma matriz de pixels. Nessa matriz
são tomados como vetores as linhas e colunas 6, 7, 8, 12, 13 e 14 e para cada um desses
vetores é feita uma análise de maneira a verificar a presença de um pixel preto no vetor. Caso
esse pixel seja localizado sabe-se que nesse vetor há a borda da laranja e não um trecho do
fundo branco, sendo a laranja considerada de tamanho grande. Caso os vetores contenham
somente pixels brancos, sabe-se que há somente partes do fundo nessas imagens, sendo a
fruta considerada de tamanho normal.
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Para as demais análises foram considerados cinco padrões, cada um representando
uma variação do padrão escolhido como uma boa laranja. Essas variações são as seguintes:
maiores que o tamanho normal, laranjas podres, com ranhuras e amareladas. Esses padrões
podem ser vistos nas Figuras 3 a 7.
Figura 03 – Exemplo de Laranja boa

Fonte: Os autores

Figura 04 – Exemplo de Laranja grande

Fonte: Os autores

Figura 05 – Exemplo de uma laranja podre

Fonte: Os autores
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Figura 06 – Exemplo de uma laranja com rachuras

Fonte: Os autores

Figura 7 - Exemplo de uma laranja amarelada

Fonte: Os autores

2.3. Implementação da RNA
Após a captura das imagens elas foram tratadas visualmente utilizando a toolbox
de processamento de imagens do Matlab®. A RNA proposta consiste de um mecanismo
de comparação de pixels para identificação da semelhança entre duas imagens, então o
tratamento da imagem consiste na conversão da imagem obtida em uma matriz de pixels.
Essa matriz tem suas linhas organizadas sequencialmente de maneira a formar um vetor que
representa todos os pixels da imagem, sendo que cada posição desse vetor tem um valor 1
(pixel preto) ou -1 (pixel branco). Vale ressaltar que como a gama de cores é muito grande
parte do tratamento da imagem consiste na transformação da imagem de colorido para
preto e branco.
Em seguida esses vetores são comparados pela RNA que deve analisar a similaridade
entre a imagem utilizada como padrão e a imagem que se deseja classificar. Vale ressaltar
que a similaridade não é verificada somente pelo número de pixels iguais nos dois vetores,
mas também pela posição desses pixels, já que as RNA de Hopfield tem como principal
propriedade a aproximação de imagens a um padrão previamente apresentado à rede.
A função da RNA é basicamente a execução dos passos 5, 6 e 7. Os passos são
descritos a seguir.
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1 – Carregar as imagens das laranjas
O software recebe duas imagens que representam os padrões. Uma representando
um padrão bom, e outra representando um padrão ruim. Após isso é recebida uma terceira
imagem que será analisada pela RNA.
2 – Obtenção dos padrões
Com as imagens carregadas, o programa considera as duas primeiras como os dois
padrões (uma fruta boa e uma fruta ruim, respectivamente) e a terceira imagem é a laranja a
ser analisada.
3 – Conversão das imagens para preto e branco
As três imagens são transformadas em preto e branco pelo comando “im2bw” do
Matlab®. Esse comando substitui todos os pixels com luminosidade maior que um nível
determinado com valor 1 (branco) e abaixo desse nível com valor 0 (preto). Essa etapa é
chamada de binarização e após essa transformação o programa tem 3 imagens em preto e
branco que serão analisadas pela RNA.
4 – Conversão das imagens em vetores
Após a binarização as imagens são convertidas em matrizes. A imagem é
redimensionada para 50x48 pixels utilizando o comando “imresize”, então com a nova
imagem cada posição da matriz corresponde a um pixel. Nessa matriz, os pixels pretos são
convertidos para o valor 1 e os brancos para o valor -1. A seguir as linhas dessa matriz são
postas de maneira sequencial de maneira a formar um vetor com 2400 posições que é
utilizada na próxima etapa.
5 – Submeter o vetor à RNA
O próximo passo consiste na comparação dos vetores. Os vetores são analisados
pela rede e, caso seja possível a aproximação da imagem submetida para um dos padrões
apresentados, a RNA retorna um valor positivo. Caso essa aproximação não seja possível, a
rede retorna uma resposta negativa.
6 – Verificar a similaridade entre padrões
Espera-se que caso a imagem apresentada seja similar ao padrão apresentado para
uma fruta de boa qualidade a rede indique que a fruta esteja aprovada, caso contrário, é
esperado que a rede mostre que a fruta está reprovada. Nesse ponto, o algoritmo realiza a
comparação dos vetores que representam a imagem da fruta que se deseja analisar com a
imagem dos padrões de laranjas boa e ruim apresentados.
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7 – Apresentar os resultados
Finalmente, o programa exibe uma mensagem indicando a probabilidade da fruta se
assimilar aos padrões da rede. Nesse ponto, o software exibe uma mensagem dizendo “Essa
laranja atende ao padrão de qualidade” se a fruta for aprovada ou “Essa laranja não atende o
padrão de qualidade” caso contrário.
Uma vantagem deste método é a possibilidade de mudança da análise feita pela
rede, já que é possível que sejam apresentados diferentes padrões de laranjas boas e ruins
para a rede. Essa possibilidade se faz uma vantagem já que é possível, por exemplo, que uma
fruta seja reprovada em uma estação do ano mas seja aprovada em outra devido a fatores
como clima, região de produção, requisitos de mercado, entre outros. Em resumo, caso o
padrão de qualidade mude, essa mudança pode ser facilmente implementada no programa.
O algoritmo analisa a proximidade visual entre duas imagens, dessa maneira, duas
imagens similares representam duas frutas de mesma qualidade.
Essas análises podem ser estendidas para muitos aspectos, sendo uma função
somente do tratamento da imagem. Com cinco diferentes entradas podem ser definidos
cinco diferentes padrões sendo que o usuário é quem determina quais desses padrões
são bons ou ruins. Além disso, essa aproximação permite a elaboração de um processo de
separação em muitas categorias de frutas, fato que expande a possibilidade de aplicação da
metodologia proposta.
Por fim, essa aproximação permite mudanças constantes nos padrões de qualidade,
pois se algumas frutas forem classificadas de maneira errada isso pode ser corrigido no
próximo período de tempo de acordo com mudanças que podem ocorrer nos diversos
fatores que influenciam na qualidade das frutas. Consequentemente o algoritmo é flexível
pela possibilidade da mudança do conceito de uma fruta boa a qualquer hora.
3. DESENVOLVIMENTO
A rede apresentou um comportamento eficiente ao realizar a comparação entre dois
modelos. As Figuras 8 e 9 mostram os padrões utilizados como critério de comparação pela
RNA.
Figura 08 - Padrão de laranja ruim

Fonte: Os autores
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Figura 09 - Padrão de laranja boa

Fonte: Os autores

Na Figura 10 pode ser vista a imagem de uma laranja a ser testada e que deve
ser identificada como uma laranja ruim. Como esperado, a RNA indicou com 100% de
probabilidade dessa laranja se assimilar ao padrão de laranja ruim.
Figura 10 - Amostra de laranja ruim

Fonte: Os autores

Na Figura 11 pode ser observada uma fruta em bom estado de conservação. Como
esperado, a RNA indicou uma probabilidade de 100% dessa fruta se assimilar ao padrão
apresentado de uma fruta boa (Figura 9).
Figura 11 - Amostra de laranja boa

Fonte: Os autores

A Figura 12, apresentada na próxima página, ilustra algumas amostras utilizadas
como teste para a RNA.
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Figura 12 – Laranjas testadas indicadas na Tabela 1

Fonte: Os autores

Os resultados obtidos das fotografias analisadas podem ser vistos na tabela 1. O
algoritmo usado é baseado basicamente na comparação de frutas de boa e má qualidade,
assim como frutas grandes e frutas de tamanho adequado. Assim, a rede neural apresentou
resultados satisfatórios, tendo alta margem de acerto.
Tabela 01 – Resultados dos testes na RNA
Laranja

Cor

Tamanho

1

100%

100%

2

100%

100%

3

100%

100%

4

0%

100%

5

100%

100%

6

0%

100%

7

100%

100%

8

0%

100%

9

0%

100%
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10

100%

100%

11

100%

100%

12

100%

100%

13

0%

100%

14

100%

100%

15

100%

100%

16

0%

100%

17

0%

100%

18

100%

100%

19

100%

100%

20

100%

100%

21

0%

100%

22

100%

100%

23

100%

100%

24

100%

100%

25

0%

100%

26

100%

100%

27

100%

100%

28

100%

100%

29

100%

100%

30

0%

100%

31

100%

100%

32

100%

100%

33

0%

100%

34

0%

100%

35

100%

100%

36

100%

100%

Média

65,7143%

100%

Fonte: Os autores
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4. CONCLUSÃO
Esse trabalho apresentou um método para reconhecer a qualidade de laranjas
utilizando comparação entre imagens com padrões conhecidos aplicadas a uma RNA
recorrente de Hopfield. Foi desenvolvido um procedimento de captura de imagens com
cinquenta laranjas para que utilizando Matlab® fosse possível a conversão dessas imagens
em vetores nos quais cada posição represente um pixel da imagem. Esses vetores são
posteriormente submetidos para a RNA que realiza a comparação entre o vetor a ser
analisado e os vetores que representam as imagens utilizadas como padrão.
Os resultados obtidos mostraram um bom percentual de acertos, o que significa
que a RNA recorrente de Hopfield apresenta resultados similares ou melhores a métodos
propostos em trabalhos semelhantes como RNA do tipo Perceptron, processamento de
imagens baseado em histogramas, regressão logística e comparação das cores com o índice
de cores de frutas cítricas. Além disso o método proposto é mais simples que outros em
termos das condições nas quais as imagens são obtidas, já que outros métodos utilizam
hardware complexo para captura das imagens enquanto o método proposto utiliza somente
uma câmera comum.
Outra conclusão pode ser feita com relação à análise do tamanho das laranjas. Como
os resultados mostraram, a comparação por vetores facilita a análise dessa variável, já que a
presença de pixels pretos e brancos pode variar muito de uma imagem para outra.
Com relação aos resultados, estes reforçam a validação do método utilizado,
permitindo que os objetivos do estudo fossem atingidos. Para trabalhos futuros os autores
pretendem realizar o teste de mais parâmetros das frutas, não somente qualidade e tamanho
como descrito anteriormente. Essa análise permitiria a classificação das frutas em diferentes
categorias, como tamanho, nível de podridão, número de ranhuras, entre outras, o que
permitiria uma melhor e mais refinada separação das laranjas.
Outro trabalho futuro se refere à aplicação da metodologia proposta para análise
de qualidade de outras frutas, não somente laranjas como implementado até o presente
momento.
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ANÁLISE DA DEFORMAÇÃO DE UMA EMBALAGEM DE LÍQUIDO FEITA
COM CARTÃO TIPO LPB
Kennedy de Barros Matos75 e Ivo Neitzel76

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Celulose e Papel
RESUMO
As embalagens de produtos líquidos alimentícios são, hoje em dia, predominantemente
feitas com cartão tipo LPB (Liquid Packaging Board), compósito formado por cartão, oriundo
do processo Kraft e CTMP, o qual oferece resistência mecânica, o polietileno, constituinte
responsável pela proteção contra a passagem de umidade, e a folha de alumínio, que auxilia
na proteção contra o fluxo de oxigênio. Usualmente estocadas de forma empilhada tanto nas
prateleiras como nos depósitos dos supermercados, tais embalagens deformam-se elástica
e plasticamente. Logo, objetivou-se analisar o perfil de deformação de uma embalagem
simplificada, feita somente com cartão sem a laminação de alumínio e polietileno, e variar
parametricamente as constantes elásticas do material através da utilização do software
COMSOL Multiphysics. Os resultados obtidos revelam que o perfil de deformação é função
da densidade do líquido envasado na embalagem, das constantes elásticas do cartão,
principalmente do coeficiente de Poisson, e foi possível o estabelecimento das equações
principais que regem o perfil de deformação.
Palavras-chave: Embalagem de Líquido, LPB, Papel.
ABSTRACT
The liquid food products packaging, are now predominantly made with LPB type board
(Liquid Packaging Board) composite formed by board, coming from the Kraft and CTMP
process that provides mechanical strength, polyethylene, constituent responsible for
protection against humidity passage, and aluminum foil, which helps to protect against
oxygen flow. Usually stored in a stacked form, both on the shelves and in warehouses of
supermarkets, such packages deform elastic and plastically. Therefore, it aimed to analyze
the deformation profile of a simplified packaging, made only with board without rolling
of aluminum and polyethylene, and parametrically to modify the elastic constants of the
material by using COMSOL Multiphysics software. The results reveal that the strain profile is
a function of liquid density bottled the packaging of the elastic constants of the card, mainly
Poisson's ratio, and the establishment of the main equations which govern the deformation
profile is possible.
Keywords: Liquid Packaging, LPB, Paper.
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1. INTRODUÇÃO
Nessas últimas décadas, dois materiais têm destaque na utilização em diversos
setores do mercado atual, o papel e o cartão. Tais produtos são obtidos através do processo
de polpação, onde a diferença principal incide na constituição, visto que o papel é formado
através da drenagem de uma suspensão fibrosa de celulose por meio de uma tela e o cartão
é composto por multicamadas de fibras de celulose ligadas entre si. De maneira geral, estes
produtos compreendem os principais constituintes de embalagens no mercado de hoje
em dia. Com a evolução da humanidade e o aumento das atividades econômicas, além das
funções básicas que compreendem a contenção, proteção e viabilização do transporte,
foram incorporadas novas funções às embalagens: a informação e comunicação visual
(ABRE, 2015).
As embalagens de produtos líquidos alimentícios são, hoje em dia, predominantemente
feitas com cartão tipo LPB (Liquid Packaging Board), considerado como um compósito de
multicamadas de construção complexa envolvendo, tipicamente, cartão produzido com
fibras virgens. Posteriormente, a este cartão, anexa-se polietileno e alumínio para funções
básicas como barreira contra o fluxo de água e oxigênio, e também para aspectos de
printabilidade. Usualmente estocadas de forma empilhada tanto nas prateleiras como nos
depósitos dos supermercados, tais embalagens deformam-se elástica ou plasticamente,
visto que, a deformação plástica agrega menor valor, financeiro e social, ao produto final.
Na literatura atual, é escasso a quantia de materiais teóricos e práticos que relatem
as características estruturais de tais embalagens, assim como a análise do processo de
deformação quando estocadas. Logo, esta monografia tem por objetivo tal avaliação, de
modo a contribuir para a compreensão de tal processo.
2. METODOLOGIA
Para avaliação do perfil de deformação da embalagem, foi utilizado o software
COMSOL Multiphysics versão 5.2. As dimensões da caixa seguem descritas pela tabela 01 e
ilustradas pela figura 01.
Tabela 01- Dimensões Utilizadas
Dimensões da Embalagem
Comprimento (cm)

9,5

Largura (cm)

6,5

Altura (cm)

16,5

Espessura (mm)

0,5

Volume Interno (l)

1,01

Fonte: Autor, 2016
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Figura 01- Desenho tridimensional da Embalagem

Fonte: Autor, 2016

A análise do papel, foi orientada em três direções ortogonais: a machine direction
(MD), a cross direction (CD) e a z direction (ZD). A orientação MD representa a direção
longitudinal do papel, que corresponde ao sentido do movimento da folha contínua na
máquina de papel. A orientação CD correspondente à direção perpendicular ao movimento
da folha contínua na máquina de papel. Ambas as direções CD e MD, estão no plano do papel.
A orientação ZD refere-se à direção para fora do plano do papel ou através da espessura
do mesmo, orientações estas seguidas pela figura 02 a qual representa estruturalmente o
cartão.
Figura 02- Representação estrutural e direcional do cartão

Fonte: Adaptado de Xia (2002, p. 02)
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O material foi considerado como ortotrópico, sendo a orientação MD do papel na
direção da altura da embalagem e a orientação CD do papel no sentido circunferencial à
caixa. Através da ferramenta “parametric sweep”, os valores das propriedades elásticas do
cartão foram parametricamente variados em um intervalo estipulado em torno do valor
representativo de acordo com a tabela 02.
Tabela 02- Intervalo de variação das propriedades do cartão utilizado
Unidade

Propriedade

Mínimo

Máximo

Densidade do Líquido

Kg

800

1200

Densidade do Papel

Kg

600

1500

Módulo Young (MD)

MPa

5000

8000

Módulo Young (CD)

MPa

3000

4600

Poisson (MD)

-

0,2

0,45

Poisson (CD)

-

-2,5

0,4

Módulo de Cisalhamento (MD)

MPa

1000

3500

Módulo de Cisalhamento (CD)

MPa

8,8

15000

Fonte: Adaptado de Niskanen (2012 p. 9)
Através do módulo Solid Mechanics, presente no simulador, foi inserido o efeito
que a presença do líquido ocasionaria no interior da embalagem utilizando ferramentas
de pressão sem a presença física do líquido.
Após realizada a simulação do processo de deformação, avaliou-se a variação dos
volumes laterais e superior para equacionamento e melhor discussão dos resultados,
demonstrado pela figura 03 e, para comparação dos resultados foi efetuada a análise da
deformação de uma embalagem real através do uso de macaco hidráulico, paquímetro e
nivelador, esquema este representado pela figura 04. Tal processo de medição física foi
realizado três vezes em duas embalagens diferentes para melhor validação dos resultados.
Figura 03- Análise das Variações Volumétricas geradas pela Deformação

Fonte: Autor, 2016
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Figura 04- Esquema para medições

Fonte: Autor, 2016

Posteriormente foi verificado o efeito das variações das constantes elásticas nas
direções MD e CD no perfil de deformação da embalagem, assim como a influência do
líquido envasado. Tal análise foi efetuada somente nas maiores faces do poliedro conforme
a linha de análise da figura 05, visto a geometria não possuir dobradura na face superior e
nas faces menores.
Figura 05- Linha de Análise (cor vermelha)

Fonte: Autor, 2016
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Equacionamento do Perfil de Deformação
O modelo estrutural inicialmente proposto apresentou deformação conforme a
figura tridimensional 06. Os valores estão apresentados em milímetros, em uma escala de
2,42, ou seja, 2,42 vezes maior que a deformação real de modo a melhor interpretação dos
resultados visualmente. Tal simulação foi realizada para verificar o comportamento caso a
embalagem permanecesse aberta no ambiente sem nenhuma restrição.
Figura 06- Análise do perfil de deformação em milímetros com variação volumétrica

Fonte: Autor, 2016

Desta maneira foi obtido um perfil parabólico de deformação das faces maiores,
perfil este que se assemelha com o presente em embalagens abertas. Foi possível observar
que as faces menores se deslocam sentido à região interna da embalagem, enquanto
as faces maiores deslocam-se para a região externa. Logo equacionou-se a restrição
volumétrica seguido pelas equações 01 e 02 de modo a representar a embalagem fechada
inicialmente:
...(1)

...(2)
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Onde ∆V compressivo representa a variação volumétrica gerada pelo deslocamento
das faces laterais menores e ∆V expansivo representa a variação volumétrica gerada pelo
deslocamento das faces laterais maiores.
Através do equacionamento, foi proposto que todas as deformações internas
às embalagens sejam equivalentes. Desta forma foi gerada a figura 07 com escala de
deformação igual a 13,8 e plotado o gráfico 1 em escala real onde a abcissa representa a
altura da embalagem com origem na parte inferior da embalagem e a ordenada representa
a deformação em milímetros, conforme a linha de análise representada pela figura 05.
Figura 07- Análise do perfil de deformação em milímetros com restrição volumétrica

Fonte: Autor, 2016

Gráfico 01- Deformação em escala real orientada no eixo y

Fonte: Autor, 2016
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Posteriormente, comparou-se a deformação gerada através do software COMSOL
Multhiphysics com a deformação de uma embalagem real, gerando assim o gráfico 2
(anexo 01). Os resultados da deformação medida, representam a média de três medições
em duas embalagens, no caso, a média de seis medições.
É possível verificar variações entre a deformação obtida através do software e a
medida experimentalmente. Alguns fatores devem ser levados em consideração para
justificar tal variação como:
a) As deformações obtidas pelo software seguem em função do ponto inicial (x0,y0,z0)
antes da deformação, ou seja, é avaliado quanto cada ponto se deslocou em função de sua
posição inicial no sistema tridimensional. As medições realizadas consideram a variação
em relação ao ponto de maior altura da embalagem (xh.máximo,yh.máximo),zh.máximo);
b) Não foi avaliado a presença de dobraduras nas faces menores;
c) Propriedades somente do cartão foram utilizadas e não do compósito cartão/
polietileno/alumínio;
d) O software revela deformações no início do escoamento, enquanto as medidas
experimentais revelam as deformações reais;
e) Não foram obtidos experimentalmente os valores de deformação abaixo de 3,5
cm devido à amplitude do macaco hidráulico utilizado no processo de medição;
f ) O perfil de deformação assemelha-se com o perfil real, tanto quando considerada
a embalagem aberta com fenômeno de flambagem parabólica (figura 06) também quando
considerada a restrição volumétrica (representação da caixa fechada).
De modo melhorar a discussão entre os resultados obtidos através do software
COMSOL e os experimentais, segue os tópicos a seguir que abordam as variações das
propriedades dos materiais.
3.2. Análise da Variação das Constantes e Elásticas do Cartão
As propriedades do cartão foram variadas conforme a tabela 02. A variação da
densidade do cartão e coeficiente de Poisson na orientação MD não apresentaram influência
significativa no perfil de deformação conforme representados pelos gráficos 03 e 04 a seguir.
Gráfico 03- Deformação em função da Densidade do cartão

Fonte : Autor, 2016 - A caixa de diálogo do lado direito conta os valores de densidade do cartão.
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A análise do gráfico 3, obtida através da simulação, revela que todos os gráficos (a
cada densidade do cartão analisado) estão sobrepostos. Logo, não foi verificada variação
da deformação em função da variação da densidade do papel, também quando variado o
coeficiente de Poisson na orientação MD representado pelo gráfico 04 a seguir.
Gráfico 04 - Deformação em função da variação do Coeficiente de Poisson MD

Fonte: Autor, 2016- A caixa de diálogo na parte direita do gráfico consta os valores do Coeficiente de Poisson
MD variados parametricamente.

As demais constantes elásticas, módulo de elasticidade MD e CD, assim como o
coeficiente de Poisson CD, apresentaram variações significativas conforme os gráficos 05 e
06 a seguir.
Gráfico 05- Deformação em função da variação do Módulo de Elasticidade CD

Fonte: Autor, 2016– A caixa de diálogo na parte direita do gráfico consta os valores do Módulo de Elasticidade
na orientação CD variados parametricamente.
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Através da comparação de cada gráfico para cada valor do Módulo de Elasticidade
(cada linha no gráfico), foi constatado que o perfil de deformação é função do Módulo
de Elasticidade CD, mas, que de certa forma, não ocasionou mudança expressiva na
deformação. Posteriormente avaliou-se a variação do coeficiente de Poisson CD, conforme
o gráfico 06.
Gráfico 06- Deformação em função da variação do Coeficiente de Poisson CD

Fonte : Autor,2016 – A caixa de diálogo na parte direita do gráfico consta os valores do Coeficiente de Poisson
CD variados parametricamente.

Foi possível avaliar a dependência da deformação quando variado o coeficiente de
Poisson da direção CD, direção esta que se encontra orientada no sentido circunferencial da
embalagem. Desta maneira, foi possível avaliar que mudanças nos valores do coeficiente
de Poisson no sentido CD, acarretam maiores variações na deformação, em relação quando
o mesmo coeficiente é variado na direção MD. Valores do coeficiente de Poisson negativos,
precisam ser otimizados.
Por final, foi avaliado a influência da mudança da densidade do líquido envasado
na embalagem sobre a deformação da mesma, a densidade do líquido foi variada entre um
intervalo que compreende 800 kg.m-3 a 1200 kg.m-3. Resultados obtidos são representados
pelo gráfico 7.
Gráfico 07- Deformação em função da variação da densidade do líquido envasado
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Fonte : Autor, 2016 – A caixa de diálogo na parte direita do gráfico consta os valores da densidade do líquido
variados parametricamente

Pela análise do gráfico, foi possível verificar que a deformação é função da
densidade do líquido envasado na embalagem. Variações mais expressivas são sentidas
pela embalagem na parte inferior.
4. CONCLUSÃO
Através da utilização do software COMSOL Multiphysics, foi possível avaliar a
influência das variações nas propriedades do cartão no perfil de deformação de uma
embalagem de líquido simplificada feita somente com cartão, tratada como um material
homogêneo e ortotrópico, cuja orientação CD do cartão se encontra no sentido radial, e a
orientação MD na direção da altura.
O equacionamento proposto para a embalagem fechada, com restrição de seu
volume interno, foi a potencial equação que governou o perfil de deformação.
A variação estipulada para a densidade do papel não originou variações expressivas
no perfil de deformação da embalagem.
O intervalo de variação estipulado para as propriedades como o Módulo de
Elasticidade, coeficiente de Poisson e Módulo de Cisalhamento demonstram maior influência
na deformação quando variadas na orientação CD. Deformações obtidas para valores
negativos do coeficiente de Poisson precisam ser otimizadas para melhor representatividade
dos resultados.
Com a variação da densidade do líquido envasado na embalagem, foi possível chegar
à conclusão de que o perfil de deformação da embalagem se correlaciona com a densidade
do líquido.
Através da avaliação dos dados obtidos pela simulação, sugere-se trabalhos futuros
que compreendem a análise de dobraduras da embalagem, otimização do método de
medição física da embalagem real, assim como a utilização do compósito cartão, polietileno
e alumínio.
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ESTUDO SOBRE O POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO), VISANDO INCREMENTAR O USO DE
BIOGÁS COMO FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA RENOVÁVEL
Glaucia Lorena Ferreira77; Alexandre A. Andrade78; Kennedy de B. Matos79

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
Na sua escalada para a evolução, o homem vem deteriorando o planeta, sendo que o uso
exacerbado de recursos naturais e o aumento populacional são os principais causadores da
produção de resíduos sólidos. O biogás é uma alternativa de energia renovável, proveniente
da biodegradação anaeróbica de matéria orgânica (estrume e resíduos domésticos) por ação
de microrganismos. No presente trabalho, foram estudadas as influências do microelemento
zinco e da umidade (20%, 40%, 60% e 80%) sobre a produção do biogás, através de ensaios do
tipo Potencial Biometano (BMP) e biorreator de bancada. Nos ensaios BMP, o maior acúmulo
de biogás foi observado em amostras que continham lixo+lodo (50 mL), correspondendo a
213,90 mL e uma taxa de geração de 2,40 mL/dia. Nos ensaios de biorreatores de bancada não
houve produção aparente, devido ao volume do reator e quantidade de amostras utilizadas
serem superiores aos usados no ensaio BMP. No entanto, diferentes fatores podem influenciar
na biodegradação dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e consequentemente na geração de
biogás. A temperatura foi um dos fatores que mais influenciou nos resultados obtidos. O
ensaio BMP operou em temperatura ótima de incubação até o 43º dia de análise, até que
um problema na calibragem do equipamento responsável pela incubação do experimento,
causou o aumento da temperatura atingindo 130ºC, levando os microrganismos presentes
nos biorreatores à sua fase de declínio. Houve a formação de biogás, porém fatores externos
interferiram na avaliação do potencial de biogás dos RSU.
Palavras-chave: Biogás, Emissão de Gases Estufa, Metano e Resíduos Sólidos Urbanos
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ABSTRACT
In his climb to evolution, man has been deteriorating the planet, and the overuse of natural
resources and population growth are the main cause of the production of solid waste. Biogas
is a renewable energy alternative, from the anaerobic biodegradation of organic matter
(manure and household waste) per share of microorganisms. In this study, we studied the
influence of trace element zinc and humidity (20%, 40%, 60% and 80%) on the production
of biogas through type tests Biomethane potential (BMP) and benchtop bioreactor. In
BMP tests, the higher biogas accumulation was observed in samples containing waste
sludge + (50ml), corresponding to 213.90 ml and a generation rate of 2.40 mL / day. In the
bench test bioreactors there was no apparent production because the reactor volume and
amount of samples used are higher than those used in BMP assay. However, different factors
may influence the biodegradation of municipal solid waste (MSW) and consequently the
generation of biogas. The temperature was one of the factors that most influenced the results
obtained. The BMP test operated at optimum incubation temperature until the 43rd day of
analysis, until a problem in calibrating the equipment responsible for the incubation of the
experiment, caused increasing temperature reaching 130 ° C, bringing the microorganisms
in the bioreactors their downswing. There was the biogas training, but external factors
interfered in the assessment of MSW biogas potential.
Keywords: Biogas, Greenhouse Gas Emissions, Methane and Solid Waste.
1. INTRODUÇÃO
Com a evolução iminente, o ser humano passou a se utilizar dos recursos naturais de
maneira ambiciosa. O que começou como uma bola de neve, hoje toma proporções de uma
imensa avalanche, o homem perdeu completamente as rédeas da situação colocando em
risco a sua sobrevivência e de muitas outras espécies.
Segundo Zukav (2001, p.14), “para toda ação há uma reação de força igual e oposta,
você recebe do mundo o que você dá ao mundo”.
Aquecimento global, buraco na camada de ozônio são exemplos de reações
desencadeadas pelas ações do ser humano. Sempre se supôs que o meio fosse uma fonte
inesgotável de recursos naturais, mas com o passar dos anos tal suposição foi desmitificada.
O aumento da população, a exploração de recursos e a geração de resíduos sólidos sucedem
a crise ambiental.
O lixo causa grande impacto no meio ambiente. Aquecimento global e mudanças
climáticas são consequências das emissões de metano, que em aterros transforma-se no
segundo gás em maior importância atrás do dióxido de carbono. (GOVERNO SP, 2009, p.20).
O referido gás pode ser convertido em uma fonte de geração de energia.
Com base nos estudos bibliográficos, foram realizados experimentos para analisar o
potencial de geração de biogás a partir de resíduos sólidos urbanos (lixo).
2. METODOLOGIA
O estudo realizou-se na FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba, localizada na cidade
de Telêmaco Borba - Paraná, no ano de 2016. Para a realização do trabalho, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica.
O processo para obtenção de biogás, ocorreu por meio de análises do tipo potencial
Biometano e de biorreatores de bancada, onde uma série de reações bioquímicas foram
responsáveis na formação do biogás.
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O processo inicial de obtenção do biogás utilizando resíduos sólidos urbanos é
esquematiza por fluxograma conforme Figura 1 abaixo:
Figura 01- Fluxograma da Etapa Inicial obtenção de biogás

Amostra Inicial
(10 kg)

Caracterização
da Amostra

Quarteamento
(2,5 kg)

Solução 20%
RSU ( Adiciona
água / solução
metálica)

200 g da
amostra
processada

Processar
Amostra

Fonte: Adaptado Alves (2008)

Foi realizados testes de umidade e sólidos voláteis nas amostras de resíduo e lodo
inóculo (utilizado como catalisador da reação de formação). Posteriormente, as amostras
seguiram para reatores distintos.
2.1. Procedimentos
• Etapa 1: Realizou-se a revisão bibliográfica sobre o tema em estudo “Biogás proveniente da decomposição de resíduos sólidos urbanos”.
• Etapa 2: Foram executados os procedimentos para obtenção do biogás. O material
utilizado para este experimento foi resíduos sólidos urbanos obtido de um restaurante industrial da cidade de Telêmaco Borba. O lodo inóculo proveniente de um sistema de tratamento de esgoto da região de Telêmaco Borba- PR.
• Etapa 3: Processo inicial As análises para avaliação do teor de umidade e de matéria orgânica são comuns às duas amostras (RSU e lodo), foram realizadas de acordo com a
norma NBR 6457/1986.
• Etapa 4: Para realização do teste BMP foram construídos 10 biorreatores , cada um
deles constituído de um frasco âmbar de 250 mL, com tampa de rosca e septo de borracha,
sendo adaptada uma válvula para passagem de gás e leitura da pressão interna por meio de
um manômetro (1kgf/cm², com escala de 0,02 kgf/cm²). A Tabela 1 demonstra a composição
de cada um dos reatores utilizados nos experimentos BMP.

Vol. II Engenharia Química

310

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Tabela 01- Composição dos Biorreatores Ensaio BMP
Vol.para
o biogás
(ml)

Tempo de
circulação
N2(min)

Tem. de
incubação
(ºC)

0

237,5

2

37

12,5

0

237,5

2

37

250

12,5

0

237,5

2

37

Lodo 1

250

0

50

200

2

37

Lodo 2

250

0

50

200

2

37

Lodo 3

250

0

50

200

2

37

Lixo+Lodo

250

12,5

50

187,5

2

37

Lixo+Lodo

250

12,5

25

212,5

2

37

Lixo+Lodo
+ Zn.3mg/L

250

12,5

50

187,5

2

37

Lixo+Lodo
+ Zn.7mg/L

250

12,5

50

187,5

2

37

Vol.do
frasco
(mL)

Vol.da
solução
(mL)

Lixo 1

250

12,5

Lixo 2

250

Lixo 3

Amostra

Vol. do
Lodo
(mL)

Fonte: Adaptado Alves (2008)

• Etapa 5 – Análise da interferência da umidade na formação do biogás Foram
confeccionados quatro digestores anaeróbicos. Constituídos a partir de peças de policloreto
de vinila - PVC conforme as dimensões usadas por Alves (2008): 20,5 cm de altura e 10 cm
de diâmetro interno, com cap nas extremidades. No cap superior foi adaptada uma válvula
para conexão de manômetro 1,0 kgf/cm², com escala de 0,02 kgf/cm². A Tabela 2 demonstra
a composição de cada um dos reatores utilizados nos experimentos:
Tabela 02 - Composição dos Biorreatores de Bancada
Umidade
(%)

Reator
(mL)

Peso
RSU
(g)

Vol.
RSU
(mL)

Lodo
(mL)

20

1.610,07

400

589,05

40

1.610,07

400

60

1.610,07

80

1.610,07

Água
(mL)

Biogás
(mL)

Circulação
Gasosa (min)

Temp
(ºC)

80

0

941,02

5

25

667,59

80

80

782,48

5

25

400

565,49

80

160

804,58

5

25

400

463,38

80

240

826,68

5

25

Fonte: Adaptado Alves (2008)
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• Etapa 6: Foram acompanhadas as pressões, através do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), seguindo a sequencia: estações e dados; estações automáticas;
Ventania. Os cálculos para os programas de ensaio necessitam de dados de pressão interna,
atmosférica e temperatura semanal. Seguindo o modelo de estudo de Alves 2008.
A equação 1 e 4 mostram como foram calculados os potenciais de geração de
biogás, posteriormente corrigidos na equação 3 para as Condições Normais de Temperatura
e Pressão(CNTP).
Equação 01: Volume de Biogás Gerado entre T + (T+1):
Eq. 01
Onde: T: Tempo em dias; Pf: Pressão no frasco (mbar);Vf: Volume útil do frasco em
litros; Tf: Temperatura do frasco em Kelvin.
Equação 02: Volume de Biogás Acumulado (ml):
Eq. 02
Onde: VGa= Volume de biogás acumulado no dia anterior.
Equação 03: Volume de Biogás Acumulado CNTP (ml):
Eq. 03
Onde: Tf: Temperatura do frasco em Kelvin; Patm: Pressão atmosférica em mbar.
Equação 04: Taxa de Geração Biogás (NmL/dia)
Eq. 04

3. DESENVOLVIMENTO
Segundo o Governo de SP (São Paulo) (2009, p.10), a produção de metano se dá
pela decomposição do material orgânico depositado nos aterros e “lixões”. A crise do mundo
atual deriva da crescente e descontrolada geração de resíduos sólidos e do lixo urbano.
A palavra do momento sem a menor dúvida é sustentabilidade, que “se refere
à capacidade de uma sociedade, e/ou qualquer sistema em movimento de continuar
funcionando num futuro indefinido, sem ser forçado a declinar por causa do esgotamento
dos recursos essenciais” (GILMAN apud LORA 2002, p. 45).
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A geração de energia elétrica através do biogás é o melhor caminho para transformar
o composto orgânico proveniente do lixo em uma fonte alternativa de energia.
O petróleo segue firme no ranking da economia atual, porém, isso poderá se reverter
em um espaço de tempo menor que o esperado. Estudos estão sendo feitos em diversos
países, para o desenvolvimento de novas tecnologias que visam substituir uma parcela
aceitável de combustíveis fósseis por combustíveis alternativos, acompanhando uma nova
ordem mundial que busca repensar as formas de obtenção e geração de energia elétrica
conservando o meio ambiente (KINTO et. al., 2002, p. 1).
O biogás é uma fonte renovável de energia adquirida da decomposição anaeróbica
de compostos orgânicos (geralmente estrume, resíduos domésticos etc.) (BRAGA et.al.,
2005, p.53)
Segundo Bueno (2008, p.1), lixo e energia andam lado a lado, são fontes de muitos
problemas. O aumento da atividade fabril, falta de energia para atender a demanda e a
utilização de fontes não renováveis, são os responsáveis pelo aumento na geração de
resíduos. Entretanto, o que é um grande inconveniente pode ser ao mesmo tempo o recurso:
o lixo pode converter-se em uma fonte de energia.
Segundo Costa (2006, p.37), com o aquecimento da economia nos últimos anos e
a ascensão de preços dos combustíveis convencionais, a busca por fontes alternativas na
produção de energia vem sendo investigada, por exemplo, até há pouco tempo o biogás era
simplesmente encarado como um subproduto, atualmente, é estudado como uma fonte de
energia renovável.
3.1. Resultados e Discussões
A formação do produto de interesse está diretamente relacionada com o tipo de
resíduo presente na amostra. Ou seja, quanto maior facilidade de decomposição da matéria
orgânica, maior será a velocidade de formação do biogás. A Figura 2 representa a composição
da amostra utilizada no experimento.
Figura 02 - Caracterização Gravimétrica do RSU
4%
25%

Frutas, Verduras, Cascas e
Espigas de Milho
Restos de Comida

71%

Outros

Fonte: Autor, 2016
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Além das análises das características físicas, foram realizados ensaios de umidade,
sólidos voláteis e pH para amostras de RSU e lodo (Tabela 3).
Tabela 03 - Teor de Umidade e Sólidos Voláteis
Amostra

Teor de Umidade (%)

S.V (%)

RSU

73,84

85,01

LODO

99,15

41,40

Fonte: Autor (2016)

O valor de sólidos voláteis é a representação de matéria orgânica presente na
amostra. Portanto, o teor (%) pode servir como parâmetro de degradabilidade da mesma. Os
resultados obtidos demonstram que o RSU utilizado apresenta elevado índice de material
orgânico (85%), consequentemente o material apresentou boa degradabilidade.
Segundo Tchobanoglous, Theisen e Vigil (1993, apud CROVADOR, 2014 p.14), a
umidade ideal para a biodegradação do material orgânico mantém-se na faixa de 50%60%. O teor de umidade presente na amostra de RSU (73,84%) se mostrou superior ao
valor considerado ideal para a biodegradação, porém como o índice de material orgânico
apresentou boa biodegradabilidade, a amostra foi utilizada nos ensaios.
Foram realizadas análises com relação ao pH e a densidade da amostra, os resultados
são apresentados na Tabela 4.
Tabela 04 - Análise de pH e Densidade
Amostra

pH

Densidade (g/mL)

RSU

4,85

***

LODO

5,72

0,9883

Fonte: Autor (2016)

Segundo Costa (2006, p.40), o pH é um parâmetro de grande influência na digestão
anaeróbica, sendo a atividade enzimática inibida em meio ácido. A digestão se desenvolve
na faixa de pH entre 6,6 e 7,6 encontrando-se ótimo em pH neutro (7). Além dessa faixa a
produção de metano pode ficar estritamente restrita. Segundo Cunha (2009, p.6) valores
superiores a 9,0 e inferiores a 4,5 podem prejudicar o desenvolvimento das bactérias
anaeróbicas. O material utilizado no estudo encontra-se com valores abaixo da faixa ideal
de crescimento, chegando quase ao limite mínimo permitido.
Segundo Monteiro (2003, p.17), condições como: temperatura, umidade e pH
são fatores de extrema importância para a sobrevivência e posterior reprodução de
microrganismos no interior da massa de lixo.
Analisando a temperatura, a literatura Alves (2008, p.44) e Silva (2012, p.97) vai haver
crescimento microbiológico apenas na faixa de temperatura ótima. Fora dessa temperatura
(35-37º) pode haver a morte dos microrganismos.
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Para os experimentos de biorreatores de bancada, não houve formação de biogás
aparente. Tal fato pode ter ocorrido devido ao volume do biorreator e de amostra serem
superiores aos usados para ensaio de BMP. A temperatura também é uma hipótese a ser
considerada, pois a faixa foi variável por se tratar da temperatura ambiente.
Para as análises BMP, foram encontrados resultados na geração de biogás. No 43º
dia de análise, todos os biorreatores usados na medição BMP foram esvaziados, após esse
processo, houve maior dificuldade na geração de biogás. As medições passaram a apresentar
valores constantes até que no dia 89º, houve morte constatada dos microrganismos. As
amostras sofreram problemas com o funcionamento da estufa onde estavam incubadas. O
equipamento que deveria operar em uma temperatura ótima de 37ºC, apresentou grande
variação, chegando a 130ºC.
A Figura 3 compara valores de biogás acumulados para as amostras contendo apenas
lixo e apenas lodo.
Figura 03 - Comparação Biogás Acumulado Amostras de Lixo e Lodo

Fonte: Autor (2016)

As amostras de lixo em relação ao lodo apresentaram valores menores na produção
de biogás, sendo os valores médios acumulados 9,16 mL e 43,84 mL, respectivamente.
Outro fator que mostra a produção de biogás mais acelerada na amostra de lodo, é
a taxa de geração média de biogás 1,30 mL/dia para lodo e 0,35mL/dia para o lixo. Tal fato
pode ser explicado pela quantidade de água presente no lodo, o que facilita a absorção
e consumo de nutrientes por parte dos microrganismos. Observando a Figura 4 pode ser
comprovada a maior geração do biogás.
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Figura 04 - Taxa de Geração de Biogás em Amostras de Lixo e Lodo

Fonte: Autor (2016)

O comportamento para as amostras de Lixo+ Lodo (Figura 5), por sua vez, foram
consideravelmente superiores às amostras que continham apenas lixo ou lodo.
Esse fenômeno é conhecido como sinergismo, segundo Murray (2006,p.710) o efeito
é adquirido quando o resultado obtido através de uma combinação de agentes é melhor
que o resultado adquirido com um único agente. Ainda nessa mesma análise foi observada a
influência de diferentes concentrações de lodo, e como o esperado, a amostra com 50 mL de
lodo alcançou resultados superiores de formação de biogás acumulado e de taxa de geração
que a amostra de lodo com volume de 25 mL .As amostras com 50 mL atingiram valores de
acúmulo de 213,9 mL e de taxa de geração de 2,40 mL/dia, já as amostras contendo 25 mL
apresentaram valores de acúmulo de 135,85 mL e de taxa de geração de 1,53 mL/dia. Com
esses resultados há a confirmação que o lodo proporciona aumento de microrganismo e
acelera o processo de biodegradação.
Figura 05 - Comparação Biogás Acumulado Lixo, Lodo e Lixo+Lodo 50 ml

Fonte: Autor (2016)
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Nas amostras contendo solução metálica de Zn em concentração de 3 e 7 mg/l, houve
maior acúmulo na amostra com 7 mg/l chegando a um valor máximo de 141,38 mL e uma
taxa máxima de geração de 11,06 mL/dia. A Figura 6 e 7 são representações da diferença de
acúmulo e taxa de geração entre as duas amostras, respectivamente.
Figura 06 - Comparação Biogás Acumulado em Soluções de Zn.3 e Zn.7

Fonte: Autor (2016)

Figura 07 - Taxa de Geração de Biogás em Amostras Zn.3 e Zn.7

Fonte: Autor (2016)
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4. CONCLUSÃO
Os biorreatores em escala laboratorial foram construídos para a conversão do
material orgânico em biogás, atendendo perfeitamente a sua função.
Houve a formação de biogás, porém fatores externos interferiram na avaliação do
potencial de biogás dos RSU.
Os ensaios BMP apresentaram a formação do produto de interesse até o 43º dia
de análise, após esse período houve declínio na produção do biogás, fato que pôde ser
explicado pela interferência de fatores externos, tais como:
• A água é um componente importante no meio de cultura, sendo responsável pelo
transporte de nutrientes. Em situações extremas e de baixa umidade podem dificultar a
degradação dos resíduos, ou seja, a amostra utilizada nos ensaios apresentou valor superior
ao considerado ótimo;
• A quantidade de lodo utilizado no ensaio interfere na produção de biogás;
• A temperatura foi o parâmetro que mais influenciou nos resultados obtidos. A falha
de um equipamento levou o ciclo de crescimento microbiológico ao declínio, não sendo
possível fazer uma estimativa sobre o biogás gerado;
• Os ensaios com umidades diferentes, assim como nos ensaios BMP, permaneceram
em análise por um período de 90 dias. Porém, para esse experimento não houve formação
aparente do produto, podendo considerar a quantidade total de resíduos utilizados no
experimento, o volume do reator e a temperatura como elementos responsáveis pela
inibição da formação do biogás.
Apesar dos resultados obtidos, pesquisas bibliográficas mostram que a energia
a partir de resíduos sólidos urbanos é uma prática viável que traz vantagens ambientais,
sociais e econômicas para a humanidade.
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ENERGIA EÓLICA: CONSTRUÇÃO DE UM MICROGERADOR
Kennedy de Barros Matos80; Glaucia L. Ferreira81; Flávia Sayuri Arakawa82

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
A análise da matriz energética mundial revela o abrupto uso de energias não renováveis,
principalmente pelo uso do petróleo, as quais contribuem maciçamente para o agravamento
do efeito estufa. Com a crise energética na década de 70, houve o desencadeamento
pela busca de soluções alternativas para obtenção de energia, onde se destacaram o
desenvolvimento da energia eólica e fotovoltaica. Escolhida para desenvolvimento a
energia eólica, cujo princípio básico de funcionamento está na conversão da energia
cinética dos ventos em energia útil, como a energia mecânica e elétrica, neste trabalho
foi desenvolvido um microgerador eólico. Tal processo possibilitou a comprovação do
processo eólico através da obtenção de corrente contínua (CC), validando assim os estudos
realizados. O presente artigo foi apresentado de maneira didática, sendo a extensão de
um projeto interdisciplinar da Faculdade de Telêmaco Borba.
Palavras-chave: energia renovável; energia eólica; microgerador.
ABSTRACT
The analysis of global energy matrix reveals the abrupt use of non-renewable energy,
particularly the use of crude oil, which massively contribute to the greenhouse effect. With
the energy crisis in the 70’s there was a trigger for seeking alternative solutions for energy
production, which highlights the development of wind energy and photovoltaics. Defined
to develop wind energy, the basic operating principle is the conversion of kinetic energy of
the useful energy in winds, such as mechanical and electrical power, this work was a wind
microgenerator. This process enabled the confirmation of the wind process by obtaining
direct current, thus validating the studies. This article was presented in a didactic way ,
being written as part of an interdisciplinary project of the Faculty of Telemaco Borba .
Keywords: renewable energy; wind energy; microgenerator.
1. INTRODUÇÃO
Os combustíveis fósseis são os meios de geração de energia mais utilizados
atualmente. Eles incluem o petróleo com seus derivados e o carvão mineral, onde são
usados principalmente em usinas termoelétricas e nos automóveis movidos a motor de
combustão.
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gmail.com>.
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No entanto, esses combustíveis vêm trazendo uma série de problemas ambientais
em virtude dos gases poluentes que eles lançam na atmosfera no momento de sua
combustão, como o dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO) que intensificam
o efeito estufa e agravam o problema do aquecimento global. Além disso, várias impurezas
são lançadas na atmosfera como os óxidos de enxofre que produzem chuva ácida, visto
que, somando a esses problemas ambientais, há o fato de que os combustíveis fósseis não
são renováveis e, portanto, um dia irão se esgotar (PHILIP, 2009).
Como alternativa a essas fontes de energia surge a chamada energia limpa,
conceituada como renovável e que não libera, ou em pouca quantidade, durante seu
processo de produção ou consumo, resíduos ou gases poluentes geradores do efeito
estufa e do aquecimento global. Dentre as principais fontes de energia limpa destacamse a solar, eólica, geotérmica, maremotriz e hidráulica. No entanto nesse trabalho vamos
enfatizar o uso da energia eólica (GELLER, 2002).
Por uma visão ampla, considera-se a energia eólica como sendo a transformação
da energia cinética do vento em energia útil (principalmente elétrica). As principais
vantagens da energia eólica compreendem o impacto ambiental praticamente nulo e o
custo de geração de eletricidade é baixo.
O estudo mostrou de forma estendida os conceitos básicos abordados nas
disciplinas básicas de engenharia. Proporcionando a visualização da aplicação teórica na
prática. Diante de tal estudo (teórico e prático), este resumo tem por objetivo a construção
de um microgerador eólico com ênfase no uso de fontes renováveis.
Com a tecnologia em ascendência voltada para a obtenção de energia limpa, há o
destaque dos sistemas de microgeração de energia elétrica por sistemas eólicos. Micro e
minigeradores eólicos, conceituados como aerogeradores de pequeno porte, consistem na
obtenção de energia elétrica a partir da força dos ventos (energia cinética), diferenciados
entre si pela potência obtida representados pela Tabela 1.
Tabela 01- Diferenciação entre Microgeradores e Minigeradores
Aerogeradores de pequeno porte

Potência Máxima

Microgerador

100 kW

Minigerador

entre 100 kW à 1 MW

Fonte: Adaptado de Resolução Normativa 482/2012 ANEEL

A tecnologia utilizada em tal obtenção de energia elétrica em aerogeradores vem de
encontro aos fenômenos de transporte, principalmente com a transferência de quantidade
de movimento. A constituição básica de um aerogerador dá-se por:
• Pás: Responsável pela captação do vento, normalmente feitas de material plástico
e de fibras de vidros. Seu design leva em consideração o estudo de mecânica de fluidos
(ponto de maior pressão, corpo rombudo, gradiente de pressão, curvas de velocidade, etc.);
• Rotor: Região de fixação das pás, responsável pela transmissão do movimento até
o gerador elétrico. Podem ser verticais ou horizontais;
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• Gerador: Responsável pela conversão da energia mecânica do eixo em energia
elétrica;
• Torre: Responsável pela sustentação do equipamento.
A Figura 01 representa a constituição básica de um aerogerador de rotor horizontal,
também chamado de turbina eólica, o qual gera corrente contínua (CC) e através de um
inversor senoidal de corrente, obtém-se corrente alterna (CA).
Figura 01- Constituição Básica de um aerogerador

Fonte: Adaptado de www.pontal-energia.com

Em síntese, a produção de energia em um aerogerador, depende da interação do
rotor elétrico com os ventos, visto que a energia cinética do vento é convertida em energia
mecânica no eixo da turbina como resultado da criação de um torque e da rotação do eixo
(CRUZ, 2015).
2. METODOLOGIA
Com base nos aerogeradores de pequeno porte (microgerador) abordados, utilizouse os seguintes materiais para demonstração e comprovação do efeito eólico:
• 1 cooler de computador;
• 1 Multímetro;
• Equipamento gerador de fluxo de ar;
• Ferro de solda;
• Fio de estanho.
Incialmente foi desmontado o cooler, representado pela Figura 2.
Figura 02 - Cooler desmontado
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Fonte: Autor, 2016

Em seguida foram desconectados os fios do polo positivo e negativo, reconectando
-os na base da bobina com segue a Figura 3.
Figura 03 - Conexão dos fios na bobina

Fonte: Autor, 2016

Após, foram conectadas as saídas da bobina em um multímetro, conforme Figura 4.
Figura 04 - conexão com multímetro

Fonte: Autor, 2016
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Ao final, através do gerador de fluxo de ar, efetuou-se o movimento das hélices do
cooler de forma a converter a energia cinética do vento em energia mecânica e posterior em
energia elétrica, assim representado pela Figura 5.
Figura 05 - Microgerador em operação

Fonte: Autor, 2016

Também foi efetuado o experimento utilizando um gerador de fluxo de ar residencial
de baixa potência, de modo a comparar a tensão demonstrada pelo multímetro.
3. DESENVOLVIMENTO
A mecânica dos fluidos deve ser levada em consideração, assim como a
disponibilidade de ventos, principalmente para aplicabilidade em baixas altitudes como no
caso de áreas urbanas. No caso dos aerogeradores de maiores potências, implantados em
regiões de maiores altitudes pela maior disponibilidade de ventos, enfatiza-se o tamanho
das hélices (diâmetro da turbina) que influencia diretamente a potência mecânica/elétrica
gerada (REPOWER,2005).
Em relação a eficiência, a Lei de Betz, desenvolvida pelo físico alemão Albert Betz
em 1919, estabelece que a eficiência de rotores de turbinas eólicas de grande porte gira em
torno de 59,3%, enquanto as de pequeno porte alcançam aproximadamente uma eficiência
de 35% operação com velocidade do vento de 7 m/s (CRUZ, 2015).
3.1. Análise da Corrente do Campo Magnético e das Forças Magnéticas
A força magnética é de vasta utilização em nosso cotidiano, engloba desde os motores
elétricos, aerogeradores até os discos de computadores, onde o princípio do magnetismo
confere-se na interação de cargas elétricas em movimento. Para Young (2009, p. 202),
diferentemente da força elétrica, que atua sobre uma carga, quer ela esteja em movimento
ou não, as forças magnéticas só atuam sobre cargas em movimento e, para descrever ambas
as forças, elétricas e magnéticas, é usado o conceito de campo. O surgimento de um campo
magnético dá-se em duas etapas. Inicialmente é necessário a presença de uma carga em
movimento e, em seguida, uma segunda corrente ou carga reage a esse campo magnético
e sofre a ação de uma força magnética.
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A análise dos polos magnéticos, revela que tais polos não existem isoladamente,
os polos magnéticos sempre existem formando pares. Para tal representação se uma barra
imantada for partida ao meio, cada extremidade de cada pedaço constitui um polo (YOUNG,
2009 p. 204).
A análise da potencialidade do efeito verificado, revela que as interações elétricas
dos corpos são muito mais fracas que as interações magnéticas. A corrente elétrica pode ser
produzida pelo movimento de um imã nas vizinhanças de uma espira condutora. De modo
análogo, uma carga móvel cria um campo magnético de força F em suas vizinhanças . Tais
campos formados, são considerados vetoriais.
Existem quatro características principais da força magnética que atuam sobre uma
carga em movimento:

(B);

a) O módulo da força magnética (F) é proporcional ao módulo da carga (|q|) ;
b) O módulo da força magnética (F) é proporcional ao módulo do campo magnético

c) A força magnética (F) é dependente da velocidade da partícula ((v);
d) A força magnética (F)não possui a mesma direção do campo magnético (B), mas
atua numa direção perpendicular à direção do campo magnético (B) e à direção da velocidade
(v). Logo o módulo da força pode ser dado pela equação 01, e os sentidos de movimento da
carga ( q), do campo ( B) e da força magnética (Fb) representados pela figura 06:
Eq 01
Figura 06- Sentido da Força Magnética (Fb), do campo B e velocidade da partícula (v)

Fonte: Adaptado de Neto (1999)
Para determinação do sentido da força magnética, utiliza-se no cotidiano a regra da
mão direita, representada pela Figura 07:
Figura 07- Regra da Mão Direita para determinação dos sentidos do campo
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Fonte: Adaptado Nicolau e Borges (2011)

Quando a corrente é verificada em condutores fechados (espiras), é possível encontrar
a força magnética total e o torque total sobre o condutor em forma de espira. Através da
análise da intensidade da corrente, junto a área da espira (A=a .b) representado pela figura
08, define-se o momento dipolo (μ) pela equação 02:
Eq 02
Figura 08- Efeito magnético na Espira

Fonte: Adaptado de Silva (2016)

Logo define-se o torque magnético ( τ ) pela equação 03:
Eq 03
onde Ø representa o ângulo entre a normal ao plano da espira e o vetor (B).
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Com ampla utilização na sociedade contemporânea, nos motores elétricos
verifica-se que o torque magnético atua sobre um condutor que transporta uma
corrente e a energia, do tipo corrente contínua (CC), é convertida em energia mecânica.
Estruturalmente é representado pela Figura 9 a seguir:
Figura 09- Espiras do motor elétrico (cooler de computador)

Fonte: Autor,2016

De acordo com Young (2009, p. 226), a parte móvel do motor é o rotor, conceituado
como uma espira que pode girar em torno de um eixo e possui extremidade abertas ligadas
a dois contatos. As extremidades dos fios do rotor são ligadas a dois segmentos condutores,
que formam um comutador, cujo objetivo está na orientação correta do sentido do fluxo
da corrente para que haja movimento contínuo gerando energia mecânica. Caso o sentido
inverta, ou seja, a partir da energia mecânica obter-se energia elétrica, o equipamento é
conceituado como gerador que foi desenvolvido neste trabalho.
3.2. Resultados
A Figura 10 mostra a tensão em corrente contínua (CC) em volts gerada pelo
microgerador utilizando o gerador de fluxo de ar.
Figura 10 – Tensão obtida (CA)

Fonte: Autor, 2016
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Quando o procedimento foi realizado com a utilização do secador convencional,
a tensão não apresentou variação significativa. Tal resultado pode ser justificado pela
resistência mecânica do equipamento.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da construção do microgerador foi obtida uma tensão elétrica em um range
considerável. Foi verificado que fatores como o desenho do microgerador são de extrema
importância, assim como a resistência mecânica presente no mesmo.
Para trabalhos futuros, sugere-se o estudo das dimensões das hélices do microgerador,
assim como análise da potência obtida para maior representatividade dos resultados.
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ESTUDO ESPECTROSCÓPICO (RAMAN, NIR E UV-VIS) DE SAIS DE COBALTO
[CO(NO3)2.6H2O E CO(CH3COO)2.4H2O]
Mariane Dalpasquale83, Anne Raquel Sotiles84, Cristiane Regina Budziak Parabocz85 e
Fauze Jacó Anaissi86

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Educação em Engenharia Química
RESUMO
Precursores inorgânicos de cobalto são amplamente utilizados em pesquisas, buscando
inovações tanto em materiais quanto em aplicações, porém seu comportamento químico/
eletrônico é pouco compreendido e explorado, dificultando a obtenção de melhores resultados
em sínteses. O objetivo desse trabalho foi estudar as propriedades e o comportamento
eletrônico do íon Co2+ a partir dos precursores acetato de cobalto tetrahidratado e nitrato
de cobalto hexahidratado, utilizando as técnicas de Espectroscopia UV-Vis, Raman e NIR. Os
resultados mostraram que os sais possuem comportamento espectroscópico semelhante
quando em solução e quando analisados sem nenhum tratamento prévio por UV-Vis
indicaram possuir geometria octaédrica. Segundo as análises de Raman e NIR, ambos os sais
apresentaram bandas em regiões distintas, relacionadas às ligações metal – ligante.
Palavras-chave: geometria; líquido; sólido; pastilha.
ABSTRACT
Cobalt inorganic precursors are widely used in researches, seeking innovations both in
materials and in applications, but its chemical / electronic behavior is poorly understood
and exploited, making it difficult to obtain better results in synthesis. The objective of this
work was to study the properties and electronic behavior of Co2+ ion from the precursor
cobalt acetate tetrahydrate and hexahydrate cobalt nitrate, using the techniques of UV-Vis
spectroscopy, Raman and NIR. The results showed that the salts have similar spectroscopic
behavior in solution and when analyzed without any pretreatment by UV-Vis spectroscopy
indicated has octahedral geometry. According to the analysis of Raman and NIR, both salts
showed bands in different areas related to connections metal - ligand.
Keywords: geometry; liquid; solid; tablet.
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1. INTRODUÇÃO
O cobalto forma inúmeros complexos, principalmente octaédricos ou tetraédricos,
existindo mais complexos tetraédricos de Co(II) do que para qualquer outro íon de metal de
transição. Em decorrência do íon cobalto (II) ocorrer em uma grande variedade estrutural,
o espectro eletrônico e as propriedades magnéticas também são extremamente variadas
(COTTON e WILKINSON, 1978). Devido a essa variabilidade o metal/íon cobalto é aplicado
em diversas pesquisas, buscando novos materiais (CAVA et al., 2006), aplicações versáteis
(XING et al., 2012) e também a resolução de problemas ambientais (YANG et al., 2009).
Entre os principias precursores utilizados em pesquisas atuais podemos citar o
nitrato e o acetato de cobalto, utilizados nos trabalhos de Visinescu et al. (2010) e Melo et al.
(2013), que respectivamente partindo do acetato e do nitrato de cobalto, através de sínteses
distintas, chegaram como produto final em pigmentos a base de cobalto com propriedades
diversificadas, misturando outros metais (Al, Zn e La) a solução para reforçar as propriedades
do Co2+.
O comportamento químico/eletrônico do Co/Co2+ é pouco compreendido, devido
à série de processos químicos complexos que acontecem em um curto espaço de tempo
(COTTON e WILKINSON, 1978; LEE, 1997), porém conhecer essas propriedades é de extrema
importância para obter melhores resultados em sínteses, realizar aplicações corretas e resolver
com facilidade problemas corriqueiros no cotidiano laboratorial. É importante ressaltar que
embora os precursores apresentem aplicações semelhantes, suas características químicas
e físicas podem ser bastante diferenciadas e embora o objetivo final seja formar o mesmo
material como, por exemplo, o hidróxido ou óxido de cobalto, o comportamento térmico,
morfológico, espectroscópico, etc, de ambos pode ser bastante diferenciado, recebendo
influência direta de seus precursores, já que as propriedades gerais de um material (elétrica,
mecânica e química) dependem da pureza e composição dos reagentes (LIMA e BERTAN,
1998).
Para tentar esclarecer o comportamento desse metal em solução e também no
estado sólido, várias técnicas são empregadas, entre elas podemos citar: Espectroscopia
Raman, Espectroscopia na Região do Ultravioleta (UV-Vis) e Espectroscopia no Infravermelho
Próximo (NIR).
A espectroscopia Raman permite obter informações rotacionais e vibracionais sobre
a molécula a partir da incidência de uma fonte monocromática de luz sobre um material.
Resumidamente, pode-se afirmar que a intensidade dos sinais dependente das propriedades
das moléculas e da força da ligação, podendo mostrar intensos sinais em moléculas que
apresentam ligações covalentes e sinais fracos em moléculas que apresentam ligações
iônicas (IMELIK e VEDRINE, 1994).
As espectroscopias UV-Vis e NIR permitem a identificação de componentes
desconhecidos por seus espectros característicos do ultravioleta e visível. A absorção da
radiação no ultravioleta e no visível excita elétrons na molécula dando origem às transições
eletrônicas, sendo que a absorção molecular na região UV e do visível dependem da estrutura
eletrônica da molécula. As intensidades das bandas de componentes puros e em misturas
são proporcionais às concentrações dos componentes expressas pela lei de Lambert Beer:
Log (I0/I) = A = ε. C. l (onde l é o comprimento do percurso da luz dentro do meio absorvente,
ε é o coeficiente de absorção molar e c a concentração de absorção do composto) (GAUGLITZ
e VO-DINH, 2003). Na região do infravermelho próximo (NIR) as bandas de absorção de maior
importância são originadas de sobreposições ou combinações de estiramento C – H, O – H
e N – H, suas absortividades molares são baixas e os limites de detecção estão na ordem dos
0,1% (ROBINSON, FRAME e FRAME II, 2005).
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O objetivo dessa pesquisa foi estudar e compreender as propriedades e o
comportamento eletrônico do íon Co2+ a partir dos precursores mais utilizados em sínteses
inorgânicas: nitrato de cobalto hexahidratado e acetato de cobalto tetrahidratado, utilizando
a espectroscopia UV-Vis, Raman e NIR, visto que existem poucos estudos na literatura que
caracterizem esses sais de maneira comparativa e as dificuldades em encontrar discussões
completas em termos de aspectos estruturais, térmicos e/ou espectroscópicos.
2. METODOLOGIA
2.1. Materiais
Neste trabalho foram utilizados os sais nitrato de cobalto hexahidratado
(Co(NO3)2.6H2O – massa molar 291,0347 g/mol) e acetato de cobalto tetrahidratado
(Co(CH3COO)2.4H2O – massa molar 249,0824 g/mol), grau P.A., ambos da marca Vetec. As
soluções aquosas foram preparadas utilizando água ultrapura obtida de um sistema de
osmose reversa da Quimis, modelo Q842.
2.2. Métodos
Os sais de cobalto sem qualquer preparação prévia possuem coloração rósea
conforme é apresentado na Figura 1. As medidas de UV-Vis das soluções dos precursores de
cobalto foram preparadas na concentração de 0,05 mol.L.-1
As medidas de UV-Vis por refletância difusa (sólido) foram realizadas inicialmente
com os precursores passando apenas por processo de maceração para homogeneizá-los
conforme Figura 2. Posteriormente como medidas comparativas, foram preparadas pastilhas
utilizando 5 mg de cada sal para 70 mg de óxido de magnésio (dispersante). As imagens das
pastilhas obtidas são mostradas na Figura 3.
Figura 01 – Imagem dos precursores: a) Co(NO3)2.6H2O e b) Co(CH3COO)2.4H2O

Fonte: O autor (2016)
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Figura 02 – Imagem dos precursores macerados: a) Co(NO3)2.6H2O e b) Co(CH3COO)2.4H2O

Fonte: O autor (2016)

Figura 03 – Imagem das pastilhas de: a) Co(NO3)2.6H2O e b) Co(CH3COO)2.4H2O
a)

b)

Fonte: O autor (2016)

2.3. Técnicas de Caracterização
Os espectros eletrônicos (região do UV-Vis) das soluções aquosas dos sais de
cobalto foram obtidos no espectrofotômetro Varian, modelo 3000, utilizando uma cubeta
de quartzo com 1 cm de caminho óptico.
Os espectros eletrônicos para os sais na forma sólida foram obtidos em modo
refletância, em um espectrofotômetro Ocean Optics, modelo USB2000, acoplado a uma
lâmpada de tungstênio (região de 380 nm - 1100 nm) e um conjunto de fibra óptica duplo
(lâmpada/amostra - amostra/detector) apropriado para amostras sólidas.
As medidas de espectroscopia Raman foram realizadas em um equipamento Raman
acoplado a um microscópio ótico da marca Bruker, modelo Senterra, com resolução de 0,5
nm, laser de 632 nm, objetiva 20X e potência de 2 mW. nas regiões de 300 nm – 1900 nm.
As medidas de espectroscopia no infravermelho próximo - NIR foram realizadas
no equipamento Spectrometer da Bruker, modelo MPA, no modo de transmitância, na
região de 1600 nm – 2300 nm. Os espectros foram coletados com resolução de 8 cm-1 e
acumulação de 32 varreduras.
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3. DESENVOLVIMENTO
Na Figura 4 são apresentados os espectros eletrônicos de UV-Vis dos materiais Co(NO3)2.6H2O e Co(CH3COO)2.4H2O em solução.
Figura 04 – Espectros de absorção do Co(NO3)2.6H2O e Co(CH3COO)2.4H2O

Fonte: O autor (2016)

Os dois materiais apresentam a mesma coloração rosa em solução, e apresentam
geometria octaédrica (MINANI e GHOSH, 2000) as bandas assimétricas são centradas na
4
mesma região: 466 nm e 511 nm (região azul) relacionadas às transições 4T1(F)
A2(F) e
4
4
T1(F)
T1(P) (BROWNSON e LEVY-CLEMENT, 2009) obtidas através do diagrama de TanabeSugano para o íon d7 (Figura 5) (TOMA, 2013), sendo a primeira referente ao efeito spinórbita do material.
Embora os ligantes tenham características diferentes: nitrato é ligante campo fraco e
acetato é ligante campo forte, em solução não houve diferença entre os espectros obtidos, ou
seja, os ligantes não influenciaram a medida de maneira a modificar as bandas de absorção.
Figura 05 – Diagrama de Tanabe-Sugano para o íon d7

Fonte: LANCASHIRE (2003)
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Através da lei de Lambert Beer foi possível calcular a absortividade molar (ε)
(Equação 1) para os dois precursores, onde “A” é a absorbância, “ε” é a absortividade molar,
“c” é a concentração da espécie absorvente e “l” é o caminho ótico. A absortividade molar é
uma constante de proporcionalidade que relaciona a absorbância com o caminho ótico e a
concentração das espécies absorventes (ROCHA e TEIXEIRA, 2004).
Para o nitrato foi encontrado o valor da absortividade molar de 4,89 L.mol-1cm-1 e para
o acetato 4,38 L.mol-1cm-1. A diferença entre os valores é pequena e pode estar relacionada
a uma restrição de Laporte em complexos de campo octaédrico com relaxação de natureza
vibrônica (TOMA, 2013).
Equação 01 – Absortividade Molar

A Figura 6 mostra os espectros dos materiais de forma comparativa. A diferença entre
o íon nitrato e o íon acetato ocorre na região de 302 nm, onde o íon nitrato absorve nessa
região (TOMA, 2013).
Figura 06 – Espectros comparativos de absorção do Co(NO3)2.6H2O e Co(CH3COO)2.4H2O

Fonte: O autor (2016)

Conforme citam Conte (2007) e Bronwson e Levy-Clement (2009), em valores mais
baixos de comprimento de onda, geralmente menores que 350 nm, são observadas bandas
mais intensas, correspondentes a transições eletrônicas permitidas, ou seja, as bandas de
transferência de carga. Essas bandas são muito importantes na caracterização dos materiais
provenientes desses compostos, pois fornecem informações sobre as propriedades do
material, como vibrações e transições eletrônicas de moléculas adsorvidas e transições
eletrônicas provenientes dos íons de metais de transição.
A Figura 7 apresenta os espectros obtidos para os materiais na forma de pó
(precursores sem tratamento prévio).
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Figura 07 – Espectros de refletância difusa do Co(NO3)2.6H2O e Co(CH3COO)2.4H2O

Fonte: O autor (2016)

Tanto o nitrato quanto o acetato de cobalto apresentam bandas em regiões
semelhantes conforme Tabela 1 e Figura 7. Essas bandas estão relacionadas respectivamente
4
com as transições 4T1(F) 4T1(P) (região 450nm) e 4T1(F)
T2(P) (região 800 nm) para os
dois materiais (CAVA et al., 2006). As bandas pouco intensas em 800 nm são atribuídas à
banda de transferência de carga metal-ligante (JUNG e PIERPONT, 1994).
Esses sais apresentaram inicialmente coloração rosa em diferentes tons conforme
apresentado na Figura 1, porém para realizar as medidas de UV-Vis foi necessária à
maceração superficial para homogeneizá-los. Somente nesse processo a coloração dos
materiais foi modificada indicando uma pequena e possível desidratação dos materiais
nessa etapa. A Figura 8 apresenta os espectros de refletância difusa comparativos dos dois
sais estudados.
Nitrato de cobalto hexahidratado: rosa escuro
Acetato de cobalto tetrahidratado: rosa

laranja

rosa claro

Figura 08 – Espectros de refletância difusa comparativos dos sais nitrato e acetato de cobalto.

Fonte: O autor (2016)
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Tabela 01 – Precursores com suas respectivas bandas
Material

Bandas (nm)

Co(NO3)2.6H2O

460 e 800

Co(CH3COO)2.4H2O

480 e 800

Fonte: O autor (2016)

Ambos os materiais devido à coloração rósea apresentam estruturas octaédricas
confirmadas pelas bandas de suas regiões de absorção em 450 nm (região azul do espectro)
e 800 nm (região vermelho do espectro), já que para compostos tetraédricos as bandas de
absorção deveriam aparecer na região de 600 nm (CAVA et al., 2006; VINESCU et al., 2010).
Para os dois materiais foi possível fazer a previsão do band gap pelo método
“Tauc”, onde foi obtida a equação de reta para cada material e por extrapolação da mesma,
assumindo que y=0 foi possível obter um valor do band gap conforme Figura 9. O band gap
traz informações sobre as propriedades de um material quanto à condutividade. De maneira
resumida podemos estabelecer a relação de que quanto menor o band gap mais condutor
é um material.
Para o acetato de cobalto tetrahidratado o valor obtido foi de 1,77 eV e para o nitrato
de cobalto hexahidratado 1,81 eV. A diferença entre os valores para os materiais é pequena,
por isso não podemos afirmar que um material é mais condutor que o outro, apenas que os
valores são equivalentes. Esses valores estão dentro do esperado para materiais de coloração
rosa/vermelha entre 1,99 eV - 1,59 eV (SOLÉ, BAUSA e JAQUE, 2005).
Figura 09 – Espectros obtidos pelo método Tauc para: a) Co(NO3)2.6H2O e b) Co(CH3COO)2.4H2O
a)

b)

Fonte: O autor (2016)

Como medidas comparativas, foram feitas pastilhas com os precursores,
misturando-os ao sólido óxido de magnésio. Os espectros referentes a esses materiais
constam na Figura 10.
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Figura 10 – Espectros de refletância difusa das pastilhas de Co(NO3)2.6H2O e Co(CH3COO)2.4H2O

Fonte: O autor (2016)

Os materiais apresentam bandas em regiões semelhantes conforme mostra a Tabela
2. A primeira banda em 480 nm (região azul) é referente à transição 4T1(F) 4T1(P), a banda
em 680 nm (região do laranja/vermelho) diz respeito à transição 4A2(F) 4T1(P) e a última em
aproximadamente 830 nm (região do vermelho) é da transição 4T1(F) 4T2(P) (CAVA et al.,
2006; VINESCU et al., 2010; MINANI e GHOSH, 2000)
Tabela 02 – Precursores em forma de pastilha com suas respectivas bandas
Material

Bandas (nm)

Co(NO3)2.6H2O

480, 680 e 831

Co(CH3COO)2.4H2O

460, 683 e 836

Fonte: O autor (2016)

Se os materiais apresentassem uma banda tripla entre 650 nm – 800 nm poderia ser
atribuída a uma distorção Jahn-Teller da estrutura octaédrica (KEPPLER, 1992), como nenhum
espectro possui essa banda tripla é possível afirmar que a região de 680 nm corresponde
à geometria tetraédrica (LU et al., 2013) do material e em 830 nm aproximadamente a
geometria octaédrica.
Comparando os espectros dos precursores com os espectros dos precursores em
forma de pastilha (Figura 11), é possível observar que a banda em 480 nm diminui de
intensidade para os materiais na forma de pastilha e a banda em 680 nm ficou visível apenas
nos espectros dos precursores na forma de pastilha, indicando geometria tetraédrica para
o material. Por fim a banda em 830 nm ficou com maior intensidade/absorbância nos
espectros das pastilhas.
Bandas em 680 nm caracterizam a zona azul já identificada pela literatura e estudadas
por Wall (2007) e Kock e Wall (2007), indicando coordenação tetraédrica de Co2+. Portanto,
a partir das informações do espectro de pastilhas é possível que o material apresente
geometria tanto tetraédrica quanto octaédrica, indicando que com formação da pastilha,
além da mudança visível de cor dos materiais (rosa para azul), ocorreu a desidratação dos
materiais, mudando a simetria da molécula.
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Figura 11 - Espectros de refletância difusa comparativos dos sais nitrato e acetato na forma
a) normal e b) pastilhas

Fonte: O autor (2016)

Para os precursores na forma de pastilha foram calculados os valores de band gap
(Figura 12). Foram obtidos os valores de 1,37 eV para o nitrato e 1,54 eV para o acetato, sendo
valores menores do que os encontrados para os precursores sem qualquer tratamento prévio,
indicando que esses materiais tem sua condutibilidade melhorada quanto desidratado. Os
valores de band gap para os materiais estão fora do intervalo de band gap para materiais de
coloração vermelha/rosa proposta por Solé, Bauá e Jaque (2005), porém mesmo os valores
não estando dentro do intervalo podem ser utilizados como semicondutores do tipo p e em
materiais antiferromagnéticos como argumenta Tang et al. (2008).
Figura 12 - Espectros obtidos pelo método Tauc para: a) Co(NO3)2.6H2O e b) Co(CH3COO)2.4H2O
na forma de pastilhas
a)

b)

Fonte: O autor (2016)
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A Figura 13 mostra os espectros Raman obtidos para o nitrato de cobalto
hexahidratado e para o acetato de cobalto tetrahidratado. As bandas com suas respectivas
atribuições são apresentadas nas Tabelas 3 (nitrato) e 4 (acetato).
Figura 13 - Espectros Raman: a) Co(NO3)2.6H2O e b) Co(CH3COO)2.4H2O
a)

b)

Fonte: O autor (2016)

Para o nitrato de cobalto hexahidratado bandas nas regiões: 587, 745, 899, 976, 1041,
1057, 1201, 1349, 1459 e 1618 cm-1 foram encontradas. Na Tabela 3 se encontram os dados
relativos a esse material com suas respectivas atribuições. Para as bandas em 1201 cm-1 e
1459 cm-1 não foi possível fazer nenhuma atribuição.
Tabela 03 – Bandas com suas atribuições para o material Nitrato de Cobalto Hexahidratado
Material

Co(NO3)2.6H2O

Bandas (cm-1)

Atribuições

587

Metal-ligante(PEREIRA et al. (2006)

745

Metal-ligante(PEREIRA et al. (2006)

899

Metal-ligante(PEREIRA et al. (2006)

976

Metal-ligante(PEREIRA et al. (2006)

1041

N-O(PEREIRA et al. (2006)

1057

N-O(SEENA e KURUP, 2007)

1201

*

1349

NO3 (contra íon)(SEENA e KURUP, 2007)

1459

*

1618

H-O-H(SEENA e KURUP, 2007)

Fonte: O autor (2016)
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Para o acetato de cobalto tetrahidratado bandas nas regiões: 38, 419, 505, 617, 679,
898, 950, 1352 e 1426 cm-1 foram encontradas. Na Tabela 4 se encontram os dados relativos
a esse material com suas respectivas atribuições.
Tabela 04 – Bandas com suas atribuições para o material Acetato de Cobalto Tetrahidratado
Material

Co(CH3COO)2.4H2O

Bandas (cm-1)

Atribuições

348

Co-OH(LIAO et al., 2014)

419

H-OH(LIAO et al., 2014)

505

Metal-ligante(LIAO et al., 2014; SHIORA et al. 1998)

617

Metal-ligante(LIAO et al., 2014; SHIORA et al. 1998)

679

Metal-ligante(LIAO et al., 2014; SHIORA et al. 1998)

898

COO(SHIORA et al. 1998)

950

C-C(SHIORA et al. 1998)

1352

C-H(SHIORA et al. 1998)

1426

COO(BAKKER, et al. 2007)

Fonte: O autor (2016)

A Figura 14 apresenta os espectros de NIR obtidos para os materiais Co(NO3)2.6H2O
e Co(CH3COO)2.4H2O. Para a espectroscopia no Infravermelho próximo (NIR) as bandas mais
importantes são provenientes de sobreposições e combinações de modos de estiramento
para C – H, O – H e N –H. A presença desses tipos de ligações ocorre apenas no sal acetato
de cobalto tetrahidratado na região entre 2200 - 2300, 2198 nm, estando associada aos
estiramentos de C – H e C = O presentes no acetato (SCHWNNINGER, RODRIGUES e FACKLER,
2011). A banda de maior intensidade em ambos os sais está presente na região de 1900 –
1890 nm do espectro provavelmente devido à ligação do cobalto e seus ligantes.
Figura 14 - Espectros NIR do Co(NO3)2.6H2O e Co(CH3COO)2.4H2O

Fonte: O autor (2016)
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4. CONCLUSÃO
As técnicas UV-Vis, Raman e NIR forneceram informações a respeito da natureza
espectroscópica do íon Co2+. Quanto à análise de UV-Vis do líquido, as bandas para os
dois sais foram encontradas nas mesmas regiões, com exceção da banda em 302 nm para
o nitrato de cobalto, relacionada à transferência de carga e absorção do íon nitrato nessa
região. Na análise do UV-Vis do sólido sem tratamento prévio as bandas em 480 nm e na
região de 800 nm indicaram geometria octaédrica para os materiais. Ao realizar medidas
comparativas em UV-Vis sólido e sólido-pastilha com óxido de magnésio, houve uma
inversão na intensidade das bandas e o aparecimento de uma nova banda em 680 nm
relacionada a uma mudança de simetria dos materiais. Quanto a espectroscopia Raman
e NIR, os sais apresentaram bandas em regiões distintas relacionadas as ligações metalligante.
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EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO OBTIDO DA BORRA DE CAFÉ
COMO POTENCIAL UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL
Willian de Oliveira Souza87; Fernanda de Oliveira88, Maicon Ramon Bueno89

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
O café não é considerado uma oleaginosa, contudo apresenta teores consideráveis de
óleos, dependo da espécie, em torno de 10 a 15%, e posterior ao processo de torra as
perdas de óleo são mínimas. A borra de café é um resíduo doméstico gerado após o
preparo da bebida, sendo descartado diariamente nos lares brasileiros por milhares de
pessoas, devido alto consumo de café no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira
da Indústria de Café (ABIC), foram consumidos 4,9 kg/habitante/ano de café torrado e
moído em 2014. Atualmente, não existe nenhum tratamento adequado utilizado em
grande escala para a borra de café, na melhor das hipóteses ela é descartada em aterros
sanitários ou rede de esgotos, mas a grande maioria ainda é enviada para lixões a céu
aberto. Na busca de uma solução para tal problema, este trabalho visa a possibilidade de
reutilização da borra de café através da extração do óleo extraído. No presente trabalho
foram utilizados dois métodos para extração de óleo da borra de café, o método de
extração por Soxhlet com etanol como solvente e o método de extração a frio com o
hexano como solvente. Os melhores resultados foram obtidos com a extração por Soxhlet
com teores de 12,26 % de óleo.
Palavras-chave: café; óleo; biodiesel.
ABSTRACT
The coffee is not considered an oleaginous, however presents considerable amounts of
oils, depending on the species, around 10 to 15% and even after the roasting process, the
oil loss are minimal. The draff coffee is a domestic waste generated after the preparation
of the drink, being discarded daily in Brazilian homes for a thousands of people because
of high consumption of coffee in Brazil. According to the Brazilian Association of Coffee
Industry (ABIC) were consumed 4.9 kg/ inhabitant/year of roasted and ground coffee in
2014. Currently, there is no appropriate treatment used on a large scale for the draff coffee,
at best assumptions it is discarded in landfills or sewage systems, but the majority are still
sent to open air dumps. In the search for a solution to this problem, this work aims the
possibility of reuse draff coffee through the extraction of oil extracted. In this work were
used two methods for the draff coffee oil extraction, the extraction method by Soxhlet
with ethanol as solvent and the cold extraction method with hexane as solvent. Better
results were obtained by Soxhlet extraction with 12.26% oil content.
Keywords: coffee; oil; biodiesel.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil é um grande produtor e consumidor de café, em torno de 4,9 kg/habitante
(ABIC, 2015). Portanto, sendo um grande gerador de resíduos deste material, sendo a
“borra de café” o principal. Atualmente, a maior parte deste resíduo da borra é descartada
em aterros sanitários ou em lixões a céu aberto, causando a contaminação ambiental.
Algumas pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de reduzir, reciclar ou
reutilizar estes resíduos gerados do café. No entanto, ainda não é visível a aplicação dessas
técnicas em grande escala. Embora o grão de café não seja considerado uma oleaginosa,
este apresenta um teor considerável de óleo fixo e essencial, que pode ser extraído e
podendo levar em consideração a revalorização da borra de café com interessante do ponto
de vista dos três pilares da sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico. Devido
aos benefícios como redução do impacto ambiental (pela diminuição de toxicidade),
maior valor agregado a um resíduo e geração de empregos.
Dentre as soluções já apresentadas em trabalhos anteriores, uma alternativa para
a solução deste problema, é a extração do óleo da borra de café com potencial aplicação
para a produção de biodiesel, pois o biodiesel possui características similares ao diesel
de petróleo, além de apresentar redução nas emissões de materiais particulados, de
compostos como enxofre e dióxido de carbono (MONYEM e VAN GERPEN, 2001); (ALWIDYAN et al., 2002), contribuindo desta maneira na busca por combustíveis de fontes
renováveis e menos poluentes.
O óleo extraído com potencial aplicação para a produção de biodiesel é uma mistura
de ésteres de ácidos, produzida através da reação de transesterificação de triglicerídeos
com um álcool de cadeia curta (metanol ou etanol). Segundo Turatti (2001) o grão de
café torrado possui cerca de 44 % de ácidos graxos saturados e 51% de ácidos graxos
insaturados (Tabela 1).
Tabela 01 - Composição de ácidos graxos do café
Saturados

Insaturados

Ácidos graxos

Palmítico

Esteárico

Oleico

Linoleico

Linolênico

Café cru

34%

9%

10%

41%

1%

Café torrado

35%

9%

10%

40%

1%

Fonte: adaptado, SANTOS (2010).

Existem grandes variedades e tipos de café (cerca de 60), apenas duas tem
importância econômica e são cultivadas e comercializadas: a Coffea Arábica, responsável
por cerca de ¾ da produção mundial e Coffea Conephora, conhecida como robusta (no
Brasil, Conilon) que possui um menor custo quando comparado ao Coffea Arábica, no
entanto é considerado de qualidade inferior e é responsável por cerca de ¼ da produção
mundial (ABIC, 2015). Na Figura 1 são apresentados os dois tipos de café.
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Figura 01 - Tipos de Café - Arábica e Robusta, respectivamente.

Fonte: RELVAS (2016).

O café está presente em 98 % dos lares brasileiros e a maior parte do consumo é
feito dentro de casa, representando 67 % do total (ABIC, 2015). O brasileiro tem como hábito
de consumo os cafés classificados e denominados como cafés tradicionais (cafés que tem
até 30 % de grãos imperfeitos) e a combinação dos grãos de arábica e conilon, estes cafés
tem um preço mais acessível e geralmente em virtude do sabor, uma torra mais acentuada.
Geralmente estes cafés são preparados em filtros de papeis ou coadores de pano e após o
preparo gera um resíduo chamado borra de café. (RELVAS, 2016).
O café embora não seja uma oleaginosa (vegetais que apresentam grande teor de
óleo) apresenta um teor de óleo de 10 a 15 %, dependendo da espécie e variedade, este é
um valor considerável quando comparado a as principais oleaginosas, conforme pode ser
observado na Tabela 2. (SANTOS, 2010).
Tabela 02 - Principais fontes de vegetais oleaginosas
Fonte de Óleo

Conteúdo de Óleo (%)

Copra

66-68

Babaçu

60-65

Gergelim

50-55

Polpa de palma (dendê)

45-50

Caroço de palma

45-50

Amendoim

45-50

Colza (canola)

40-45

Girassol

35-45

Açafrão

30-35

Oliva

25-30

Algodão

18-20

Soja

18-20

Café cru Arábica

15

Café cru Robusta

10

Fonte: SANTOS (2010)
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A composição do óleo presente no café é um material bastante rico em matéria
insaponificável e composto basicamente por cinco tipos de ácidos graxos saturados e
insaturados, sendo eles: Ácido Palmítico, Ácido Oleico, Ácido Esteárico, Ácido Linolênico e
Ácido Linoleico. (SPERETA, 2013).
Dentro da espécie Coffea arábica existe algumas variações que foram estudadas
anteriormente por vários autores. Mazzafera et al., (1998) analisou três variedades
pertencentes a esta espécie (Nacional, Mundo Novo e Bourbon Vermelho) com teor
de óleo contendo aproximadamente (11,98 % ± 1,39; 13,96 % ± 2,56 e 13,33 % ± 0,31),
respectivamente.
Kroplien (1963) analisou 36 amostras de café arábicas, obtendo um valor médio
para teor de óleo de 15,5 % variando entre 14,2 e 16,8 %. Sete tipos da variedade Robusta
com média de 9,1 % variando entre 7,2 e 11,0 %.
O óleo do café verde pode ser usado na formulação de cremes cosméticos, pois
quando presentes constituem o princípio ativo de muitas propriedades cosméticas
desejáveis, como: retenção de umidade, penetração na pele, aderência, etc. Para que
tais propriedades sejam preservadas é necessário que se faça uma extração a frio, sem
a presença de solventes. Testes prévios demonstraram que o melhor tipo de café verde
indicado para essa finalidade é a variedade do café arábica. Como o grão de café não é
considerado uma oleaginosa, espera-se baixo rendimento de extração a frio. (TURATTI,
2001). O óleo de café torrado pode ser obtido diretamente pela prensagem dos grãos
torrados, ou mesmo pela extração por solvente (ex: hexano ou etanol), pode ser utilizado
em produtos alimentícios, como recheios de balas, ou mesmo como realçador do sabor de
café em café solúvel, aspergindo-se o óleo, com a ajuda de um sistema de spray, sobre o
produto final, além do uso em formulação de licores de café. (TURATTI, 2001).
Com base no problema apresentado e aliando ao conhecimento disponível na
literatura, este trabalho visa descrever a extração de óleo presente na borra de café e sua
caracterização para verificar a possibilidade de potenciais aplicações como a conversão em
biodiesel, sendo esta uma alternativa sustentável, uma vez que se busca constantemente
a substituição total ou parcial das fontes não renováveis por fontes renováveis.
2. METODOLOGIA
A principal matéria prima utilizada neste trabalho foi a borra de café, onde a mesma
passou pelas seguintes etapas: filtração com água, coleta da borra, armazenamento,
secagem e extração.
O café utilizado para extração de óleo foi o café comercial da marca “Serra Alta”. De
acordo com o fabricante, os tipos de café utilizados são Arábica e Conilon, porém não foram
informadas as proporções de cada tipo.
Na etapa de filtração foi utilizada água a temperatura de 100 °C, processo típico
para obtenção da bebida. As coletas foram realizadas diariamente, e em seguida foram
armazenadas sob refrigeração até ser encaminhada para o processo de secagem.
Para o processo secagem as amostras da borra de café foram colocadas em placas
de petri e em seguida levadas para a estufa analítica com ventilação na temperatura de 80
°C, as amostras foram pesadas a cada 30 minutos até atingir massa constante. A etapa de
secagem é muito importante, pois após o processo de filtração a borra café apresenta um
teor de umidade muito alto, que pode interferir durante a extração se tornando barreira pra
impregnação do solvente na mesma e também prejudicando na qualidade do óleo.
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Na extração de óleos vegetais com o teor relativamente baixo, a forma de extração
mais adequada é utilizar solventes. Portanto o método de extração escolhido será a extração
sólido-líquido e purificação em baixa temperatura (ESL-PBT). Dentre os solventes disponíveis
para a extração do óleo da borra de café, o etanol apresenta vantagens em relação aos outros,
uma vez que é renovável não tóxico e nem nocivo, pelo fato de ser um álcool ele é um possível
reagente para uma eventual reação de transesterificação para produção de biodiesel. Isto
permite que, em uma planta contínua, seja possível realizar a extração com etanol, recuperálo e utiliza-lo posteriormente na reação principal. (SANTOS, 2010). Considerando estes dados
apresentados, o solvente escolhido foi o etanol e o hexano, este último é um solvente muito
utilizado para extração de óleos e gorduras, devido ser apolar, o mesmo extrai facilmente
óleos e gorduras. No entanto traz como desvantagem o fato de ainda possuirmos poucas
informações sobre a sua toxicidade quando exposto ao mesmo por longos períodos. No
caso de extração de líquido presente em um sólido, o equipamento mais indicado em escala
laboratorial é o extrator Soxhlet, ele é a melhor forma de extração continua utilizando um
solvente a quente. Isso por que utiliza uma quantidade relativamente pequena de solvente
e apresenta alta eficiência de extração.
A metodologia sólido-líquido foi utilizada para a extração de óleo, por dois métodos
distintos: extração por Soxhlet e extração a frio.
Na extração por Soxhlet, pesou-se aproximadamente 11 g de amostra de borra
de café em um cartucho de celulose. O etanol foi o solvente utilizado para extração, uma
vez que é renovável não tóxico e nem nocivo, tornando possível recuperá-lo e utilizalo posteriormente. O solvente foi adicionado de acordo com a massa de borra de café na
proporção 9:1 de massa de borra de café por massa de solvente. A extração foi realizada
durante 5 horas, com pressão atmosférica e temperatura de ebulição do solvente de 78 °C,
sendo realizados 5 ciclos por hora. Devido à capacidade do equipamento, foi montado um
conjunto de extração com três equipamentos em paralelo, a extração em paralelo foi feita
em triplicata. Terminada a etapa de extração, as misturas óleo/solvente, dos três conjuntos
de extração foram reunidas para posterior separação.
A extração a frio foi feita com solvente hexano, realizada em triplicata, inicialmente
pesou-se em um Becker aproximadamente 100 gramas de borra de café previamente
seca, adicionando-se 300 mL de hexano na amostra, agitando a mistura em um agitador
mecânico (Marca IKA Eurostar Digital), por cerca 30 minutos, com rotação de 462 rpm e
temperatura ambiente, depois do processo de agitação a mistura ficou em repouso por 24
horas. Após o tempo em repouso houve a separação de fases, uma sobrenadante e outra
com corpo de fundo, a fase sobrenadante (mistura óleo/solvente) foi filtrada utilizando
papel filtro qualitativo, onde o filtrado foi separado no rotaevaporador para a obtenção do
óleo. (Adaptado BARROS, 2015).
Ao final da extração por ambos os métodos, o produto obtido é uma mistura de
óleo extraído e o solvente, que devem ser separados para obtenção do óleo, para tanto foi
realizada a separação entre estes componentes utilizando um evaporador rotativo a vácuo
(rotaevaporador) com um banho de água associado.
Para separação, a mistura óleo/solvente foi colocada no balão do rotaevaporador
(TE-211 da marca Tecnal), cuja temperatura foi mantida de acordo com o solvente utilizado,
40 °C para etanol e 35 °C para hexano e aplicado um vácuo de 640 mmHg para ambos os
solventes utilizados. O tempo de separação variou de acordo com o tipo e quantidade de
solvente. A separação foi realizada até não ser mais possível visualizar o solvente sendo
retirado no coletor.
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Para a caracterização do óleo obtido, foram feitas as seguintes análises: acidez, teor
de umidade, densidade, teor de cinzas, pH e espectroscopia de infravermelho.
Para a determinação de acidez seguiu-se a metodologia sugerida pelo Instituto Adolf
Lutz (1985). Transferiu para um erlenmeyer cerca de 0,05 g de óleo juntamente com 25 mL
de uma solução de álcool isopropílico e éter etílico (2:1) e duas gotas de fenolftaleína. Foi
realizada titulação em triplicata com solução de hidróxido de sódio 0,01 N, até a coloração
rósea persistir por 30 segundos. Para os cálculos do índice de acidez foi utilizada a Equação
1, 2 e 3:
(1)

(2)

(3)

Onde:
v = nº de mL de solução de hidróxido de sódio 0,1 M gasto na titulação;
f = fator da solução de hidróxido de sódio;
P = nº de g da amostra.
Para determinação do teor de umidade, pesou-se em uma balança analítica cerca
de 2,00 g de óleo em um Becker previamente seco em estufa, em seguida levou-se para
estufa na temperatura de 105 ± 5 °C, onde foram realizadas pesagens periódicas até
não haver mais variação de massa. O cálculo de umidade foi realizado de acordo com a
Equação 4.

(4)
Para determinação da densidade: Segundo Arquimedes (século IX), é a quantidade
de massa dividida pelo volume ocupado por ela dado pela Equação 5. Primeiramente foi
colocado em uma proveta 10 mL de óleo, em seguida foi pesado em uma balança analítica
o volume de óleo (REZENDE et al., 2005).
(5)
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Para densidade relativa, primeiramente encheu-se o picnômetro com água
destilada na temperatura ambiente e pesou em uma balança analítica, após encheu-se o
picnômetro com o óleo e pesou-se. O cálculo de densidade seguiu a Equação 6.
(6)
Cinzas é o resíduo obtido por aquecimento de um produto em temperatura próxima
a 550 ºC. (MORETTO, 1998). De acordo com a literatura, também é conhecida a presença de
cinzas no café, mas não há muitas informações que permitam diferenciar uma espécie de
café, pelo teor de cinzas. (CLARKE, 1985). Colocou-se o papel filtro contendo cerca de 2,00 g
de óleo dentro de uma cápsula de porcelana de 50 mL, previamente aquecida em mufla a
550 ºC por uma hora, resfriada em dessecador. Utilizando o bico de bulsen com chama baixa
incinerou-se a amostra mais papel filtro e posteriormente levou-se para mufla previamente
aquecida a 550 ºC por 1 hora. Após resfriou-se em dessecador até a temperatura ambiente.
A operação foi repetida até massa constante. Para o cálculo de teor de cinzas foi utilizado a
Equação 7.
(7)

Para verificação de pH foi realizada medida direta utilizando o pHmetro (Marca
Metter Toledo, Modelo FiveEasyTMFE20) previamente calibrado com soluções tampão.
Para caracterização química do óleo extraído destes ensaios foi seguido a norma
ASTM (Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative
Analysis). Este método padronizado descreve o procedimento para análise qualitativa de
materiais orgânicos e inorgânicos com o uso de espectroscopia no infravermelho (HAACK,
2010). Foram realizadas 20 leituras para cada amostra, em FTIR, traçando uma média das
leituras pelo próprio equipamento.
3. DESENVOLVIMENTO
O roteiro dos experimentos seguiu basicamente quatro etapas principais: coleta
e preparo da amostra, extração solido-liquido, separação da mistura óleo/solvente e
caracterização físico/química do óleo obtido.
O rendimento é dado pelo teor de óleo obtido em relação à massa seca de borra
de café alimentada no início da extração, expresso em porcentagem, conforme mostra a
Tabela 3.
Tabela 03 - Rendimento das extrações de óleo
Método

Rendimento (%)

Extrator Soxhlet

12,26

Tanque agitado

8,2

Fonte: Autor (2016).
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O método de extração de óleo a quente, com extrator Soxhet, mostrou-se mais
eficiente quando comparado ao método de extração a frio, No entanto, o rendimento de
óleo obtido de 12,26 % foi aproximadamente ao encontrado na literatura para a mesma
espécie utilizada de 12 % (MAZZAFERA et al., 1998).
A Tabela 4 apresenta os teores de umidade do óleo para cada método de extração.
Tabela 04 - Teor de umidade do óleo
Método

Umidade (%)

Extrator Soxhlet

3,44

Tanque agitado

16,46

Fonte: Autor (2016).

Os valores elevados para teor de umidade confirmam que a separação óleo/solvente
não foi totalmente eficiente, pois de acordo com a literatura o teor de umidade encontrase inferior a 1 %. (SANTOS, 2010). Mesmo considerando este elevado teor de umidade, a
eficiência de extração com extrator Soxhlet foi representativa, 98,65 %. Considerando um
teor elevado de óleo obtido de 12 % (MAZZAFERA et. al., 1998) quando comparado com
Santos (2010), que obteve valores em torno de 95 %. Com o método de extração a frio em
tanque agitado a eficiência foi de apenas 57,08 %. Esses valores podem ser observados na
Tabela 5.
Tabela 05 - Eficiência nos métodos de extração

Método

Rendimento (seco)

Eficiência (considerando 12
% como teor máximo)

Extrator Soxhlet

11,83 %

98,65 %

Tanque agitado

6,85 %

57,08 %

Fonte: Autor (2016).

Embora o tanque agitado tenha apresentado uma baixa eficiência, ele tem como
vantagem na escala de laboratório a possibilidade de trabalhar com quantidades maiores
de matéria prima por batelada, nos experimentos foram utilizados 100 g. No Extrator
Soxhlet, embora possua maior eficiência, tem o tamanho limitado e de acordo com os
experimentos realizados o máximo de matéria prima por batelada foi de 11 g, valores este
que limitariam o prosseguimento do trabalho, que seria a obtenção de biodiesel. Pois,
para realizar uma batelada de produção de biodiesel seriam necessários cerca de 100 mL
de óleo, e em cada batelada de extração foram extraídos no máximo 1,5 mL, para tanto
seriam necessários cerca de 67 bateladas de extração utilizando o Extrator Soxhet para
apenas uma batelada de produção de biodiesel.
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Os resultados de densidade são apresentados na Tabela 6, o valor obtido 0,90 g/mL
para o óleo com o extrator Soxhlet e 0,87 g/mL para o tanque agitado estão próximo do que
a literatura apresenta. Santos (2010) obteve valor de 0,89 g/mL. O resultado inferior para
o método de tanque agitado, quando comparado ao extrator Soxhlet, pode ser devido a
presença de solvente ainda na amostra, sendo que o solvente utilizado nessa extração foi
o hexano que possui densidade de 0,655 g/mL e como essa amostra apresentava um alto
teor de umidade (16,46 %) que provavelmente representa uma parcela do hexano que não
separou completamente do óleo na etapa com rotaevaporador e pode ter contribuído
para esse resultado inferior obtido.
Tabela 06 - Valores de densidade aparente para os óleos obtidos em métodos distintos
Método

Densidade (g/mL)

Extrator Soxhlet

0,90

Tanque agitado

0,87

Fonte: Autor (2016).

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos para acidez.
Tabela 07 - Acidez do óleo obtido comparado com Santos e Turatti
Autor

SANTOS (2010)

TURATTI (2001)

Acidez como ácido Oleico (%)

9,3

11

10

Índice de acidez (%)

2,62

3,1

2,82

Fonte: SANTOS (2010), TURATTI (2001), Autor (2016).

Obteve-se 9,3 % como acidez em ácido oleico, valor aproximado ao que a literatura
apresenta de 10 %, de acordo com estudo reportado por Turatti (2001) isso significa que
houve pouca degradação do óleo obtido.
Para valores de medição de pH, o óleo extraído com extrator Soxhlet apresentou
pH mais ácido em torno de 3,47, quando comparado com o tanque agitado de 4,91. Esse
valor pode ser devido a menor umidade, consequentemente maior teor de óleo que
contém compostos de ácidos graxos.
Não foram encontradas referências na literatura para o teor de cinzas do óleo de
borra de café. Contudo, foram encontrados alguns estudos para o grão de café. Segundo
Conti (2013) o teor de cinzas para o café tradicional é de 4,66 %. Quast (2004) encontrou
4,33% para o café Arábica. No presente estudo, foi realizado teor de cinzas apenas no
método a quente, no qual obteve-se um valor próximo à 2,77 %.
Para o método de extração com extrator Soxhlet com etanol, os espectros de FTIR
são apresentados na Figura 2.
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Figura 02 - Espectros de FTIR na faixa de 4000 – 400 cm-1 do óleo extraído com o método
Soxhelt utilizando como solvente etanol.

Fontes: dados coletados em FTIR, 2016.

Os espectros obtidos a partir do material lipídico extraído com etanol apresenta-se
na faixa de 2922,16 e 719,45 cm-1 onde se encontra a identidade da amostra, ou seja, onde
há maior frequência de bandas na faixa espectral.
Os dados da interpretação das principais bandas dos espectros de FTIR estão
mostrados na Tabela 8.
Tabela 08 - Principais bandas no espectro do infravermelho FTIR do óleo extraído com etanol
e suas interpretações
Regiões (cm-1)

Grupo Funcional

Comentários

2922,16

C-H (alifáticos)

Carbonos primários e secundários

2852,72

C-H (alifáticos)

Carbonos primários e secundários

1741,72

C=O (ésteres)

Absorção sujeita a efeitos conjugação e de efeito
indutivo

1458,18

CH2

Deformação angular de (CH2)n

1159,22

C-O (ésteres)

Ésteres saturados: Deformação axial simétrica

719,45

(CH2)n (para n > 3)

Deformação angular da cadeia (‘rocking”)

Fonte: PERIOTTO (2012); NUNES (2009).
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Para as regiões de 2922,16 e 2852,72 cm-1, tem-se os grupos C-H alifáticos, com a
presença de carbonos primários e secundários, principalmente grupos metil.
Para regiões de 1741,72 cm-1, nota-se a presença de ésteres, mas a absorção nessa
região está sujeita a efeitos conjugação e de efeito indutivo (PERIOTTO, 2012).
Nas regiões na faixa de 1458,18 cm-1, tem-se a deformação angular do grupo (CH2)n.
As interpretações realizadas para as regiões entre 1140 e 1200 cm-1 onde se encontra
o pico 1159,22 cm-1 indicam a presença de SO2, essa é uma região de deformação axial
simétrica. (PERIOTO, 2012).
Na faixa de 719,45 cm-1, tem-se a deformação angular da cadeia (CH2)n, chamada de
rocking.
Para o método de extração com tanque agitado e hexano como solvente, os espectros
de infravermelho são mostrados na Figura 3.
Os espectros obtidos a partir do óleo extraído com hexano mostram que entre
2922,16 e 717,52 cm-1 se encontra a identidade da amostra, ou seja, onde há maior frequência
de bandas na faixa espectral.
Figura 03 - Espectros de FTIR na faixa de 4000 – 400 cm-1 do óleo extraído com o método a
frio utilizando como solvente o Hexano.

Fontes: dados coletados em FTIR, 2016.

Os dados da interpretação dos picos são mostrados na Tabela 9.
Tabela 09 - Principais bandas no espectro do infravermelho FTIR do óleo extraído com
hexano e suas interpretações
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Regiões (cm-1)

Comentários

Grupo Funcional

2922,16

C-H (alifáticos)

Carbonos primários e secundários

2852,72

C-H (alifáticos)

Carbonos primários e secundários

1741,72

C=O (ésteres)

Absorção sujeita a efeitos conjugação e de
efeito indutivo
Deformação angular de (CH2)n

1458,18

CH2

1159,22

C-O (ésteres)

717,52

(CH2)n (para n > 3)

Ésteres saturados: Deformação axial simétrica
Deformação angular da cadeia (‘rocking”)

Fonte: PERIOTTO (2012); NUNES (2009).

Todas as regiões observadas na Tabela 8 para o método de extração utilizando etanol
se repetem ao método de extração utilizando hexano, exceto a região de 717,52 cm-1, que
indica a deformação angular assimétrica no plano do grupo CH2, com número de carbonos
maior que quatro chamados de rocking (balanço), conforme pode ser observado na Figura
4. (HAACK, 2010).
Figura 04 - Modos vibracionais para o grupo funcional - CH2. Os sinais + e - indicam
movimentos perpendiculares ao plano da página.

Fonte: SILVERSTEIN, 2000, adaptada por HAACK, 2010
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Diante das análises e interpretação dos espectros para cada método, observa-se que
há relação entre ambos, com base nos dados das Tabelas 8 e 9 que mostram as principais
bandas obtidas por ambos os métodos de extração onde difere apenas levemente na última
banda (719,45 e 717,52 cm-1) e pela comparação visual das Figuras 5 e 6 que mostram
praticamente as mesmas bandas nas mesmas vibrações ou muito similares, fica evidente,
que embora tenha sido utilizado métodos diferentes de extração, os compostos extraídos
são praticamente os mesmos.
4. CONCLUSÃO
A extração do óleo da borra de café pode ser uma alternativa viável tecnicamente,
com base nas análises realizadas. Conhecendo as características deste óleo obtido, é
possível verificar futuras aplicações. Embora ainda não tenham sido realizados testes
físicos para produção de biodiesel, há evidências que ele pode ser uma alternativa possível,
pois teoricamente o óleo obtido apresenta características necessárias para produção do
biodiesel.
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RESUMO
O biodiesel vem se tornando prioridade em diversos países pelo fato de ser um combustível
renovável, não tóxico e biodegradável. Uma dificuldade para a produção do biodiesel é o
alto custo, por isso gorduras com um baixo valor no mercado seriam uma ótima solução
para baratear esse processo. Nesse contexto destaca-se a gordura advinda da fritura de
alimentos. Além de tornar o processo mais barato, a reutilização dessa gordura contribuiria
para a preservação do meio ambiente devido ao descarte inapropriado desse óleo. A síntese
de biodiesel pode utilizar catalisadores ácidos ou básicos. Alguns autores afirmam que a rota
alcalina é preferível por ser mais rápida, porém para se utilizar uma base como catalisador
é necessário que a quantidade de ácidos graxos livres presentes na matéria-prima seja
bem pequena, caso contrário seria necessário um pré-tratamento, como no caso do óleo
residual de frituras. Nesse contexto foi proposta a produção de biodiesel a partir da reação
de transesterificação do óleo proveniente de frituras de alimentos com pré-tratamento
ácido utilizando etanol e hidróxido de sódio como catalisador. Os resultados mostraram-se
satisfatórios quanto à síntese do biodiesel, apresentando uma conversão máxima de 85,12%
para uma das amostras sintetizadas. Entretanto, com relação à estabilidade oxidativa,
as amostras apresentaram valores razoavelmente baixos, o que já era esperado devido à
instabilidade do biodiesel.
Palavras-chave: Biodiesel; Reutilização; Óleo residual.
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ABSTRACT
Biodiesel has become a priority in many countries because it is a renewable fuel, non-toxic
and biodegradable. One difficulty for biodiesel production is the high cost, so fat with a low
market value would be a great solution to cheapen the process. In this context there is the
arising fat frying food. In addition to making the process cheaper, reuse this fat contribute
to the preservation of the environment due to improper disposal of this oil. The synthesis
of biodiesel can use acid or basic catalysts. Some authors state that the alkaline route is
preferred because it is faster, but to use a base as a catalyst is necessary that the amount of
free fatty acids present in the raw material is very small, otherwise a pretreatment would be
required as in if the residual oil frying. In this context it is proposed the production of biodiesel
from a transesterification reaction of the oil from frying foods with acid pretreatment using
ethanol and sodium hydroxide as catalyst. The results showed to be satisfactory in regard to
biodiesel synthesis, presenting a maximum conversion of 85.12% for one of the synthesized
samples. However, concerning the oxidative stability the samples showed considerably low
values, what was already expected due to the instability of the biodiesel.
Keywords: Biodiesel; reuse; residual oil.
1. INTRODUÇÃO
O biodiesel é um biocombustível que consiste em uma mistura de ésteres de ácidos
graxos de cadeia longa obtidos por transesterificação de um óleo ou gordura (animal ou
vegetal) com um álcool (KNOTHE, 2010; ALMEIDA et al., 2015; FERRERO et al., 2015). Pode
ser utilizado em motores de ignição por compressão ou na mistura com o combustível
diesel, tornando-se um combustível alternativo promissor (FAZAL et al., 2011, ALMEIDA
et al., 2016). Nas últimas décadas vem chamando muita atenção, por apresentar diversas
vantagens ambientais, econômicas e sociais: é renovável, não tóxico, biodegradável, não
contém enxofre, além de criar novos empregos, reduzir o aquecimento global, entre
outros (ARANSIOLA et al., 2014; FERRERO et al., 2015; ALMEIDA et al., 2016).
A produção de biodiesel geralmente ocorre através do processo de transesterificação,
que consiste na reação de triglicerídeos (por exemplo, óleo vegetal ou gordura animal)
com álcoois de cadeia curta (por exemplo metanol ou etanol), na presença de um
catalisador homogêneo ácido ou básico. Esse processo é reversível e ocorre em três fases
consecutivas: o triglicerídeo é convertido para diglicerídeo; o diglicerídeo é convertido
para monoglicérido e, finalmente, a glicerina é obtido a partir do monoglicérido, resultando
na formação de um mol de biodiesel em cada passo. Geralmente, um excesso de álcool é
usado para melhorar o rendimento em biodiesel (SHARMA et al., 2008; ULLAH et al., 2015;
ALMEIDA et al., 2016). A estequiometria apresentada pela reação é de 1:3 com relação á
óleo: álcool, entretanto estudos mostram que para um aumento satisfatório na geração
de produto, esta relação deve ser de 1:12 (SAAD, 2005). Tal processo permite um tempo
de reação relativamente curto, e uma boa qualidade do produto. No entanto, a fonte de
triglicerídeos deve apresentar um baixo teor de ácidos graxos livres e o álcool deve ser
substancialmente anidro. Essas características são necessárias para evitar a produção de
sabões (por consumo de catalisador) e o baixo rendimento do produto (FERRERO et al.,
2015).
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Com base nos estudos apresentados em literatura, vê-se que o álcool mais utilizado
na produção de biodiesel é o metanol, seguido pelo etanol que apresenta uma utilização
restrita a escala laboratorial em comparação com o uso de metanol. Ao mesmo tempo, a
produção de metanol é principalmente baseado em combustíveis fósseis, principalmente
gás natural, enquanto que o etanol é geralmente produzido a partir de biomassa. No Brasil
a produção de etanol é elevada e bem desenvolvida. Assim, ressalta-se que a utilização
do etanol na produção de biodiesel em vez de metanol, torna o combustível biodiesel
completamente um bio-combustível (SANLI et al., 2015).
Catalisadores homogêneos, tais como hidróxido de sódio, de potássio e alcóxidos
são comumente usados para a produção de biodiesel, isso porque a taxa de reação é mais
elevada em comparação com aqueles catalisada por ácido. Entretanto os catalisadores
básicos são muito sensíveis à presença de ácidos graxos livres e a água nas matérias-primas
lipídicas necessitando de um pré-tratamento (Morais et al, 2010).
O biodiesel também tem sido utilizado como um componente adicionado ao
petrodiesel (diesel obtido do petróleo) devido às suas propriedades vantajosas, tais como
baixo teor de enxofre, a falta de aromáticos, maior capacidade de lubrificação e valores
muito elevados de índice de cetano (ULLAH et al., 2015).
De um ponto de vista econômico, o biodiesel ainda tem dificuldades para ser
competitivo sem incentivos fiscais, principalmente devido ao preço das matérias-primas e
também devido aos custos de processamento. A aplicação de catalisadores heterogêneos
(sólidos) para a produção de biodiesel pode atenuar significativamente os custos de
processamento associados à catálise homogênea, porque eles podem ser reutilizados,
permitindo uma melhor separação e uma maior qualidade dos produtos finais (FERRERO et
al., 2015).
Desde que se vem aumentando a taxa de utilização do biodiesel entre as fontes
alternativas de combustível, a questão mais importante para a sustentabilidade desse
combustível é o tipo de matéria-prima utilizada na sua produção. Além de seus efeitos
técnicos, a seleção do tipo de matéria-prima também tem grande influência sobre o
crescimento econômico da indústria de biodiesel do país (ARANSIOLA et al., 2014).
Vários óleos têm sido utilizados em diferentes países como matérias-primas para a
produção de biodiesel devido à sua disponibilidade. O óleo de soja é comumente usado nos
Estados Unidos, o óleo de colza é utilizado em muitos países europeus e os óleos de coco
e de palma são usados na Malásia. A transesterificação de óleos comestíveis também foi
realizada a partir do óleo de girassol. Outros óleos comestíveis e não comestíveis, gorduras
animais, algas e resíduos de cozimento também têm sido investigados pelos pesquisadores
para o desenvolvimento de biodiesel (GHADGE e RAHEMAN, 2005; SHARMA et al., 2008;
FERRERO et al., 2015; ALMEIDA e al., 2016). O emprego de óleos usados na produção de
biodiesel, como o óleo de fritura, permitiria eliminar a concorrência com o consumo de
alimentos, o que também irá permitir a conformidade com os requisitos ecológicos e éticos
para biocombustível, além de trazer benefícios econômicos (preço de custo do biodiesel
reduzido) (ARANSIOLA et al., 2014; SANLI et al., 2015). Contudo o óleo de descarte apresenta
muitos ácidos graxos livres havendo necessidade de um pré-tratamento do óleo.
Há vários relatos sobre a produção de biodiesel a partir de óleos comestíveis. Assim,
sua competição com a indústria e com o consumo de alimentos tem sido uma preocupação
global. Estima-se que cerca de 6,6 Tg (34%) do óleo comestível produzido no mundo entre
2004 e 2007 foi para a produção de biodiesel e o biodiesel deverá representar mais de um
terço do crescimento esperado em uso de óleo comestível de 2005-2017 (SANLI et al., 2015).
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Para garantir a qualidade e a eficiência do biocombustível é necessário estabelecer
padrões a fim de caracterizar esse produto. A viscosidade do biodiesel influencia
diretamente no processo de queima na câmara de combustão do motor. O método ABNT
NBR 10441 estabelece um intervalo aceitável de viscosidade de 3,0 a 6,0 mm²/s. A RANP
07/08, além dos métodos analíticos já citados, recomenda também o método ABNT
NBR 10441. De acordo com a Resolução número 45 da Agencia Nacional do Petróleo, as
especificações do Biodiesel devem respeitar os valores apresentados na Tabela 1.
Tabela 01 – Características do biodiesel e métodos empregados para análise.
MÉTODO
CARACTERÍSTICA

UNIDADE

Aspecto

LIMITE
ABNT NBR

ASTM D

EN/ISO

LII

Massa específica a
20°C

kg/m³

850-900

7148
14065

1298
4052

EN ISO 3675
EN ISO 12185

Viscosidade
Cinemática a 40°C

mm²/s

3,0-6,0

10441

445

EN ISO 3104

Teor de Água, máx.

mg/kg

500

6304

EN ISO 12937

Mg KOH/g

0,50

14448

664

EN ISO 14104

Glicerol livre, máx.

% massa

0,02

15341

6584

EN 14105
EN 14106

Glicerol total, máx.

% massa

0,25

15344

6584

EN 14105

Mono, di,
triacilglicerol

% massa

Anotar

15342
15344

6584

EN14105

H

8

Índice de acidez,
máx.

Estabilidade à
oxidação, 110°C

EN 14112

Fonte: Resolução número 45 da Agencia Nacional do Petróleo, 2014.
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De acordo com Hoekman et al. (2012), em baixas temperaturas, o biodiesel e
suas misturas com óleo diesel derivado de petróleo, apresentam a deposição de ésteres
graxos e parafinas durante o armazenamento, transporte e utilização, causando queda
das propriedades de fluxo. A baixas temperaturas ocorre a formação de núcleos de cristais
parafínicos. A temperatura em que os cristais se tornam visíveis é definida como ponto de
névoa. Nas temperaturas abaixo do ponto de névoa, o crescimento cristalino e a aglomeração
continuam até que os cristais fiquem grandes o bastante para restringir ou impedir o fluxo
livre dos combustíveis nas tubulações e nos filtros. Essa propriedade é conhecida como
ponto de fluidez do biodiesel que é definido como a mais baixa temperatura em que o
líquido escoa livremente. O ponto de fluidez e o ponto de névoa são usados para caracterizar
o escoamento de combustível em baixas temperaturas. O ponto de fluidez do biodiesel é
mais elevado devido maior quantidade de ácidos graxos saturados. A forma alternativa para
superar os problemas de escoamento do biodiesel em baixas temperaturas é misturá-lo com
óleo diesel. Logo, o funcionamento em baixas temperaturas deve ser levado em consideração
uma vez que , assim como para o diesel convencional, devem ser tomadas precauções para
garantir a operacionalidade à baixas temperaturas de biodiesel e suas misturas.
A estabilidade oxidativa do biodiesel está relacionada com o grau de insaturação
dos alquilésteres presente e com a posição das duplas ligações na cadeia carbônica. A
alta temperatura e a exposição ao ar são fatores importantes que afetam a estabilidade
do biodiesel, contudo, esta é significativamente afetada quando estes dois fatores estão
presentes ao mesmo tempo (BONDIOLI et al, 2002). O método Rancimat é aceito como
padrão na norma EN 14214 e na RANP 07/08, para análise da estabilidade oxidativa do
biodiesel (método EN 14112), com valor mínimo de período de indução de 8 h.
2. METODOLOGIA
2.1. Síntese do Biodiesel
A síntese de biodiesel foi realizada a partir de óleo residual de fritura na presença
de etanol e com hidróxido de sódio como catalisador. A matéria prima foi obtida em uma
pastelaria localizada no centro da cidade de Maringá. Inicialmente, o óleo passou por uma
filtração, onde foram retiradas todas as sujeiras mais grosseiras e qualquer resquício de
alimento, seguido de armazenagem em refrigeração. O óleo foi então submetido a uma
esterificação etílica que tem por finalidade o tratamento deste material visto a grande
quantidade de ácidos graxos livres presentes. A esterificação foi realizada utilizando-se 2%
em massa de ácido sulfúrico, a uma temperatura de 60°C, com um tempo reacional de 60
minutos. Nessa primeira etapa foi estudado o efeito da variação da razão óleo: etanol no
produto final. A quantidade de etanol utilizada nessa primeira etapa foi feita sempre em
excesso, numa proporção de 5, 4, 3, 2 e 1,5 vezes a mínima necessária para a reação de
esterificação.
A reação de transesterificação foi realizada com o óleo obtido a partir do prétratamento ácido e ocorreu na presença do catalisador (hidróxido de sódio) e de etanol.
Foram realizados ensaios variando-se a razão molar óleo: etanol, nas proporções 1:6, 1:9 e
1:12, já descontando a quantidade de etanol utilizada na etapa de esterificação. A reação
permaneceu em agitação por 60 minutos, a 60°C e com 1% de catalisador em relação à
massa de óleo. Tanto a esterificação como a transesterificação foram conduzidas em um
erlenmeyer colocado sob uma chapa aquecedora com agitação magnética constante.
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Ao término da reação, as amostras passaram por um processo de separação da
fase de biodiesel e da fase rica em glicerol. Como a separação das fases não ocorreu de
forma espontânea, cerca de 10 mL de glicerol foram adicionadas as amostras para que
estas se separassem. Após a adição de glicerol, as amostras foram deixadas em repouso
por aproximadamente 12 horas até que se observasse a separação das fases. Feito isso, as
amostras foram centrifugadas e as fases separadas.
Posteriormente as amostras foram lavadas uma única vez com uma solução de NaCl
(1%) , decantadas e separadas. O procedimento de lavagem foi repetido com agua deionizada
até que a separação de fases ocorresse e essas apresentassem aspecto translúcido. Ao
término das lavagens, o biodiesel foi separado da água e posto em um dessecador para
secagem do mesmo.
Após a secagem, o biodiesel foi submetido a análises para sua caracterização,
incluindo determinação de sua viscosidade, ponto de fluidez, ponto de névoa, estabilidade
oxidativa, além da conversão obtida em cada reação.
2.2. Procedimento Experimental para a Caracterização de Biodiesel
A viscosidade dinâmica de cada amostra foi obtida com o auxilio de um viscosímetro
de bolas da marca Brookfield modelo KF40. O viscosímetro foi conectado a um banho
termostático que permitiu que a temperatura do biodiesel permanecesse á 40°C no aparelho.
Assim pode-se medir a viscosidade cinemática das amostras.
A fim de determinar o ponto de fluidez e o ponto de névoa do biodiesel produzido,
adicionou-se uma amostra de biodiesel num béquer sobre um banho termostatizado
com um termopar tipo T inserido na amostra. Para a determinação do ponto de fluidez,
resfriou-se lentamente a amostra, observando-se a fluidez desta em pequenos intervalos
de temperatura (mediante a inclinação do béquer em 45º) a fim de analisar a facilidade de
escoamento, definindo-se o ponto de fluidez como sendo a menor temperatura em que
ainda se observava o movimento do fluido. Para a aferição do ponto de névoa, a amostra
passou por um resfriamento controlado até que se percebesse a turvação da amostra.
A conversão de óleo em ésteres etílicos foi medida por meio de titulação iodométrica
do glicerol formado durante a etapa de transesterificação segundo o método apontado por
Ashwort (1979) na qual se extrai o glicerol presente no biodiesel com uma lavagem com
água deionizada. A solução aquosa é então separada e a esta adiciona-se 0,5 mL de uma
solução de H2SO4 1:4 (v/v) para acidificar o meio. Adiciona-se a esta solução uma solução
previamente preparada de periodato de sódio (5,5 g/L) com a qual deixa-se reagir por um
período de 10 minutos. Após este intervalo, adiciona-se 4 g de bicarbonato de sódio e 1 g de
iodeto de potássio à mistura, formando iodo, o qual foi titulado com uma solução 0,1 molar
de arsenito de sódio. Os cálculos foram realizados mediante a estequiometria das reações
1,2 e 3 mostradas abaixo, onde a porcentagem de glicerol de cada amostra foi calculada a
partir do volume de arsenito de sódio utilizado na titulação.
(1)
(2)
(3)
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A análise de estabilidade oxidativa foi realizada no laboratório de análises da Indústria
BsBios na cidade de Marialva. A análise foi obtida via método Rancimat respeitando a norma
EN 14112 a agência Nacional do Petróleo.
3. DESENVOLVIMENTO
A síntese de biodiesel foi realizada de acordo com a metodologia previamente
apresentada. Ao todo foram 13 amostras a fim de analisar o comportamento das reações de
esterificação e de transesterificação a partir da variação de alguns parâmetros, como massa
de óleo, massa de etanol, entre outras. As especificações são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 02- Especificações das amostras de biodiesel sintetizadas.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Massa de
óleo (g)

100,62

100,54

102,57

103,02

108,63

100,41

105,50

101,90

100,90

101,30

109,00

101,70

101,70

Massa de
etanol (g)

18,98

18,55

5,73

5,99

5,77

5,98

19,02

11,46

15,15

7,79

15,73

11,49

7,71

Massa de
ácido (g)

2,19

2,50

2,44

2,15

2,27

2,26

2,08

2,10

2,10

2,20

2,11

2,11

2,28

Quantidade
de óleo em
excesso

5x

5x

1,5x

1,5x

1,5x

1,5x

5x

3x

4x

2x

4x

3x

2x

Amostras
Esterificação

Transesterificação
Massa de
etanol (g)

30,71

14,40

60,86

42,18

29,35

62,25

48,22

55,39

51,39

59,16

35,29

38,91

42,62

Massa de
NaOH (g)

2,64

2,52

2,79

2,82

2,81

2,71

2,69

2,69

2,77

2,74

2,66

2,67

2,77

Razão molar
óleo: etanol

1:9

1:6

1:12

1:9

1:6

1:12

1:12

1:12

1:12

1:12

1:9

1:9

1:9

Com o intuito de comparar com valores de viscosidade encontrados na literatura,
efetuou-se a avaliação da viscosidade de cada uma das amostras indicadas a 40°C. Os
resultados são apresentados na Tabela 3. A viscosidade do óleo de fritura também foi
medida, a fim de comparar a redução da viscosidade das amostras mediante as reações.
Tabela 03 - Viscosidade das amostras de biodiesel sintetizadas.
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Amostra

Viscosidade dinâmica a 40°C (cP)

1

2,7355335

2

2,619699

3

3,966979

4

4,461096

5

4,04044

6

3,755228

7

3,895196

8

3,974325

9

4,085265

10

3,984356

11

3,556296

12

3,791732

13

4,202091

Óleo de fritura

17,52102

Segundo as especificações vigentes pela ANP, mostradas na Tabela 1, o biodiesel
deve apresentar um valor de viscosidade cinemática de 3,0 à 6,0 mm²/s à uma temperatura
de 40°C. Sendo assim, todas as amostras apresentaram valores aceitáveis.
Os pontos de névoa e fluidez para todas as amostras de biodiesel sintetizadas são
apresentados na Tabela 4. Percebe-se que não houveram variações significativas de uma
amostra para outra, onde o ponto de névoa ficou entre 4°C e 9 °C e o ponto de fluidez
entre - 8°C e - 3°C. Estas propriedades são consideradas importantes no que diz respeito
à temperatura ambiente onde o combustível deva ser armazenado e seus valores podem
variar de acordo com a matéria prima e álcool utilizados. Sendo assim, a partir dos resultados
obtidos pode-se perceber que o baixo ponto de fluidez apresenta-se como um fator positivo
para o biodiesel, significando que esse alcançará temperaturas muito baixas até que o seu
escoamento cesse por completo.
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Tabela 04- Ponto de névoa e de fluidez para as amostras sintetizadas.
Amostra

Ponto de fluidez (°C)

Ponto de névoa (°C)

1

-5

5

2

-6

5

3

-8

8

4

-4

4

5

-6

5

6

-7

9

7

-8

6

8

-8

5

9

-8

9

10

-7

5

11

-3

6

12

-5

9

13

-7

5

Os resultados para a estabilidade oxidativa das amostras são apresentados na
Tabela 5. Percebe-se que as amostras mais estáveis, ou seja, que apresentaram um tempo
maior de estabilidade, foram aquelas referentes ás razões molares 1:12 e 1:9 e com
uma menor quantidade de álcool em excesso na etapa de esterificação (1,5 e 2 vezes a
quantidade mínima necessária para a reação), onde o maior tempo obtido foi o de 2,95 h,
bem abaixo do especificado pela norma da Agencia Nacional do Petróleo que especifica
um tempo de 8 horas. Esse comportamento já era esperado visto que o biodiesel sofre
uma degradação maior com o tempo. Segundo Meher (2006) essa degradação ocorre
devido à ação do ar, da luz, temperatura, presença de metais catalíticos e umidade. A fim
de minimizar esse problema, antioxidantes são utilizados como forma de inibir ou retardar
a oxidação do biodiesel. Entre os antioxidantes sintéticos mais utilizados destaca-se o tercbutil-hidroquinona (TBHQ) (RAMALHO e JORGE, 2006).
Tabela 05 – Estabilidade Oxidativa das Amostras.
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Amostra

Estabilidade Oxidativa (h)

1

0,31

2

0,56

3

2,61

4

2,84

5

0,09

6

1,65

7

0,15

8

1,23

9

2,04

10

2,95

11

0,25

12

1,03

13

2,42

A conversão do óleo em biodiesel de cada amostra também foi determinada
através do método titulométrico já explanado, e os resultado obtidos são apresentados na
Tabela 6. Os resultados obtidos mostraram que as maiores conversões foram alcançadas
pelas amostras com razão molar 1:12, como já era esperado, enquanto que as amostras na
proporção 1:6 apresentaram conversões menores.
Tabela 06 – Conversão do óleo em biodiesel em cada amostra.
Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conversão (%)
73,9
12,7
83,48
78,55
20,72
85,12
79,85
67,59
84
71,8
60,87
67,31
60,57
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4. CONCLUSÃO
Com base na metodologia apresentada, pode-se constatar que todas as amostras
estudadas apresentaram resultados satisfatórios quanto à síntese de biodiesel. As
viscosidades cinemáticas das amostras mostraram-se de acordo com as especificações da
ANP e o ponto de névoa e fluidez não sofreram grandes variações de uma amostra para
outra, apresentando-se dentro de uma mesma faixa de valores.
Amostras com razão molar óleo: etanol na proporção de 1:12 conduziram as maiores
conversões (da ordem de 85,12%), apresentando-se assim como a melhor condição para a
produção de biodiesel, dentre as estudadas neste trabalho.
Com relação à estabilidade oxidativa, os melhores resultados foram obtidos nas
amostras de razões molares 1:12 e 1:9 e com uma menor quantidade de álcool em excesso
na etapa de esterificação. Entretanto, os melhores valores ficaram abaixo do estabelecido
pela ANP, o que já era esperado devido à não adição de antioxidantes ao combustível.
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ESTUDO DA ADSORÇÃO DE BÁRIO E CHUMBO EM MATERIAL CERÂMICO
Cíntia Andreia Alves Pereirra; Giane Gonçalves Lenzi; Vivian Loaine;
Rubiane Marques

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Engenharia Química
RESUMO
A contaminação do meio ambiente, especialmente da água, por metais pesados tem
ocorrido de forma progressiva. Muitas pesquisas têm sido direcionadas a estudar/modificar
materiais no intuito de obter uma eficiência de processos de descontaminação ambiental.
Neste sentido, o presente projeto teve como objetivo a síntese de um material cerâmico
com a argila bentonita impregnada em uma esponja vegetal natural (esponja cerâmica)
e aplicação da mesma para remoção de Bário através de processo de adsorção. Os testes
de adsorção foram realizados em temperatura ambiente com uma concentração inicial
de Bário e Chumbode 50 mgL-1 em um sistema estático, utilizando como adsorvente o
óxido de alumínio, a bentonita, a suspensão cerâmica e a esponja cerâmica. Os resultados
indicaram um comportamento da adsorção em função do tempo diferente para cada
material. A sequência de remoção de Bário, com os materiais estudados foi: Bentonita>
Esponja Cêmica> Cerâmica> Óxido de Aluminio. Para a remoção de Chumbo a sequência
obtida foi:: Bentonita> Cerâmica >Esponja Cêmica> Óxido de Aluminio.
A adsorção do Bário e Chumbo na Bentonita foram de 90% e 92%, por outro lado da
alumina 5% e 23%, respectivamente.
Palavras-chave: Adsorção; Esponja Cerâmica; Remoção Bário e Chumbo.
ABSTRACT
Contamination of the environment, particularly water, heavy metals have occurred
gradually. Much research has been directed to study / modify materials in order to obtain
an environmental decontamination process efficiency. In this sense, this project aimed to
the synthesis of a ceramic material impregnated with bentonite clay in a natural vegetable
sponge (ceramic sponge) and applying it to remove Barium through the adsorption process.
adsorption tests were conducted at room temperature with an initial concentration of
Barium 50 mgL-1 in a static system, using as an adsorbent aluminum oxide, bentonite,
the ceramic slurry and the ceramic sponge. The results showed adsorption behavior as
a function of time for each different material. The following removal Barium, with the
materials studied was: Bentonite> Sponge Cêmica> Ceramics> Aluminium Oxide. The
adsorption of Barium the bentonite was 90% by addition of 5% alumina.
Keywords: Adsorption ; Sponge Ceramics ; Barium and Lead Removal
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1. INTRODUÇÃO
A preocupação com os impactos ambientais, na água, no solo e na atmosfera tem sido
uma constante discussão da sociedade. Uma população mais numerosa, não apenas retira
mais recursos da natureza como também polui mais. Neste contexto, inúmeros resíduos são
descartados sem o devido tratamento, ou até mesmo sem nenhum tratamento. Em muitos
casos esse descarte negligenciado acaba por contaminar as novas matérias-primas a serem
exploradas, como no caso da contaminação da água por metais pesados.
Neste cenário está o bário, um elemento tóxico, radioativo devido a radionuclídeos
de longa duração [1]. O bário está presente em resíduos de processos industriais como: i) o
químico, ii) petroquímico, iii) automotivo, iv) metalúrgico, entre outros. Compostos contendo
bário podem percorrer longas distancias, visto que são de fácil solubilidade na água. Vários
métodos e materiais vem sendo utilizados para remover ou utilizar os resíduos contendo
bário [2-5], entre estes está a adsorção. A adsorção é aplicada em processos de purificação
e separação, apresentando-se como uma alternativa importante e economicamente viável
em muitos casos. Pesquisadores vem estudando uma variedade de materiais para o processo
de adsorção, como por exemplo, PVA-alginato [5], Zeólitas [6], argilas minerais [2,7,8] entre
outros.
As argilas são abundantemente disponíveis como um recurso natural e elas não
são tóxicos para o ecossistema. O custo de argila é relativamente baixo em comparação
com outros adsorventes alternativos, incluindo carvão ativado, zeólitas naturais e sintéticas.
Os minerais da argila têm grande potencial como adsorventes, devido a sua estabilidade
química e mecânica e propriedades estruturais [7].
Em particular, a argila Bentonita é uma rocha composta principalmente por um
argilomineral montmorilonítico, formado pela desvitrificação e subsequente alteração
química de um material vítreo, de origem ígnea, usualmente um tufo ou cinza vulcânica em
ambientes alcalinos de circulação restrita de água [2]. A argila bentonita apresenta várias
vantagens sobre outros minerais de argila, devido à suas propriedades intrínsecas, tais
como a alta capacidade de troca de cátions, alta área superficial específica, uma excelente
estabilidade física e química [9,10]. Muitos pesquisadores têm modificados a argila bentonita
com tratamentos físico-químicos, com o intuito de aumenta a capacidade de remoção de
contaminantes em soluções aquosas [11].
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo, sintetizar um material cerâmico
com a argila bentonita impregnada em uma esponja vegetal natural (esponja cerâmica) e
estudar a aplicação da mesma no processo de adsorção do Bário.
2. METODOLOGIA
A sequência das etapas de síntese, caracterização e aplicação foi realizada como
descrito a seguir:
1. Síntese da Suspensão Cerâmica: Para produzir a esponja cerâmica, inicialmente
preparou-se a suspensão cerâmica. Utilizou-se 148 g de óxido de alumínio (Dinâmica)
adicionou-se 45ml de água ultra pura, 8 ml solução de álcool polivinílico (Dinâmica, com
proporção de 10% em massa de PVA e 90% em massa de água destilada), 2 ml de solução de
silicato de sódio (Dinâmica) (36% em massa de silicato de sódio e 64% em massa de água).
Misturou-se todos os reagentes da suspensão cerâmica em agitador de hélices com rotação
de 500 rpm por 40 minutos (Figura 1.a) [12]. Em seguidas a amostras permaneceram em
temperatura ambiente por 24 horas para depois passar pela etapa de tratamento térmico
(item 4).
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2. Suspensão cerâmica e Bentonita: Seguindo a mesma metodologia
empregada para a suspensão cerâmica, foi adicionada a quantidade de 50 g de argila
bentonita (Perquim). Com a adição da argila Bentonita uma quantidade maior de água
foi necessária para que a viscosidade da solução fosse adequada, isto foi observado
visualmente, como indicado na Figura 1.b. Isto ocorreu devido a absorção da água pela
argila. Sendo que, neste caso, o total de adicionado foi de 140 ml de água ultra pura,
obteve-se uma cerâmica maciça.
3. Suspensão cerâmica e Bentonita impregnada bucha vegetal (luffa
Cylindrica): A suspensão cerâmica com a argila Bentonita foi impregnada manualmente
em uma bucha vegetal (Fig. 1c) submergindo-a na suspensão cerâmica (Fig. 1d) até
que os poros sejam preenchidos completamente. A escolha da bucha vegetal se deu
pelo fato da mesma ter características especificas, mais particularmente, por ter uma
estrutura vazada.
4. Tratamento Térmico: A cerâmica e a esponja cerâmica foram submetidas a
um tratamento térmico. Esta etapa de tratamento térmico é baseada na degradação
térmica do material (queima), com posterior sinterização do mesmo. A degradação da
bucha vegetal pura tem uma perda de massa de aproximadamente 67% na temperatura
de 377oC (Analise termogravimétrica e sua derivada ATG/DTG) [13]. Com base nestes
dados, as esponjas foram tratadas termicamente (calcinadas) na temperatura de 400oC,
utilizando etapas de aquecimento (Etapa 1 – Tambiente – até 200oC /1 hora e Etapa 2
200oC –até 400oC /1 hora).
Caracterização da Esponja
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): As análises das amostras por
Microscopia Eletrônica de Varredura são dadas a partir da interação entre o feixe de elétrons
e a amostra onde são produzidas partículas e radiação que podem ser usadas para formar
uma imagem ampliada da amostra. Utilizou-se para a análise um Microscópio eletrônico
de varredura modelo VEGA 3 LMU marca TESCAN, completo com, filamento de W 30kV,
resolução de 3.0nm, detectores SE e BSE retrátil, modo de baixo-vácuo (500 Pa) câmara com
diâmetro interno de 230mm e abertura de porta de 148mm, estágio 5 eixos compucêntrico,
totalmente motorizado, com movimentos X: 80mm, Y: 60mm e Z: 47mm, câmera CCD para
visualização da câmara de amostras e software “chamber view”, software operacional VegaTC,
sistema de processamento de dados e track-ball. O Microscópio é também equipado com
Detector EDS, seco, modelo AZTec Energy X-Act, resolução 130eV, marca Oxford.
Figura 01 - Etapas de Síntese dos Materiais: (a) Suspensão Cerâmica; (b) Suspensão Cerâmica
com Bentonita; (c) Esponja vegetal Natural; (d) Suspensão Cerâmica com Bentonita
Impregnada na Esponja vegetal Natural.
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a)

b)

c)

d)

Processo de Adsorção: O processo de adsorção foi realizado com aproximadamente
2 g de cada adsorvente. Para os ensaios foram utilizadas as seguintes amostras: Suspensão
Cerâmica + Bentonita (tratada termicamente); Suspensão Cerâmica + Bentonita + esponja
natural. Com o intuito de verificar se algum material estava interferindo no processo de
adsorção, realizou-se o teste apenas com a base da síntese proposta (in natura), assim foram
realizados testes com: Óxido de alumínio puro (sem tratamento prévio); Bentonita pura (sem
tratamento prévio); Cada amostra foi colocada em um bequer e em seguida adicionada
as soluções de 50 mgL-1 de Bário e Chumbo a temperatura ambiente. As amostras foram
retiradas em tempos intervalos definidos de tempo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 22 horas). Os valores de
concentração de Bário foram determinados por meio do Espectrômetro de absorção atômica
(PERKIN ELMER, modelo: Analyst 700) equipado com amostrador automático (modelo: S10)
e sistema de injeção em fluxo (modelo: FIAS 100).
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3. DESENVOLVIMENTO
Os resultados da microscopia MEV/EDS do material estão indicados na Fig.2.
Estas análises indicaram que a amostra da suspensão cerâmica com bentonita Fig. 2 (a)
apresentou uma uniformidade maior, ou seja, o formato dos grãos mais definidos. Sendo
que a composição química superficial Oxigênio, Sílica e Alumina, que são provenientes da
suspensão Cerâmica e da Argila Bentonita. Podem ser encontrados Fe e Mg, e conter ainda
outros minerais, matéria orgânica e sais solúveis. Sob o ponto de vista físico-químico, as
argilas podem ser consideradas como sistemas dispersos de minerais [13]. Por outro lado,
quando a suspensão Cerâmica é impregnada na esponja natural (Fig. 2b), a superfície se
torna mais irregular, indicando um aumento nos poros. A composição química principal
permanece bem próxima da suspensão cerâmica com bentonita, os compostos Cl e S
possivelmente ser provenientes da esponja natural ou contaminações.
Figura 02 - MEV/EDS das amostras a) Suspensão Cerâmica com bentonita; b) Suspensão Cerâmica com bentonita impregnada na Esponja natural.
a)

b)
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Os resultados obtidos no processo de adsorção do Bário estão indicados na Figura
3 (Suspensão Cerâmica com Bentonita e Suspensão Cerâmica com Bentonita impregnada
na esponja vegetal) e Figura 4 (Alumina e Argila bentonita).
Observou-se que a remoção de Bário pelo processo de adsorção tanto utilizando o
material obtido pela suspensão cerâmica quanto para a suspensão cerâmica impregnada
na esponja foram lentos, obteve-se resultado dentro dos limites de detecção do aparelho
após 22 horas de adsorção. E os resultados demostraram que a adsorção na cerâmica foi
menor (6%) que a adsorção na Esponja Cerâmica (Suspensão Cerâmica com Bentonita
impregnada na esponja vegetal natural (9%). Isto se deve ao fato que, a impregnação na
esponja e o tratamento térmico posterior, ocorreu a abertura de poros e consequentemente
um maior número de poros para a adsorção do contaminante.
Figura 03 - Adsorção do Bário na Bentonita adicionada na suspensão cerâmica e na
Bentonita adicionada na suspensão cerâmica impregnada na esponja natural.
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Os resultados para os testes de interferências dos materiais na adsorção, ou seja, com
o óxido de alumínio puro e a argila bentonita pura. Os resultados indicam uma diferença
muito grande quando comparamos a alumina e a argila bentonita na adsorção do bário.
Observou-se que a argila bentonita adsorveu, nestas condições, 90% do Bário, como já
descrito na literatura para outros componentes [15].
Figura 04 - Adsorção do Bário na Alumina e Argila Bentonita.
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Contudo, o óxido de alumínio adsorveu apenas 5%. A instabilidade do processo
com óxido de alumínio, como observado na Figura 4, indica um processo de adsorção fraca
seguida de uma dessorção.
Assim, possivelmente ocorreu esta interferência direta na Cerâmica e na Esponja
Cerâmica, sendo a alumina o componente de maior quantidade. Além disso, a maior
capacidade de adsorção da Bentonita em relação as esponjas (que contém Bentonita)
também pode ser explicado pelo fato da bentonita estar em livre na solução (em pó) o
que traz uma maior área exposta para ocorrer a adsorção e as esponjas com a Bentonita
imobilizada tem uma menor superfície disponível para a adsorção.
Os resultados obtidos no processo de adsorção do Bário estão indicados na Figura 5
(Suspensão Cerâmica com Bentonita e Suspensão Cerâmica com Bentonita impregnada na
esponja vegetal) e Figura 6 (Alumina e Argila bentonita).
Figura 05 - Adsorção do Chumbo na Bentonita adicionada na suspensão cerâmica e na
Bentonita adicionada na suspensão cerâmica impregnada na esponja natural.
100
90

Bentonita + Suspensao Cerâmica

80

Bentonita + Suspensao Cerâmica
+ Esponja natural

(%) Reduçao de Pb2+

70

Adsorçao ~87%

Adsorçao ~76%

60
50
40
30
20
10
0

0

1

2

3

4

5

21

22

23

Tempo (horas)

Figura 06 - Adsorção do Bário na Alumina e Argila Bentonita.
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A adsorção do Chumbo na Cerâmica (Bentonita+Cerâmica) foi mais eficiente 87%
em um tempo maior (22 horas) quando comparada a Esponja Cerâmica 76%. Entretanto, ao
longo do tempo (1 até 5 horas) a Esponja Cerâmica foi mais eficiente, ocorreu possivelmente
pela maior área superficial obtida com a Esponja. Este resultado é interessante quando se
deseja um processo rápido.
Para o óxido de alumínio a adsorção do chumbo foi de 23%, que foi maior se
comparada com a mesma para a adsorção do Bário (5%). A Bentonita obteve um resultado
próximo para a adsorção do Chumbo (92%) e Bário (90%).
4. CONCLUSÃO
Os resultados indicaram um comportamento da adsorção em função do tempo
diferente para cada material. A sequência de remoção de Bário, com os materiais
estudados foi: Bentonita> Esponja Cêmica> Cerâmica> Óxido de Aluminio. Para a remoção
de Chumbo a sequência obtida foi: Bentonita> Cerâmica >Esponja Cêmica> Óxido de
Aluminio. A adsorção do Bário e Chumbo na Bentonita foram de 90% e 92%, por outro lado
da alumina 5% e 23%, respectivamente. A maior capacidade de adsorção da Bentonita
pode ser relacionada com a quantidade de óxido de alumínio, que possivelmente inibe
a adsorção, e a imobilização na Cerâmica e na Esponja Cerâmica, que pode influenciar o
tempo de adsorção.
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INFLUÊNCIA DO TEMPO, TEMPERATURA E RAZÃO MASSA SEMENTES/
HEXANO NA EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTES DE UVA CABERNET
SAUVIGNON E BORDÔ AUXILIADO POR ULTRASSOM E PLANEJAMENTO
EXPERIMENTAL BOX-BEHNKEN
Alexandre Diório94, Fernanda Liu95, Dr. Nehemias Curvelo Pereira96 e
Dra. Maraísa Lopes de Menezes97
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Grupo de Trabalho: Processos de Separação
RESUMO
As plantações de uva ocupam uma das maiores áreas de cultivo mundial produzindo grandes
toneladas de resíduos, o bagaço, apenas poucos dias após sua colheita. As sementes contidas
no bagaço apresentam um valoroso potencial para obtenção de óleo de boa qualidade
devido a presença de fitoquímicos benéficos aos seres humanos. Sementes de uva Cabernet
Sauvignon e Bordô, secas e moidas, foram submetidas à extração Soxhlet e com ultrassom
para extração de óleo conforme planejamento Box-Benhken. Os teores obtidos foram
analisados segundo metodologia de Superfícies de Resposta sendo ajustado um modelo
quadrático aos dados experimentais. Os teores de óleo obtidos foram corroborados por
dados da literatura especializada.
Palavras-chave: Extração, Ultrassom, Sementes de uva.
ABSTRACT
Grape plantations are among the greatest fruits with large area dedicated to their crops and
they produce large amounts of bagasse just a few days after the harvest. The seeds contained
in the bagasse have a known potential for the extraction of good quality oil due the presence
of phytochemicals which improve human health. Dried and grinded grape seeds from
Cabernet Sauvignon and Bordô grape specimens were extracted with hexane using Soxhlet
apparatus and extraction assisted with ultrasound according to a Box-Behnken design of
experiments. The extracted oil data was analysed using the surface response methodology,
thus being fitted a quadratic model to the obtained data. The oil content results were in
accordance with the ones found in specialized literature.
Keywords: Extraction, ultrasound, grape seeds.
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1. INTRODUÇÃO
A uva possui uma expressiva produção e, por isso, pertence ao ranking das
frutas com maior área de cultivo mundial (FAO, 2011) sendo que somente a viticultura
brasileira ocupa mais de dois milhões de hectares (KUSKOSHI et al., 2005). Uma vez que o
processamento da uva ocorre, proporciona-se aproximadamente 12 milhões de toneladas
de bagaço poucos dias após sua colheita (MINJARES-FUENTES et al., 2014; GONZÁLEZCENTENO et al., 2010).
O bagaço da uva é constituído majoritariamente por sementes, cascas e engaço
(CAMPOS, 2005) apresentando baixo aproveitamento e produção em excesso sendo,
portanto, considerado um problema ambiental (FIORI et al., 2014), porém com potencial
oleaginoso conhecido para fabricação de óleos comestíveis de excelente qualidade
(BEVERIDGE et al., 2005; AKIN e ALTINDILI, 2011). As sementes de uva tornam-se, portanto,
um subproduto da vinificação por meio da extração do seu óleo (PORTO et al., 2012), o
qual é bem quisto pelo alto teor de ácidos graxos e pelo seu conteúdo de compostos
fenólicos e procianidinas além dos efeitos benéficos que apresentam sobre o organismo
humano (MAIER et al., 2009).
Uma típica baga de uva contém, geralmente, de 1 a 4 sementes, representando de
3 a 4% do peso do grão cujo teor de óleo varia de 10 a 20% dependendo da variedade de
uva (AQUARONE et al., 2001), de 6 a 20% (CAO e ITO, 2003; SANTOS, 2009) ou de 14 a 22%
(IZZO e MURATORE, 1993; OOMAH et al., 1998) dependendo da literatura consultada.
O processo de extração do óleo, ou seja, de um soluto a partir de um meio sólido,
é influenciado por diversos parâmetros tais como o solvente empregado, a temperatura
e a pressão de operação e o tempo de duração do processo. Além disso, a origem da
matéria prima e sua qualidade afetam diretamente a composição do extrato (CAMPOS,
2005). Os percalços das técnicas convencionais de extração como alta emissão de CO2,
elevado uso energético e consumo de químicos nocívos aos seres humano e ao ambiente
orientaram a procura por tecnologias mais limpas que utilizem menor quantidade de
solventes e energia ao mesmo tempo em que proporcionam maior rendimento em extrato
(KUMCUOGLO et al., 2013) como é o caso da extração auxiliada por ondas ultrassônicas
(CHEMAT et al., 2010).
Dada à importância de se conhecer uma destinação alternativa ao resíduo da
vinificação que não o simples descarte, este trabalho objetivou estudar a influência
da temperatura, da razão entre massas sementes/solvente e do tempo de extração no
processo de extração auxiliado por ultrassom do óleo de sementes de uva Cabernet
Sauvignon e Bordô por meio da análise de superfície de respostas.
2. METODOLOGIA
As sementes de uva Cabernet Sauvignon (CS) foram fornecidas pela Vinícola Toledo
(Toledo/PR – safra 2010), enquanto as sementes de Bordô (BD) foram adquiridas da Vinícola
Vinhos Randon Ltda. (Pinheiro Preto/SC – safra 2010). Imediatamente ao recebimento das
mesmas, estas foram limpas apropriadamente conforme metodologia apresentada por
Freitas (2007) a fim de serem preservadas sobre refrigeração (-15oC) até o momento de
utilização.
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Antes de serem submetidas à extração, as sementes passaram por um processo
de secagem e outro de moagem. A secagem ocorreu em secador convectivo de leito fixo
com camada delgada de sementes e ar à 80oC visando reduzir a umidade e, desse modo,
facilitar a extração de óleo. A granulometria objetivou melhorar a eficiência da extração
reduzindo o tamanho das partículas possibilitando, então, melhor contato entre o solvente
e a matriz vegetal. Utilizou-se triturador modelo TE-345 por 10 segundos seguido de
homogenização das sementes e adicionais 10 segundos de moagem.
As extrações empregando a técnica Soxhlet foram conduzidas em duplicata aferindo
10 gramas de sementes secas e moídas. Utilizou-se 300mL de hexano como solvente e a
temperatura de extração foi seu ponto de ebulição (68oC). A separação do solvente das
sementes foi realizada na sequência da extração utilizando evaporador rotativo Fitasom
802. Os tempos de extração foram 02, 06, 10 e 20 horas e o esgotamento em 48 horas cujo
cálculo do teor deu-se conforme a Equação 1.
(1)
Foram realizadas extrações por ultrassom em lavadora ultrassônica Schuster Modelo
L200 utilizando hexano como solvente. A frequência do banho foi de 42 kHz e as amostras
dispostas em erlenmeyers de boca esmerilhada de 250 mL. A temperatura do banho
ultrassônico foi mantida constante durante o experimento por mecanismo de controle do
próprio equipamento. Os parâmetros do processo de extração foram: tempo de 30, 60 e
90 minutos, razão de massas sementes/solvente de 1:4, 1:6 e 1:8 e temperatura de 30, 40 e
50oC.
Para o DOE (Design of Experiments) utilizou-se o método Box-Behnken com três
níveis de variáveis independentes aliado à metodologia de Superfícies de Resposta (RSM
– Response Surface Methodology). A análise estatística dos resultados envolveu o ajuste
dos coeficientes linear, quadráticos e de interação por regressão dos dados no software
Statistica 7.1. O coeficiente de determinação (R²) indicou o ajuste da equação aos dados
experimentais e, juntamente com as informações da análise de variância (ANOVA) foram
utilizados para a interpretação dos resultados. Todos os gráficos e cálculos foram realizados
no programa Statistica 7.1.
Vale ressaltar que as equações obtidas para cada uma das superfícies de resposta
foram descritas nas variáveis codificadas pela metodologia Box-Benhken, conforme
condições apresentadas na Tabela 1, sendo a equação para o teor de óleo envolvendo os
três fatores estudados escrita nas variáveis originais.
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Tabela 01 - Matriz da composição estrutural do Box-Behnken
Ensaio

Repetições

Níveis dos fatores
codificados

Níveis Reais dos fatores
Tempo (min)

Temperatura (oC)

Razão (m/m)

Xt

XT

XR

1

1

30

30

1:6

-1

-1

0

2

1

90

30

1:6

+1

-1

0

3

1

30

50

1:6

-1

+1

0

4

1

90

50

1:6

+1

+1

0

5

1

30

40

1:4

-1

0

-1

6

1

90

40

1:4

+1

0

-1

7

1

30

40

1:8

-1

0

+1

8

1

90

40

1:8

+1

0

+1

9

1

60

30

1:4

0

-1

-1

10

1

60

50

1:4

0

+1

-1

11

1

60

30

1:8

0

-1

+1

12

1

60

50

1:8

0

+1

+1

13 ao 15

3

60

40

1:6

0

0

0

3. DESENVOLVIMENTO
A Figura 1 contém as informações do teor de óleo do processo de extração Soxhlet
para as sementes de uva Cabernet Sauvignon e Bordô utilizando hexano como solvente. Os
experimentos foram realizados em duplicata sendo obtido teores de, aproximadamente,
14% para as sementes de CS e pouco mais de 13% para as sementes de BD.
Figura 01 - Teor de óleo do processo de extração Soxhlet para as sementes de uva CS e BD

Fonte: (Autores, 2016)
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A análise dos dados de extração Soxhlet revelaram que quanto maior o tempo
de processo maior foi a massa de óleo extraída independente da variedade de semente
utilizada. Além disso, constatou-se que as sementes de uva BD apresentaram uma taxa
inicial de extração de óleo maior quando comparadas às Cabernet Sauvignon.
Na sequência, foi apresentada na Tabela 2 a eficiência da extração de óleo obtida na
extração com hexano auxiliada por ultrassom para as sementes de uva CS e BD. Considerouse eficiência igual a 100% como sendo a quantidade de óleo obtida na condição de
esgotamento extrativo realizado pela técnica Soxhlet com 48 horas de duração.
Tabela 02 - Eficiência obtida na extração por ultrassom das sementes de uva CS e BD
Tempo
Experimento (min)

Razão semente/

Eficiência

Eficiência

Temperatura (oC)

solvente (m/m)

CS (%)

BD (%)

1

30

30

1:6

56,67±1,83

55,81±1,30

2

90

30

1:6

65,98±0,91

64,18±1,46

3

30

50

1:6

65,67±0,99

74,25±0,63

4

90

50

1:6

76,32±2,42

81,76±1,62

5

30

40

1:4

70,42±3,32

59,24±1,13

6

90

40

1:4

77,80±3,47

64,80±1,18

7

30

40

1:8

80,46±3,13

73,07±0,17

8

90

40

1:8

72,06±1,88

73,60±3,08

9

60

30

1:4

69,28±2,23

55,70±1,01

10

60

50

1:4

72,74±1,19

62,49±0,20

11

60

30

1:8

68,63±0,77

65,78±0,05

12

60

50

1:8

79,00±0,92

66,02±1,69

13

60

40

1:6

67,47±1,40

58,64±1,61

14

60

40

1:6

68,17±1,79

58,92±1,68

15

60

40

1:6

68,21±0,45

53,74±0,99

Fonte: (Autores, 2016)

Analisando-se os dados de eficiência para as sementes de CS, notou-se que o maior
valor obtido ocorreu no experimento 07 onde operou-se o processo com temperatura de
40oC durante 30 minutos e razão de massas 1:8 de semente/solvente. Nos experimentos
04, 06, 08, 10 e 14, onde a extração foi mais longa, a temperatura foi reduzida ou inauterada
e a razão, porém, foi reduzida constatou-se eficiência muito próxima à máxima. Portanto,
foi possível obter altos valores de rendimento em óleo operando o sistema em condições
intermediárias às do domínio estudado e em tempo reduzido quando comparado à
extração em Soxhlet.
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Para a variedade Bordô, a maior eficiência de extração ocorreu no experimento
04 onde as condições de tempo e temperatura foram mais intensas do que o utilizado
nas sementes CS, porém com redução da razão sementes/solvente. Nos experimentos
03, 07 e 08 também foram verificadas eficiências acima de 70%. Além disso, a eficiência
da extração em sementes de uva Bordô foi ligeiramente menor do que das sementes de
Cabernet Sauvignon.
Visando uma boa ‘‘interpretabilidade dos resultados’’ projetou-se inicialmente,
na análise dos dados extrativos por ultrassom, uma tabela de ANOVA considerando-se
apenas interações do tipo linear-linear, porém os resultados obtidos indicaram que todos
os fatores estudados e interações entre eles eram insignificativos no processo, o que não
é interessante para explicar os fenômenos envolvidos. Quando as interações não-lineares
entre os fatores se fazem presentes dificilmente encontra-se um mecanismo que explique
a interação entre eles. Algumas vezes torna-se interessante realizar uma transformação,
por exemplo do tipo logaritmo, na variável dependente, isto é, no teor de óleo extraído, a
fim de contornar o problema das interações não lineares. No entanto, neste caso mesmo
com tal transformação o problema persistiu evidenciando a complexidade do sistema
estudado. Refez-se, então, as tabelas de ANOVA considerando-se, também, interações
quadráticas.
Foram dispostos na Tabela 3 os resultados da análise de variância (ANOVA) para a
extração de óleo de sementes de uva Cabernet Sauvignon do processo com ondas sonoras.
Tabela 03 - ANOVA da extração com ultrassom de sementes CS para o teor de óleo (%) como
resposta
Fonte de
Variação

Soma dos
quadrados

Graus de
Liberdade

Soma dos
quadrados médios

F

p-valor

Tempo

2,16501

1

2,165011

650,370

0,001534

Tempo2

0,02006

1

0,020058

6,025

0,133518

Temperatura

2,03600

1

2,036002

611,616

0,001631

Temperatura2

0,33622

1

0,336221

101,001

0,009756

Razão

0,19502

1

0,195019

58,584

0,016645

Razão2

3,47753

1

3,477534

1044,652

0,000956

(t) x (T)

0,00853

1

0,008528

2,562

0,250609

(t) x (T2)

1,57543

1

1,575435

473,261

0,002106

(t2) x (T)

0,02361

1

0,023605

7,091

0,116822

(t) x (R)

1,20148

1

1,201479

360,925

0,002759

(t2) x (R)

0,00411

1

0,004107

1,234

0,382334

(T) x (R)

0,23074

1

0,230743

69,315

0,014122

Erro total

0,00666

2

0,003329

Correção total

10,15877

14

Fonte: (Autores, 2016)
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Na análise da Tabela 3, notou-se que todos os fatores estudados apresentaram
seus efeitos lineares e quadráticos significativos no processo de extração (excetuando-se
o tempo² devido ao p-valor fora do intervalo de confiança). Além disso, notou-se que, em
relação às interações entre os efeitos, as interações de tempo e tempo² com a temperatura
não foram significativas devido ao p-valor maior que 5%. Vale notar que todas as demais
interações analisadas apresentaram um p-valor foi menor que 5% e, portanto, foram
estatisticamente significativos na obtenção do teor de óleo.
A Figura 02 contém a microscopia eletrônica de varredura (MEV) das sementes de
uva Cabernet Sauvignon em diferentes condições de tratamento, a saber: sementes secas
à 80oC e moídas, sementes extraídas via Soxhlet utilizando hexano e sementes extraídas
em hexano auxiliado por ultrassom. As imagens foram obtidas junto ao Complexo de
Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da UEM e as amostras de sementes foram deixadas
secar em estufa à 60oC durante três dias imediatamente antes de serem encaminhadas à
microscopia.
Figura 02 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das sementes de uva Cabernet
Sauvignon secas à 80 oC (a), extraídas com hexano no Soxhlet (b) e submetidas ao
ultrassom (c)
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Notou-se na Figura 02 uma alteração na conformação das fibras entre as sementes
secas e àquelas que foram imersas em hexano. No caso (a), não foi possível observar espaço
intersticial de modo a permitir o solvente entremear as fibras da matriz vegetal e realizar o
contato e posterior extração do óleo de interesse. Após a extração em Soxhlet, caso (b), a
conformação fibrosa apresentou modificação tornando-se ligeiramente aberta evidenciando
os locais de fácil acesso ao óleo no interior da estrutura vegetal. Porém, a extração utilizando
ultrassom, (c), alterou profundamente a matriz vegetal revelando, dessa maneira, uma rede
porosa de caminhos através dos quais o hexano pode escoar e extrair o óleo. Foi devido a
essa alteração estrutural na matriz vegetal que justificou-se a grande extração de óleo no
ultrassom em tempo inferior ao Soxhlet, além de requerer uma temperatura menor do que
o ponto de ebulição do hexano e proporção reduzida de solvente.
A estrutura apresentada no caso (c) da Figura 02 pode justificar, possivelmente, a
diferença entre o comportamento anômalo das variáveis tempo e tempo² em relação aos
outros dois fatores estudados (conforme apresentado anteriormente na Tabela 03). Como a
estrutura encontrou-se aberta, inferiu-se que a entrada do hexano e a saída da mistura óleohexano ocorreu de modo rápido e fácil sem uma acentuada resistência do meio, ou seja, de
modo tão simples que para o processo global de extração apenas o efeito linear do tempo
apresentou importância. O mesmo não pode ser afirmado para a temperatura e para a razão
sementes/solvente devido às grandezas lineares e quadráticas terem sido significativas.
Tabela 04 - ANOVA da extração com ultrassom de sementes BD para o teor de óleo (%) como
resposta

Fonte de
Variação

Soma dos
quadrados

Graus de
Liberdade

Soma dos
quadrados
médios

Tempo

1,40918

1

1,409176

9,18348

0,093819

Tempo2

4,23400

1

4,234000

27,59261

0,034383

Temperatura

5,78076

1

5,780760

37,67272

0,025532

Temperatura2

0,56558

1

0,565579

3,68583

0,194861

Razão

3,13215

1

3,132150

20,41195

0,045662

Razão2

0,79916

1

0,799155

5,20803

0,149981

(t) x (T)

0,00338

1

0,003380

0,02203

0,895626

(t) x (T2)

0,28134

1

0,281338

1,83345

0,308424

(t2) x (T)

2,07981

1

2,079809

13,55394

0,066504

(t) x (R)

0,11392

1

0,113924

0,74244

0,479691

(t2) x (R)

0,18312

1

0,183117

1,19336

0,388690

(T) x (R)

0,19342

1

0,193425

1,26053

0,378226

Erro total

0,30689

2

0,153447

Correção total

16,62112

14

F

p-valor

Fonte: (Autores, 2016)
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Analisando os dados contidos na Tabela 4 verificou-se que para a temperatura e a
razão sementes/solvente, os efeitos quadráticos não foram estatisticamente significativos,
enquanto que para o tempo, somente o efeito quadrático foi significativo. Em relação as
interações dos fatores entre si, notou-se que em nenhum caso foi obtido significância, uma
vez que o p-valor foi maior que 5% para todos os casos. No entanto, vale ressaltar que,
em um intervalo de confiança de 90%, tanto o efeito linear do tempo quanto a interação
tempo²-temperatura se tornam significativos no processo (p-valor menor que 10%). Porém,
o coeficiente de determinação ajustado, R2ajustado = 0,87 (ver adiante), demonstra que o
modelo quadrático se ajustou de forma mediana aos dados experimentais evidenciando,
dessa maneira, a complexidade das interações não lineares sobre o teor de óleo extraído
para as sementes de uva Bordô.
Na Figura 03
Figura foram dispostas as imagens de MEV das sementes de uva Bordô em diferentes
condições de tratamento, a saber: sementes secas à 80oC e moídas, sementes extraídas
em Soxhlet utilizando hexano e sementes extraídas em hexano auxiliado por ultrassom.
As imagens foram obtidas junto ao Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP)
da UEM seguindo mesmo tratamento que as sementes de uva Cabernet Sauvignon para
realização das imagens.
Figura 03 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das sementes de uva Bordô secas à
80oC (a), extraídas com hexano no Soxhlet (b) e submetidas ao ultrassom (c)

Fonte: (Autores, 2016)
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A análise da Figura 03 foi análoga à da variedade Cabernet Sauvignon, porém com
uma diferença: constatou-se uma estrutura mais fibrosa para as sementes da variedade
Bordô, fato este evidenciado fortemente pela microscopia do tratamento por ultrassom (c).
Tal matriz fibrosa interferiu, possivelmente, no ataque do solvente aos ‘‘bolsões’’ de óleo e,
consequentemente, na sua extração para a matriz líquida. Dessa maneira, tornou-se difícil
ajustar um modelo matemático adequado à todos os fenômenos interativos presentes na
extração.
Para a análise de variância do teor de óleo das sementes de uva Cabernet Sauvignon
foi obtido R2 =0,9993 (R²ajustado = 0,9954) , e para a Bordô R2=0,9815 (R²ajustado=0,8708).
Isto significa que o modelo quadrático proposto foi capaz de explicar 99,5% e 87,1% da
variância observada nos respectivos processos.
Na Figura 04 foram dispostas as superfícies de resposta obtidas nas extrações das
sementes Cabernet Sauvignon por ultrassom e a respectiva equação ajustada nas variáveis
codificadas, a saber: (a) tempo vs temperatura, (b) tempo vs razão e (c) temperatura vs razão.
Figura 04 - Superfícies de resposta e equações nas variáveis codificadas para a extração com
ultrassom das sementes de uva Cabernet Sauvignon

Fonte: (Autores, 2016)
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A partir das análise das superfícies de respostas ajustou-se um modelo quadrádico
(Equação 2) para a extração de óleo de sementes de uva Cabernet Sauvignon. Os
coeficientes apresentados já foram transformados nas variáveis originais, ou seja, t-tempo
(min), T-temperatura (oC) e R-razão (m/m).
(2)

Na Figura 05 foram apresentadas as superfícies de resposta obtidas nas extrações das
sementes Bordô por ultrassom e a respectiva equação ajustada nas variáveis codificadas, a
saber: (a) tempo vs temperatura, (b) tempo vs razão e (c) temperatura vs razão.
Figura 05 - Superfícies de resposta e equações nas variáveis codificadas para a extração com
ultrassom das sementes de uva Bordô

Fonte: (Autores, 2016)
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A partir das análise das superfícies de respostas ajustou-se um modelo quadrádico
(Equação 3) para a extração de óleo de sementes de uva Bordô. Os coeficientes apresentados
já foram transformados nas variáveis originais, ou seja, t-tempo (min), T-temperatura (oC)
e R-razão (m/m).
(3)

4. CONCLUSÃO
Os experimentos de extração com sementes de CS e BD revelaram teores de óleo
na faixa de 13-14% quando percolados com hexano, sendo este ligeiramente superior
para a variedade CS. Já na extração por ultrassom, concluiu-se que o tempo de extração,
a temperatura do material (sementes e solventes) e a razão das massas entre sementes/
solvente empregada influênciaram diretamente no teor de óleo obtido sendo que as
interações dos fatores apresentou um grau maior de complexidade na variedade BD
devido à estrutura vegetal fibrosa. Os teores de óleo obtidos na extração por ultrassom
situaram-se próximos a 11% para as sementes de CS e aproximadamente 10% para a
variedade BD apresentando, portanto, bons rendimentos em relação à técnica Soxhlet.
As quantidades de óleo extraídos das sementes foram condizentes com a literatura
especializada, a qual afirma que o teor de óleo de sementes de uva varia entre 10-20%
dependendo da variedade de uva, sendo, portanto, os métodos empregados técnicas
extrativas reprodutíveis.
5. AGRADECIMENTOS
À CAPES (Coordenadoria para Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior) pela
concessão de bolsa ao projeto.
À COMCAP/UEM pela realização das microscopias eletrônicas de varredura.
REFERÊNCIAS
AKIN, A.; ALTINDILI, A. Determination of fatty acid composition and lipid content of some
grape cultivar seeds in Turkey. Biyoloji Bilimleri Arastirma Dergisi, v.4 (2), p.13-15, 2011.
AQUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHIMIDELL, W.; LIMA, U. A. Biotecnologia na Produção de
Alimentos. Editora Blücher, São Paulo, 2001.
BEVERIDGE, T.H.; GIRARD, B.; KOPP, T.; DROVER, J.C.G. Yield and composition of grape seed
oils extracted by supercritical carbon dioxide and petroleum ether: varietal effects.
Journal of Agricultural and Food Chemistry. v. 53, p. 1799-1804, 2005.
CAMPOS, L. M. A. S., Obtenção de extratos de bagaço de uva Cabernet Sauvignon
(Vitis vinifera): parâmetros do processo e modelagem matemática. Dissertação (Mestrado),
Universidade Federal de Santa Catarina, Florinópolis, 2005.
CAO, X.; ITO, Y. Supercritical fluid extraction of grape seed oil and subsequent
separation of free fatty acids by high-speed counter-current chromatography. Journal
of Chromatography A. 1021, p.117-124, 2003.
Vol. II Engenharia Química

390

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

CHEMAT, F.; HUMA, Z.; KHAN, M. K. Applications of ultrasound in food technology.
Ultrasonics Sonochemistry, v.18, p.813-835, 2010.
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Statistical Database.
Disponível em: http://faostat3.fao.org/home/E (acessado 29/01/2016).
FIORI, L.; LAVELLI, V.; DUBA, K. S.; HARSHA, P. S. C. S.; MOHAMED, H. B.; GUELLA, G. Supercritical
CO2 extraction of oil from seeds of six grape cultivars: Modeling of mass transfer kinetics
and evaluation of lipid profiles and tocol contents. Journal of Supercritical Fluids, v.94, p.7180, 2014.
FREITAS, L. S., Desenvolvimento de procedimentos de extração do óleo de semente de
uva e caracterização química dos compostos extraídos. Tese (Doutorado), Instituto de
Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007.
GONZÁLEZ-CENTENO, M.R.; ROSSELLÓ, C.; SIMAL, S.; GARAU, M.C.; LÓPEZ, F.; FEMENIA, A.
Physico-chemical properties of cell wall materials obtained from ten grapes varieties
and their byproducts: grape pomaces and stems. Food Science and Technology, v. 43, p.
1580-1586, 2010.
IZZO, R.; MURATORE, G. Seed lipids from some varieties of grapes grown in Sicily. Note I.
Fatty acid composition. Revista Italiana Delle Sostanze Grasse, v. 70, p.601-604, 1993
KUMCUOGLO, S.; YILMAZ, T.; TAVMAN, S. Ultrasound assisted extraction of lycopene from
tomato processing wastes. Journal of Food Science Technology, v.51, p.4102-4107, 2013.
KUSKOSHI, E.M.; ASUERO, A.G.; TRONCOSO, A.M.; MANCINI-FILHO, J.; FETT, R. Aplicación
de diversos métodos químicos para determinar actividad antioxidante en pulpa de
frutos. Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Campinas, v. 25, n. 04, 2005.
MAIER, T.; SCHIEBER, A.; KAMMERER, D.R.; CARLE, R. Residues of grape (Vitis vinifera L.)
seed oil production as valuable source of phenolic antioxidants. Food Chemistry, v. 112,
p.551-559, 2009.
MINJARES-FUENTES, R.; FEMENIA, A.; GARAU, M.C.; MEZA-VELÁZQUEZ, J.A.; SIMAL, S.;
ROSSELLÓ, C. Ultrasound-assisted extraction of pectins from grape pomace using citric
acid: A response surface methodology approach. Carbohydrate Polymers, v. 106, p. 179-189,
2014.
OOHMAH, B.D.; LIANG, J.; GODFREY, D.; MAZZA, G. Microwave Heating of Grapeseed: Effect
on Oil Quality. Journal of Agricultural Food Chemistry. v.46, p. 4017-4021, 1998.
PORTO, C. D.; PORRETTO, E.; DECORTI, D. Comparison of ultrasound-assisted extraction
with conventional extraction methods of oil and polyphenols from grape (Vitis vinifera
L.) seeds. Ultrasonics Sonochemistry, v.20, p.1076-1080, 2012.
SANTOS, L. P. Caracterização química e avaliação da propriedade antioxidante de
diferentes variedades de uva. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Maringá.
Maringá-PR. 2009.

Vol. II Engenharia Química

391

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE COR DE SOLUCAO SINTÉTICA COM OS
CORANTES AMARELO REATIVO CI50 E PRETO DIRETO CI90
EMPREGANDO MEMBRANAS POLIMÉRICAS DE ULTRAFILTRAÇÃO
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Grupo de Trabalho: Processos de Separação
RESUMO
O processo de separação por membranas tem recebido um grande destaque nos últimos
anos, podendo ser aplicado nos mais variados tipos de indústrias. Assim, este trabalho
tem por objetivo a confecção de membranas de polisulfona e polietersulfona associadas a
diferentes sais e posterior aplicação na remoção de cor de soluções sintéticas com base nos
corantes amarelo reativo CI50 e preto direto CI90. As membranas foram confeccionadas
empregando o método de inversão de fases em banho de não solvente. Em seguida, foram
compactadas por 2,0 h e 1,0 bar em módulo de filtração dead end. Realizou-se os testes
de permeabilidade hidráulica e na pressão de operação de cada membrana filtrou-se
solução de albumina bovina e determinou-se o raio médio de poro, bem como se realizou
a passagem das soluções com os corantes na concentração inicial de 50 ppm. Analisouse também a influência da variação do pH da solução em pHs ácidos, neutros e básicos
e determinou-se o índice de fouling da membrana na Pop. Os resultados mostraram
que a membrana denominada de M2 de composição 16,4% de PSU, 5% de PES e 3% de
NaCl, apresentou fluxo de permeado de 38 e 22 kg h-1 m-2, remoções de cor de 99% e
índice de fouling de 3 e 11 % para os corantes amarelo reativo CI50 e preto direto CI90,
respectivamente, podendo então ser aplicada no tratamento de efluentes contaminados
com estes tipos de corantes, como é o caso do efluente de tingimento de pele de peixe.
Palavras-chave: Membranas; Polisulfona; Polietersulfona; Corantes; Couro.
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ABSTRACT
The membrane separation process has been receiving a lot of attention in the last years,
which can be applied in the most varied types of industries. This work has as objective the
confection of polysulfone and polyethersulfone membranes associated with different salts
and subsequent application in removal of color from synthetic solutions based on reactive
yellow dye CI50 and the direct black dye CI90. The membranes were confectioned using
the phase inversion method via nonsolvent bath. Then, they were compacted for 2.0h in
1.0 bar in a dead end filtration module. Hydraulic permeability tests were done and in the
operating pressure of each membrane were filtrated bovine albumin and determined the
average pore radius, as well the passage of the solutions with initial dye concentration of
50 ppm. It was also analysed the influence of the variation of the pH of the solution in acids,
neutrals and basics pHs and determined the fouling index of the membrane in the POP.
The results demonstrated that the membrane denominated M2 of composition 16,4% PSU,
5% PES and 3% NaCl, presented permeate flux of 33 and 22 kg h-1 m-2, removing 99% of
the color and fouling index of 3 and 11% for the reactive yellow dye CI50 and direct black
dye CI90, respectively, may then be applied in the treatment of contaminated effluents with
these types of dyes, which is the case of the effluent from the fish skin dyeing.
Keywords: Membranes; Polysulfone; Polyethersulfone; Dye; Leather.
1. INTRODUÇÃO
O Brasil é um país que possui uma extensa região tomada por mananciais de
água e as atividades como a aquicultura tem se destacado muito nos últimos anos. O
abate de peixes gera vários tipos de resíduos, dentre eles a pele, que corresponde de 4,8
a 8,5% do peso do animal e que pode ser reutilizada a partir do processo de curtimento,
transformando-se em couro, o qual servirá como base para a confecção dos mais variados
tipos de acessórios (SOUZA et al., 1999, SOUZA, 2004, MANSUETO, 2006). A transformação
da pele em couro, apesar de apresentar riscos ao meio ambiente, tem grande importância
no Brasil, sendo atualmente considerado um dos maiores produtores mundiais. Em 2011 a
produção mundial de couro foi estimada em 311 milhões de unidades, sendo 13,8% desse
valor correspondente à produção nacional (GUIA BRASILEIRO DO COURO, 2012).
Dentre as etapas pela qual a pele de peixe passa até a transformação em couro,
destaca-se o tingimento, etapa na qual as indústrias utilizam uma elevada quantidade de
água e os mais variados tipos de corantes, os quais nem sempre possuem uma boa fixação
no couro, sendo descartado no efluente. Este consumo resulta em grandes volumes de águas
residuárias coloridas (CRINI, 2005), que geram um alto grau de contaminação caso sejam
lançadas no meio ambiente sem um tratamento adequado. Além da elevada coloração
visível a olho nú, há também uma grande concentração de sólidos suspensos, pH variável,
temperaturas elevadas e altas concentrações de DQO (ARAÚJO; YOKOYAMA, 2006).
Devido ao aumento da rigidez e conscientização das regulamentações ambientais, a
busca por alternativas para o tratamento destes tipos de efluentes tem sido mais frequente
(AQUIM et al., 2004). O uso de técnicas modernas chamadas de tecnologias limpas, como
é o processo de separação por membranas (PSM), estão evoluindo como uma solução
promissora para problemas associados a efluentes aquosos (MULDER, 1991; LEDAKOWICZ et
al., 2001). Os PSM vêm sendo aplicado em inúmeros processos industriais, pois apresentam
vantagens, como: baixo consumo energético, seletividade, resistência, fácil operação
e facilidade de combinação com outros processos de separação (POLETTO et al., 2012)
podendo ser aplicado nas áreas biológicas, médicas, farmacêuticas, indústrias químicas e de
alimentos (BASSETI, 2002, TRINDADE, 2010).
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A membrana é definida como uma barreira seletiva que separa duas fases, restringindo
total ou parcialmente o transporte de espécies químicas que se encontram presentes nas
fases, quando aplicada uma força externa (HABERT et al., 2006). São classificadas como
microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração ou osmose inversa, de acordo com o tamanho
de poros. Quanto maior o tamanho do poro, menor a resistência à transferência de massa
que é oferecida pela membrana e menor a diferença de pressão aplicada para que ocorra a
permeação (MULDER, 1996).
Devido as suas características singulares de seletividade e permeabilidade as
membranas sintéticas surgem como tentativa de reprodução das membranas naturais
(BASSETI, 2002). Dentre os materiais poliméricos mais utilizados estão o acetato de celulose, a
polisulfona, a poliétersulfona, e a poliéteramida. A polisulfona é empregada industrialmente
por possuir elevada resistência a altas temperaturas, alta performance como termoplástico e
elevada estabilidade química (SUSUKI, 2007, ANADÃO et al., 2009, THÜRMER, 2010, ROEHRS,
2014). Um dos maiores problemas encontrados no PSM e que deve ser minimizado é
o fenômeno de fouling. O fouling pode surgir de partículas depositadas na superfície da
membrana, ou entupimento parcial e total dos poros, levando a um aumento da resistência
da membrana ao fluxo gerando um declínio do fluxo permeado ao longo do tempo
(TRINDADE, 2010).
Desta forma, este trabalho tem por objetivo a remoção de cor de soluções sintéticas
de corantes utilizados no tingimento de pele de peixe por meio da aplicação do processo
de separação por membranas poliméricas confeccionadas a partir da técnica de inversão de
fases em banho de não-solvente.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Materiais
Para a realização dos experimentos utilizou-se os polímeros polisulfona (PSU) (UDEL
P-3500 LCD MB7 – SOLVAY) e poliétersulfona (PES) (VERADEL 3000P - SOLVAY), o solvente
N,N-dimetilformamida (DMF) (SIGMA-ALDRICH 33120-1L-R), os corantes amarelo reativo CI
50 (AR50) e preto direto 90 (PD90) e os sais cloreto de potássio, cloreto de sódio e cloreto
de cálcio (NUCLEAR P.A.). Também se fez o uso da albumina do soro bovino (BSA) (INLAB
CONFIANÇA 1870), HCL 37% (SYNTH) e NaOH PA (SYNTH).
2.2. Composições e Método de Confecção das Membranas
As membranas foram confeccionadas empregando o método de inversão de fases
em banho de não solvente, neste caso, água deionizada. A Tabela 1 apresenta as composições
das membranas.

Vol. II Engenharia Química

394

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Preparou-se 30 mL de solução polimérica (polímero, sal e solvente DMF) em
erlenmeyer, o qual foi vedado com plástico, colocado sob agitação de 6 a 48 h a temperatura
de 38 ºC. Assim que a solução ficou homogênea, a agitação foi suspensa e o erlenmeyer
deixado em repouso por aproximadamente 48 h. O espalhamento da solução foi realizado
sob uma placa de vidro envolta em papel poliéster (suporte) e suas extremidades circundadas
de um fio de nylon de espessura 0,35 mm, que controlava a espessura da membrana. A
solução foi espalhada sobre o suporte com o auxílio de um bastão de vidro. O sistema
formado foi colocado em um banho de não-solvente (água deionizada) onde permaneceu
durante 4 h, até que ocorresse a inversão de fases. Assim que o conjunto saiu do banho foi
deixado em repouso por 48 h para secagem e em seguida recortada as membranas. De
cada placa, foram escolhidas aleatoriamente duas membranas, sendo então as testes de
permeabilidade hidráulica realizados em duplicata.
Tabela 01 – Composições percentuais das membranas poliméricas
Membrana

PSU (%)

PES (%)

KCl (%)

NaCl (%)

CaCl (%)

M1 – A e B

16,4

5

3

0

0

M2 – A e B

16,4

5

0

3

0

M3 – A e B

16,4

5

0

0

3

M4 – A e B

16,4

0

3

0

0

O módulo utilizado encontra-se representado na Figura 1, confeccionado em aço
inoxidável AISI 316, com 18 cm de altura e filtração perpendicular (dead end). Em seu
interior apresenta uma placa perfurada de área útil filtrante de 2,52x10-4 m², que serve
como suporte para a membrana. O módulo foi conectado a um cilindro de nitrogênio com
pressão controlada por um manômetro, que fornecia a força motriz para a realização das
filtrações.
Figura 01 – Módulo de filtração perpendicular (FIORENTIN, 2009)
Entrada de
nitrogênio sob
pressão

Manômetro

Célula de
filtração

Membrana
sobre suporte
perfurado
Agitador
magnético/
aquecedor

Coleta de
permeado

Balança
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2.3. Compactação e Permeabilidade Hidráulica
Inicialmente as membranas foram inseridas no módulo de filtração e fez-se a
passagem de água deionizada na pressão de 1,0 bar por 2,0 h, etapa esta, denominada de
compactação.
Para o teste de permeabilidade hidráulica, as membranas foram colocadas no módulo
juntamente com água deionizada. Fechava-se o módulo, ajustava-se a pressão inicial em 1,0
bar e coletava-se o fluxo de permeado em função do tempo, até se obter fluxo constante.
Em seguida, a pressão era aumentada gradativamente e fazia-se nova coleta de permeado,
até que o aumento de pressão não causava mais variação significativa no fluxo de permeado
estabilizado. Desta forma, determinou-se então a pressão de operação (Pop), onde se tem
o maior valor de fluxo de permeado estabilizado. Vale ressaltar que o limite de operação da
célula é de 4,0 bar.
O fluxo de permeado (J) foi calculado pela Equação 01, a partir das massas de
permeado pesadas em balança analítica (± 0,0001 g) modelo AY220 SHIMADZU® em
determinados intervalos de tempo
(01)
Em que: J é o fluxo permeado (kgh-1m-2), mp é a massa de permeado coletada nos
intervalos de tempo (kg), Δt intervalo de tempo (h), A é a área útil filtrante da membrana
(m²).
2.4. Determinação do Comprimento de Onda dos Corantes
Para os testes de filtração nas membranas foram utilizados os corantes Amarelo
Reativo CI 50 (AR50) e Preto Direto 90 (PD90), empregados no tingimento de pele de peixe.
Determinou-se o comprimento de onda de cada corante por meio do espectro de absorção
da amostra realizado em um espectrofotômetro (UV-1601PC SHIMADZU®) a partir de uma
solução de concentração inicial igual a 110 ppm.
2.5. Determinação dos Raios Aparentes dos Poros das Membranas
Preparou-se uma solução de 600 ppm de albumina bovina (40 Å) e determinou-se o
espectro de absorção e por meio do pico identificou-se o comprimento de onda característico
de cada corante. Realizou-se também diluições e construiu-se a curva de calibração da
albumina. Em seguida, iniciou-se o processo de permeação da albumina (600 ppm) nas
membranas na Pop determinada durante o teste de permeabilidade hidráulica em cada uma
das membranas. Amostras de permeado foram coletadas quando o fluxo estava estável e
por meio das Equações 02 e 03 determinou-se o coeficiente de retenção das membranas
em que: CR(%) é o coeficiente de retenção da membrana (%); Cp,BSA é a concentração de
permeado de BSA (ppm); CC,BSA é a concentração inicial de BSA (ppm); rs é o raio médio do
soluto (Å); r é o raio médio dos poros da membrana (Å).
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C R(%)


C P ,BSA
= 1 −
 C
C , BSA


C R(%)

r
= S
 r


 100



(02)

(03)


 100


2.6. Passagem das Soluções Sintéticas de Corante nas Membranas
Preparou-se soluções com água deionizada na concentração inicial de 50 ppm com os
corantes AR50 (pHinicial 5) e PD90 (pHinicial 7), e iniciou-se a filtração das soluções na membrana,
na Pop, coletando-se o fluxo de permeado até ficar constante. Em seguida, realizou-se a
leitura das amostras em espectrofotômetro no comprimento de onda característico de cada
corante e por meio da determinação da concentração pela curva de calibração, calculou-se
o percentual de remoção conforme a Equação 04 em que: R(%) é o percentual de remoção
de corante; Cp é a concentração do permeado (ppm); Co é a concentração inicial da solução
de corante (ppm).
R(%)

 C
= 1 − P
 Co


 100


(04)

2.7. Influência da Variação do pH das Soluções de Corante nas Membranas
Ajustou-se o pH em 3 e 10 das soluções dos corantes AR50 e PD 90 (50 ppm) com
HCL e NaOH, fez-se a filtração nas membranas, coletou-se o fluxo de permeado e realizou-se
a leitura em espectrofotômetro.
2.8. Determinação do Índice de Fouling
Logo em seguida a filtração da solução de corante na Pop, realizou-se a passagem de
água deionizada na mesma Pop até fluxo constante e determinou-se o fluxo final estabilizado
(Jsujo). O valor do fluxo de permeado estabilizado, obtido na Pop de cada membrana foi
denominado de Jlimpo e empregado como parâmetro para avaliar após a limpeza era possível
restabelecer o valor do fluxo limpo. Desta forma, por meio da Equação 05, foi possível calcular
o índice de fouling em cada uma das membranas
F(%)

 J lim po − J sujo
=

J lim po



 100



(05)

Em que: F(%) é o percentual de índice de fouling (%); Jlimpo é o fluxo de permeado
limpo determinado durante o teste de permeabilidade hidráulica (kg h-1m-2), Jsujo o fluxo de
permeado obtido com água deionizada após a filtração das soluções de corante (kg h-1m-2).
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2.9. Limpeza das Membranas
A limpeza das membranas foi realizada por meio da passagem de água deionizada,
seguida de solução de NaOH 0,5% e então nova passagem de água deionizada. Cada
filtração ocorreu durante 1 h, na Pop de cada membrana. Na última etapa, coletou-se o fluxo
de permeado e comparou-se com o valor de Jlimpo de cada membrana, verificando assim se
a membrana restabeleceu o fluxo. Caso o fluxo fosse menor que o Jlimpo, nova limpeza era
realizada.
3. RESULTADOS
3.1. Permeabilidade Hidráulica
O processo de compactação com água destilada realizado nas membranas auxilia
na acomodação dos poros, sendo sempre feito antes de qualquer permeação de material e
por tempo determinado. Em seguida, iniciou-se a passagem de água deionizada, medindose o fluxo de permeado ate estabilização variando-se a pressão transmembrana. A Tabela 2
apresenta os valores dos fluxos de permeado estabilizados na sua respectiva pressão para
a duplicata das membranas, bem como a diferença percentual entre os fluxos. Na Tabela 3
estão dispostos os valores das pressões de operações (Pop) de cada membrana.
Tabela 02 – Fluxos de permeado estabilizados nas pressões transmembranas
Membrana

M1 (kg/hm2)*

M3 (kg/hm2)*

P(bar)

JA

JB

E(%)

JA

JB

E(%)

JA

JB

E(%)

JA

JB

E(%)

1,0

31

15

51

15

15

0

42

44

5

21

37

76

2,0

64

76

19

25

28

12

76

78

2

30

31

3

3,0

50

43

14

23

21

9

99

115

16

9

10

11

4,0

50

66

32

22

24

9

113

121

7

5

6

20

M2 (kg/hm2)*

M4 (kg/hm2)*

*M1: 16,4 % PSU, 5%PES, 3% KCl; M2: 16,4 % PSU, 5%PES, 3% NaCl; M3: 16,4 % PSU, 5%PES, 3% CaCl; M4: 16,4
% PSU, 3% KCl; M5: 16,4 % PSU, 3% NaCl;

Tabela 03 – Pressão de operação das membranas
M1

Membrana
Pop (bar)

M2

M3

M4

A

B

A

B

A

B

A

B

2

2

2

2

4

4

2

2
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Analisando os dados de fluxo de permeado (Tabela 2) em relação à adição dos
sais (KCl, NaCl e CaCl) nas membranas M1, M2 e M3, cujas composições dos polímeros
são as mesmas, observa-se que a membrana M3, com adição de CaCl foi a que obteve
os maiores valores de fluxo. Pode-se observar ainda que a membrana M3 apresentou a
menor variação percentual da duplicata em relação às demais membranas. Nota-se que
não houve reprodutibilidade satisfatória do valor do fluxo de permeado para nenhuma
membrana testada, possivelmente devido a falta de homogeneidade no espalhamento
da solução polimérica. Os valores de fluxo de permeado estabilizado obtidos para todas
as membranas indicam que as membranas confeccionadas são de ultrafiltração com faixa
de pressão entre 1,0 a 5,0 bar e permeabilidade de 10 a 50 Lm2h-1 bar, Mulder (1996 apud
NOGUEIRA 2012).
Em relação à pressão de operação (Pop), observa-se na Tabela 3 que a membrana
M3 foi a que obteve o maior valor, 4 bar, sendo que as demais ficaram em 2 bar.
3.2. Determinação dos Raios Médios Aparentes com Solução de BSA
A determinação dos raios aparentes de cada membrana foi através da leitura da
absorbância de amostras de fluxo de permeado de BSA, cujos valores foram substituídos nas
Equações 2, 3 e 7. A permeação da albumina foi realizada após o teste de permeabilidade
hidráulica e os resultados estão apresentados na Tabela 4.
Observando os valores calculados do raio médio aparente, Tabela 3, nota-se que
todas as membranas confeccionadas classificaram-se como sendo de ultrafiltração (UF),
segundo HABERT et al., (2006), que afirma que quando membranas apresentarem raios
médios de poros na faixa entre 10 e 1000 Å, podem ser classificadas como UF, corroborando
com Mulder (1996) apud NOGUEIRA (2012). Membranas de UF podem ser empregadas nas
indústrias alimentícia, químicas e têxteis, incluindo a recuperação de pigmentos coloridos
(BASSETI, 2002).
Tabela 04 – Raio médio aparente dos poros das membranas

Membranas

M1
A

Pop (bar)

M2
B

A

2

M3
B

A

2

M4
B

A

4

B
1

JBSA (kgh-1m-2)

15

26

16

19

14

27

4

13

Cp,BSA (ppm)

127

125

123

123

127

126

131

129

CR (%)

79

79

79

79

79

79

78

78

r (Å)

51

50

50

50

51

51

51

51

Tipo de filtração

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF
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Outro fator importante a ser verificado, é a redução do fluxo de permeado JBSA
(Tabela 4) em relação ao apresentado na Tabela 1, na mesma Pop. Essa redução de fluxo
ocorre devido a albumina bovina possuir partículas de contaminantes com tamanho (40
Å) muito próximo do raio médio dos poros das membranas (50 Å), iniciando-se assim com
o decorrer da ultrafiltração o entupimento dos poros, denominado de fouling. Além disso,
a albumina bovina (66 g gmol-1) possui maior massa molar (18 g gmol-1) que a água e o
soluto que tiver a menor massa molar, passa mais facilmente nos poros da membrana,
POLETTTO et al., (2012).
3.3. Determinação do Comprimento de Onda e Curva de Calibração
A Tabela 5 apresenta os valores do comprimento de onda, a curva de calibração e
o coeficiente de determinação obtido para os corantes e a solução de albumina bovina.
Tabela 05 – Comprimento de onda e curva de calibração para os corantes AR50 e PD90 e
BSA
Componente

λ (nm)

Curva de Calibração

R2

AR50

415

Abs* = 0,00269 + 0,01744 C**

0,9997

PD90

480

Abs = 0,01304 + 0,02208 C

0,9975

BSA

210

Abs = - 0,26386 + 0,02454 C

0,9917

*Abs é a absorbância (adimensional) e C** é a concentração do permeado (ppm).

Como se pode observar na Tabela 5, para ambos os corantes o espectro visível
ficou na faixa de 400 a 500 nm, enquanto que para a albumina bovina o comprimento de
onda foi de 210 nm, dentro da faixa de radiação UV (1 a 380 nm).
3.4. Ultrafiltração das Soluções de Corantes AR50 e PD90
Após determinada a Pop para cada uma das membranas com água deionizada,
iniciou-se a ultrafiltração das soluções sintéticas com pHinicial 5 para o corante AR50 e
7 para o PD90. A concentração inicial de ambos os corantes foi de 50 ppm. A Tabela 6
apresenta os valores do fluxo de permeado estabilizado obtido na Pop de cada membrana,
a concentração final e o percentual de remoção de cada um dos corantes nas membranas.
Tabela 06 – Avaliação do percentual de remoção de cor pelas membranas em pH 5 para o
corante AR50 e pH 7 para o PD90
Composição
M1
M2
M3
M4

J (kg h-1 m-2)
B
A
PD90
AR50
45
40
18
19
78
113
6
6
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A
AR50
6
46
7
35

B
PD90
68
86
57
90
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Observa-se na Tabela 6, que a membrana M2, foi a que removeu a maior quantidade
de cor da solução sintética com os corantes AR50 e PD90. Em relação ao fluxo de permeado,
a membrana M3 apresentou o maior valor e conseguentemente os menores percentuais
de remoção, pois quanto maior o fluxo de permeado, menor é a remoção de contaminante.
Comparando-se os corantes, nota-se que as remoções de cor foram maiores para o corante
PD90 do que para o AR50. Outro fato importante é quando se comparam os valores de
fluxo de permeado na mesma Pop com água destilada (Tabela 2) e as soluções de corante
(Tabela 6). Verifica-se uma queda no valor do fluxo de permeado estabilizado, fato este
que ocorre devido a formação de fouling, exceto para a membrana M3, em que o fluxo se
manteve igual ao da água, com baixa remoção.
3.5. Avaliação da Variação do pH dos Corantes na Remoção de Cor pelas Membranas
Segundo Morandi (2011), os polímeros polisulfona e polietersulfona são estáveis
na faixa de pH 2-11, suportando então variações bruscas de pH. Desta forma, procurouse verificar se ocorre alguma melhora principalmente no percentual de remoção dos
corantes variando-se seu pH em 3 e 10. As Tabelas 7 e 8 apresentam os valores do fluxo de
permeado e o percentual de remoção.
Tabela 07 - Estudo do comportamento das membranas após a passagem de corante com
pH 3

Composição
M1
M2
M3
M4

J (kg h-1 m-2)
B
A
PD90
AR50
33
18
22
38
53
72
5
18

R (%)
B
A
PD90
AR50
95
28
99
99
98
3
98
37

Analisando as Tabelas 6, 7 e 8, pode-se perceber que houve uma maior
porcentagem de remoção para as membranas submetidas a passagem de solução de
corante com pH ácido, exceto para a M2-A. Isto se dá ao fato de que para membranas
com poros maiores, como é o caso da UF, altos valores de pH podem diminuir a
remoção, pois o mecanismo de adsorção não é favorecido em pHs básicos, podendo
até não ocorrer (BING-ZHI et al., 2010; SU-HUA et al., 2010), MORANDI (2011). O estudo
de FIORENTIN (2009), também demonstra maiores porcentagens de remoção em pHs
ácidos e uma diminuição destas remoções em pHs básicos, constatando que em pHs
entre 2 e 4 a remoção foi em torno de 62 e 73% e em pH 10 estes valores diminuíram
consideravelmente. Este aumento no percentual de remoção em pHs menores, pode
estar associado a possível quebra das cadeias carbônicas do corante, tornando-as
menores, tendo então uma maior facilidade de permeação das moléculas dos corantes.
Esta quebra das cadeias, como pode-se perceber não altera o fluxo de permeado que
varia consideravelmente em cada experimento.
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Tabela 08 - Estudo do comportamento das membranas após a passagem de corante com
pH 10

Composição
M1
M2
M3
M4

J (kg h-1 m-2)
B
A
PD90
AR50
29
28
23
32
60
93
5
22

R (%)
B
A
PD90
AR50
21
17
51
16
45
17
55
18

Observou-se também, uma maior porcentagem de remoção para o corante preto
direto 90, com remoções de até 99 % para o pH 3,0 (Tabela 7) e de até 55 % para o pH
10,0 (Tabela 8). Novamente constatou-se que a membrana M2 apresenta os maiores fluxos
juntamente com altas remoções de corante. Apenas a membrana M3 obteve altos fluxos,
porém suas porcentagens de remoção foram menores, não sendo considerada como uma
membrana satisfatória neste estudo.
3.6. Determinação do Índice de Fouling
O fouling resulta das interações entre o material da membrana e os componentes
das soluções utilizadas (MAUBOIS, 1980). Ocorre por acúmulo de partículas indesejáveis
(orgânicas ou inorgânicas) na superfície da membrana, reduzindo o fluxo e aumentando
a passagem de sais, o que pode causar danos para a membrana (AMIRI e SAMIEI, 2007). As
membranas de ultrafiltração (UF) convencionais de polisulfona sofrem o processo de fouling
mais facilmente do que outros polímeros (JULIANO, 2004). As Tabelas 9, 10 e 11 apresentam
o índice de fouling nas membranas em diferentes valores de pH.
Tabela 09 - Estudo do mecanismo de fouling para os corantes AR50 e PD90 em pH 3

Composição

Jlimpo (kg h-1 m-2)

Jsujo (kg h-1 m-2)

F (%)

A

B

A

B

A
AR50

M1

64

76

24

31

62

B
PD90
51

M2

25

28

25

25

3

11

M3

113

122

113

63

0,2

48

M4

30

31

18

6

38

73
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Tabela 10 – Estudo do mecanismo de fouling para os corantes AR50 e PD90 em pHs 5 e 7,
respectivamente.

Composição

Jlimpo (kg h-1 m-2)

Jsujo (kg h-1 m-2)

F (%)

A

B

A

B

A
AR50

M1

64

76

44

56

31

B
PD90
27

M2

25

28

18

20

28

30

M3

113

122

108

122

5

0

M4

30

31

7

7

77

76

Tabela 11 – Estudo do mecanismo de fouling para os corantes AR50 e PD90 em pH 10

Composição

Jlimpo (kg h-1 m-2)

Jsujo (kg h-1 m-2)

F (%)

A

B

A

B

A
AR50

M1

64

76

49

43

23

B
PD90
33

M2

25

28

25

26

1,2

7

M3

113

122

106

117

6,3

4

M4

30

31

26

7

11

75

Observando os valores de Jlimpo e Jsujo nas Tabelas 9 a 11, verifica-se uma redução
brusca no fluxo de permeado estabilizado, independente do pH, indicando que houve
entupimento dos poros da membrana após a passagem das soluções de corante. Em
relação ao índice de fouling, não se pode correlacionar com a variação de pH. Verificase também que, independente do valor do pH e tipo de corante, a membrana M3 foi
a que obteve os menores índices de fouling. Isto se deve ao fato de que a membrana
M3 apresentou fluxos de permeado elevados e obteve as menores remoções de cor das
soluções sintéticas, em relação às demais membranas, conforme mostrado nas Tabelas
6, 7 e 8. Já a membrana M4 apresentou valores altíssimos de fouling. Estudos de FERSI e
DHAHBI (2008) realizados no tratamento de efluente têxtil mostram que, para diminuir os
efeitos do fouling, um processo começando com ultrafiltração e seguido da nanofiltração
pode diminuir o declínio rápido do fluxo e aumentar a porcentagem de remoção, que em
seus estudos chegou a 95%.
Associando os dados de fluxo de permeado, percentual de remoção e índice de
fouling, a membrana M2 pode ser considerada a mais apropriada para a remoção de cor
das soluções sintéticas com os corantes AR50 e PD90.
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4. CONCLUSAO
Verificou-se que a membrana M2 de composição 16,4% de PSU, 5% de PES
e 3% de NaCl, apresentou os maiores valores de fluxo de permeado e remoção de e
valores satisfatórios de fouling quando foi submetida a filtração com solução sintética
empregando os corantes AR50 e PD90. Todas as membranas testadas foram classificadas
como sendo de UF com raio médio de 50 Å. Observou-se também, que o pH influência
na retenção dos corantes utilizados, sendo o pH ácido mais adequado na remoção
dos corantes e redução do fouling. Assim, por meio da realização deste estudo, podese perceber que o processo de separação por membranas empregando membranas
poliméricas pode ser aplicado no tratamento de soluções sintéticas de corantes
utilizados no tingimento de pele de peixe.
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SIMULAÇÃO DE UM AVIÁRIO: ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE
CONFORTO PARA AS AVES
Mayara Batista102 e Ivo Neitzel103

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, Simulação, Otimização e Controle de Processos
RESUMO
As condições de conforto ambiental em um aviário têm muito grande impacto sobre
o crescimento e taxa de mortandade das aves. A velocidade e a temperatura do ar são
parâmetros importantes neste contexto. A simulação permitiu estimar as condições
ambientais no aviário a nível de projeto. Foi possível avaliar a capacidade e posicionamento
dos ventiladores e janelas de admissão de ar sob diferentes condições climáticas ambientais
externas. As simulações realizadas permitiram identificar regiões com alta ventilação,
estagnadas, frias e excessivamente quentes. Com o reposicionamento adequado dos
equipamentos de movimentação de ar foi possível eliminar os pontos que violavam as
condições recomendadas para um aviário.
Palavras-chave: avicultura; conforto térmico; simulação.
ABSTRACT
The comfort conditions in poultry farms have strong impact on growth and mortality rate of
animals. Air speed and temperature are important parameters for preventing animal stress.
Poultry house internal environmental conditions were estimated through simulation, at
process design level. The CFD simulations detected high air speed and stagnant spots, as
well as cold and hot spots, under variable external environmental conditions, all of which
were avoided through proper sizing and positioning of internal and external fans and inlet
windows.
Keywords: poultry house; poultry farms; thermal comfort; simulation.
1. INTRODUÇÃO
O Brasil é destaque na avicultura comercial mundial, sendo considerado um dos
maiores produtores de carne de frangos de cortes, ficando atrás apenas dos Estados
Unidos. Em 2015 o Brasil bateu recorde de produção de frango chegando a 13,1 milhões de
toneladas (ABPA, 2016), assumindo o segundo lugar entre os maiores produtores mundiais
de carne de frango. Deste total, 67,3% são destinadas ao mercado interno, significando
um consumo de 43,25 kg/per capita/ ano, e, 32,7% são destinadas as exportações. A carne
de corte de frango está em primeiro lugar no ranking das exportações brasileiras com
57,7% em relação aos produtos inteiros, embutidos, salgados e industrializados.

102 Acadêmica do curso de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba - e-mail: <mayaramaby@
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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, sendo que estes precisam garantir
o bem-estar animal e o conforto térmico das aves, visando a eficiência de produção com
custos reduzidos.
Nesse sentido, é preciso ter um controle rigoroso na ambiência onde as aves ficam
alojadas, permitindo a identificação e a redução de risco à 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. Dimensões Típicas de um Aviário
Um aviário típico no Brasil tem entre 12 e 15 m de largura com até 120 a 150 m
de comprimento, paredes de 3m de altura produzindo uma área de aproximadamente de
1440 m² a 2250 m². Estes aviários, considerando uma densidade de 14 aves/m² (OSORIO
SARAZ, 2015), permitem acomodar em torno de 20160 a 31500 aves. As aves por sua vez são
alojadas no chão, cama, sendo separadas por uma barreira, para que estas não se desloquem
excessivamente, visando a sua própria integridade física.
2.2. Geração de Calor no Interior de um Aviário
Em aviários muito grandes há muita dificuldade de controlar as variáveis que afetam
no condicionamento térmico do 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. Condições ambientais
inadequadas podem prejudicar o desenvolvimento da ave, interferindo até mesmo na
alimentação.
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As aves são animais homeotérmicos, ou seja, elas têm a capacidade de manter a
temperatura do corpo constante. Para que que a ave possa manter a temperatura do corpo,
ela consome aproximadamente 80% da energia ingerida e necessita que a temperatura
do ambiente esteja dentro dos limites recomendados; os outros 20% da energia ingerida
são necessários para produzir calor. Esse processo é chamado de homeoternia (ABREU e
ABREU, 2011). A ave, para manter a temperatura interna do corpo constante, troca calor
com o ambiente, eliminando o seu calor interno excessivo, e isto só é possível quando a
temperatura do ambiente está dentro da zona de conforto. Na tabela 1 são apresentados
valores de temperatura e umidade relativa do ar próximo às zonas de conforto de acordo
com a idade das aves.
Tabela 01 – Temperatura ambiente e umidade do ar em função da idade das aves
Idade (semanas)

Temperatura ambiente (°C)

Umidade do ar (%)

1

32 - 35

60 - 70

2

29 - 32

60 - 70

3

26 - 29

60 - 70

4

23 - 26

60 - 70

5

20 - 23

60 - 70

6

20

60 - 70

7

20

60 - 70

Fonte: ABREU e ABREU, 2011

Quando o calor produzido é maior que o calor retirado pelo ambiente, ou seja, não
há uma troca de calor suficiente do meio interno para o externo, podem ser desencadeadas
diversas doenças, ou até mesmo morte por prostração, se for atingida uma temperatura
superior à temperatura interna do corpo.
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.
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 calor latente ocorre pela evaporação de líquidos
pela pele e respiração das aves. Como as aves tem a respiração constante, a umidade
relativa do ar assume um papel importante nesse contexto, uma vez que a eliminação de
calor por evaporação varia com o teor de umidade do ar.
Para controlar a temperatura e a umidade relativa do ar de modo a atender às
condições de conforto térmico é necessário estimar a quantidade de calor produzida pelas
aves no ambiente interno. Segundo Pedersen, (1998) a umidade relativa do ar é muitas
vezes maior que a calculada pelos métodos padrões de cálculo, por que não é levado em
consideração a evaporação da agua dos alimentos, a umidade da cama e a evaporação da
agua potável.
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A produção de calor total produzida por frangos de corte à temperatura de 20°C é
estimada por (PEDERSEN, 2000):
(2)

2.3. Geração de Gases no Ambiente Aéreo
No ambiente de criação das aves os poluentes aéreos e uma grande preocupação
para os avicultores. A geração de gases e outros componentes é altamente prejudicial
para o desenvolvimento das aves e a saúde dos trabalhadores que ficam expostos durante
sua rotina diária de trabalho. Dessa maneira eliminar ou reduzir a concentração desses
componentes é de grande importância para garantir o bem-estar das aves como do ser
humano. A tabela 2 mostra valores de referência para o ambiente aéreo em aviários.
Tabela 02 - Critérios de avaliação do ambiente aéreo
GASES

LIMITES

Concentração de dióxido de carbono

5.000 ppm

Concentração de monóxido de carbono

50 ppm

Concentração de amônia

20 ppm

Concentração de sulfeto de hidrogênio

10 ppm

Poeira inaliável

10 mg/m-3

Fonte: GLOBALGAP (2012), adaptado de CARVALHO-CURI (2004)

A produção de NH3 é oriunda da decomposição do ácido úrico, ureia e, em menor
proporção, de outros produtos orgânicos:
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A taxa de produção, NH3ER (NH3 Emission Rate), é usualmente descrita por meio
modelos empíricos. Para a situação brasileira Mendes recomenda, para ventilação forçada,
(Mendes, 2014):

2.4. Sistema de Ventilação
Umas das principais formas de obter o conforto térmico nos galpões de criação de
frango de corte, é a ventilação. Um bom sistema de ventilação promove a qualidade do ar
no ambiente em que as aves vivem. A zona de neutralidade.
Para garantir que as temperaturas no ambiente interno estejam dentro da zona
de conforto é preciso promover a entrada de ar, bem como facilitar a saída, assim ocorre
uma troca de ar do meio interno com o meio externo, ocorrendo a renovação de ar de ar
no aviário. A renovação de ar também contribui para a renovação do oxigênio ambiental,
permitindo eliminar o excesso de umidade no ambiente proveniente da agua da respiração
das aves e dos excrementos na cama, bem como eliminar os gases nocivos (CO2 e NH3) e
poeiras que nela proliferam (ABREU e ABREU, 2000).
A ventilação mínima de inverno é definida como a quantidade mínima de ar trocada
nos galpões de criação, proporcionando às aves o conforto térmico e a eficiência produtiva.
Segundo (CARVALHO-CURI, 2004) a temperatura mínima é usada na fase inicial de vida dos
frangos ou em regiões frias. A ventilação mínima ajuda na redução do amoníaco e outros
gases nocivos, bem como no controle de umidade e odores no ambiente. Os pintinhos
necessitam de ar fresco para repor o oxigênio, sendo necessário ritmos de renovação mais
lentos (ABREU e ABREU 2004). A renovação de ar do pinteiro deve acontecer de forma
que não ocorra mudanças brusca de temperatura e o fluxo de ar não incida diretamente
as aves mantendo os neveis de aquecimento das aves adultas. Esse um grande desafio
para o avicultor, até mesmo porque a ventilação mínima reduz o problema decorrente de
doenças causadas nas primeiras semanas de vida das aves e também na fase final de vida
dos frangos (MENEGALI, 2009). Para maximizar o desempenho das aves a ventilação mínima
deve manter a concentração de CO2, abaixo de 5000 ppm, a umidade relativa cerca de 60%
e a concentração de NH3 abaixo de 30 ppm. (CZARICK; FAIRCHILD, 2007).
Nesse contexto a velocidade do ar torna-se um fator importante para garantir
a qualidade de ar trocado no ambiente. A distribuição da velocidade do ar deve ser
homogênea em todo o ambiente, quanto mais homogênea mais adequada será a troca de
ar eliminando as áreas com calor excessivo e umidade. A variação na velocidade do ar tem
impacto no desempenho, conversão alimentar e consumo de água das aves. (MAY, 2000).
Esse comportamento não oferece uma boa qualidade do ar, prejudicando a saúde das aves,
sendo assim, a velocidade dor ar é considerada um parâmetro importante para o conforto
térmico das aves. A velocidade do ar é relacionada de acordo com a idade e o peso das aves.
A tabela 3 mostra valores de referência da velocidade do ar em função a idade das aves.
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Tabela 03 – Velocidade do ar em relação a idade das aves
Idade (dias)

Velocidade do Ar (m/s)

01 a 07

0,1 a 0,4

08 a 14

0,5 a 0,7

15 a 21

0,8 a 1,2

22 a 28

1,3 a 1,8

29 dias ao abate

Sem restrição; até 3,5

Fonte: Frango online – BOAVENTURA.AGRO (2012)

A ventilação ocorre por meio natural ou ventilação forçada. A ventilação natural
ocorre por meio de diferença de pressão do ambiente interno com o ambiente externo
causadas pela ação do vento (ABREU e ABREU, 2000). No entanto, para aviários com
dimensões muito grande e/ou em regiões com clima quente a ventilação natural não
é suficiente para promover o conforto térmico no ambiente, sendo necessário utilizar
sistemas de ventilação forçada.
O sistema de ventilação forçada ocorre por pressão positiva ou pressão negativa.
No sistema de pressão positiva o ventilador insufla ar para dentro do aviário; os
ventiladores podem ser posicionados na seção longitudinal quanto na transversal. Os
ventiladores posicionados na seção longitudinal permitem uma ventilação tipo túnel,
com as cortinas do aviário fechadas; este processo é eficaz quando existe um bom
isolamento no ambiente. Com os ventiladores posicionados no sentido transversal as
cortinas permanecem abertas dificultando o controle da velocidade e a direção do fluxo
de ar (ABREU e ABREU, 2004).
O sistema de pressão negativa é o mais utilizado por ser mais eficaz. Entretanto,
os custos para implantação desse sistema são maiores quando comparado com outros.
A estrutura do ambiente deve ser muito bem vedada pois o sistema funciona através da
diferença de pressão do ar do lado de dentro e do lado de fora, criando um vácuo parcial
dento das instalações (CARVALHO-CURI, 2014). Quando em funcionamento o ar entra pelas
aberturas de ar do aviário, e é movimentado de uma extremidade a outra, saindo pelos
ventiladores de exaustão. Estes podem ser dispostos tanto no sentido transversal como
longitudinal. O bom funcionamento do sistema vai depender da perda de ar no ambiente
(ABREU e ABREU, 2000). Assim, o conhecimento da quantidade de ar a ser renovado por
unidade de tempo é de suma importância, até mesmo porque a pressão está relacionada
com a vazão. É comum encontrar em uma edificação, zonas de pressão com baixa
movimentação de ar – as chamadas zonas mortas, seja com pressão negativa ou positiva
(MENDES, 2005). Os ventiladores podem também ser usados no interior do aviário como
equipamentos auxiliares para melhorar a circulação gasosa. Os equipamentos devem ser
dimensionados e posicionados adequadamente de modo a garantir a qualidade do ar no
ambiente.
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2.5. Sistema de Simulação
A simulação é feita por meio do programa COMSOL MULTIPHYSICS (versão
5.2a) que utiliza elementos finitos para solução do modelo. O programa permite criar
a estrutura geométrica do aviário, caracterizar a natureza do escoamento dos fluidos,
caracterizar a natureza da transferência de calor e caracterizar a natureza da transferência
de massa. A simulação é realizada em regime permanente. São utilizados os módulos
de CFD (Computational Fluid Dynamics), escoamento não isotérmico e transferência
(movimentação) de espécies.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Geometria
A simulação foi realizada em um aviário pequeno com dimensões 10 m de largura
x 15 m x 3 m de altura, fechado na parte superior, sem telhado, com uma área de 150 m2
(Figura 1):
Figura 01 - Dimensões do aviário

Fonte: Do autor

3.2. Escoamento de Fluídos
O ambiente simulado contém potencialmente:
• Ventiladores externos (cinco) (que transferem de modo forçado o ar para dentro ou
fora do ambiente).
• Ventiladores internos (três) (que movimentam de modo forçado o ambiente
interno).
• Janelas para admissão ou exaustão de ar que operam de acordo com o perfil de
pressão do ambiente interno e que podem conter grelhas ou persianas.
• Fonte geradora de gases (NH3) distribuída uniformemente em uma das superfícies
do aviário.
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O regime de escoamento foi considerado turbulento uma vez que o número de
Reynolds calculado, considerando um duto circular equivalente e as velocidades preconizadas
para o ar, produz valores com ordem de grandeza 108. O modelo de turbulência utilizado
é RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations) com as modelagens: κ-ε, κ-ω ou SST
(Shear Stress Transport).
Para o escoamento do fluido gasoso, com vistas ao esforço numérico para solução
da simulação, foram consideradas as alternativas: (1) fracamente compressível, onde a
densidade depende apenas da temperatura, mas não da pressão, e, (2) compressível quando
a densidade depende tanto da pressão como da temperatura. Simulações preliminares
indicaram, para as alternativas citadas, uma diferença muito pequena nos perfis de
velocidade e pressão, e, uma diferença não perceptível se for computada a temperatura
média do volume gasoso total não isotérmico do aviário, mas muito pequenas diferenças
nos valores máximo e mínimo.
Cada ventilador externo tem seu comportamento Pressão – Vazão estabelecido
segundo uma curva quadrática, ou linear, caracterizada por ocasião da utilização. A pressão
interna ao aviário, em condições semelhantes, foi medida experimentalmente (Pereira
Neto, 2011) apresentando valores na ordem de -20 Pa que também foram verificados
nas simulações realizadas. A vazão média calculada para os ventiladores, nas simulações,
indica valores em torno de 80% do valor estimado no processo de projeto e seleção do
equipamento.
Os ventiladores internos, em princípio, são similares aos externos. A sua posição
interna (x-y-z) e a inclinação em relação ao eixo vertical (θ), pode ser alterada.
As janelas podem ser do tipo grelha ou persiana. A curva de perda de carga em
relação à velocidade do ar é fornecida pelo usuário, e pode ser quadrática (escoamento
turbulento) ou linear (escoamento laminar). A direção do fluxo é previamente estabelecida
pelo usuário, mas é, de fato, ajustada pelo simulador em função do perfil de pressão interno
ao aviário, decorrente do perfil de velocidade – pressão calculado pelo simulador.
A fonte geradora de gases simula a geração de gases (NH3) na cama do aviário. A
velocidade dos gases estipulada é calculada a partir da massa total (por unidade de tempo)
de gases produzidos e da área da cama.
3.3. Escoamento não Isotérmico de Fluídos – Transferência de Calor
O sistema de transferência de calor é tratado de forma conjugada com o perfil de
velocidade e pressão. O comportamento PVT é considerado como ideal, tanto gás como
mistura.
O ambiente simulado considera, potencialmente:
• Troca de calor por convecção entre as paredes e o meio (ar ambiente) externo.
• Transporte (saída) de energia através do ar transportado pelos ventiladores externos.
• Circulação de energia por meio dos ventiladores internos.
• Entrada de ar externo, à temperatura do ar ambiente externo.
• Geração de energia decorrente das aves na cama do aviário.
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A troca de calor entre as paredes e o meio externo é descrita pela lei de Newton. O
coeficiente de transferência de calor convectivo típico fica na ordem de grandeza de 5 – 10
(W/°K m2). Esta condição descreve as condições de inexistência de vento ou brisa muito
suave em paredes verticais (brisa ≈ 1 m/s).
O transporte de energia nos ventiladores externos é feito com base na temperatura,
velocidade e pressão calculadas na sucção do ventilador.
A circulação de energia nos ventiladores internos é calculada considerando que
a temperatura de saída é uniforme e igual à temperatura “xícara de chá” (Tea cup mean
temperature) com base nas condições da sucção de ventilador.
A admissão de ar externo ocorre por meio das grelhas ou persianas. O ar admitido
para dentro do ambiente está à temperatura do ar ambiente externo. O ar, quando eliminado,
estará nas condições internas calculadas (T x p x v).
A geração de energia é descrita como uma fonte geradora de superfície no contorno.
A superfície considerada é a cama do aviário. A geração considera a massa (idade) e a
densidade das aves na cama.
4. RESULTADOS
Para a análise dos resultados da simulação foi levado em consideração a idade das
aves em fase crescimento e final (4 a 7 semanas) com densidade de 14 aves/m2 (OSORIO
SARAZ, 2015).
A temperatura máxima e mínima no interior do aviário simulado se apresentou dentro
do esperado. Segundo (BAÊTA & SOUZA, 1997; TINÔCO, 2004, apud CARVALHO-CURI, 2004)
os valores de temperatura para criação de frangos de corte na fase de crescimento e na fase
final da vida é considerado adequado quando a temperatura se apresenta entre 15 e 26 °C.
Já para ( MEDEIROS, 2005 apud CARVALHO CURI, 2004) a temperatura ideal é igual a 26°C, e,
de acordo com a tabela 1 (ABREU & ABREU) a temperatura se mostra ideal entre 20 e 26 °C. Os
resultados obtidos na simulação foram significativos, já que foram alcançados temperaturas
mínima de 20°C e máxima de aproximadamente 26°C. A distribuição de temperatura está
apresentada na figura 2 e 3.
Figura 02: Distribuição de temperatura – Vista global

Fonte: Do autor
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Figura 03: Distribuição de temperatura – Cama das aves

Fonte: Do autor

Para a velocidade do ar os resultados foram satisfatórios, obteve – se valores entre
0 e 5 m/s. Conforme a tabela 2 (BOAVENTURA.AGRO), a velocidade do ar para frangos
na fase de crescimento e na fase final (abate) varia entre 0,8 e 3,5 m/s. Deve – se levar
em consideração que esses são valores médios, na simulação há pontos com velocidades
mais altas nas regiões próximas aos ventiladores e exaustores e algumas regiões com
baixa velocidade de fluxo. Deve – se considerar também que o que interessa de fato é
a velocidade do ar na altura das aves, que, segundo (CARVALHO CURI, 2004) pode – se
considerar até 0,3 metros do chão. A figura 4 mostra a distribuição da velocidade do ar com
suas respectivas linhas de fluxo e vetores de posição. A figura 5 mostra o comportamento
da velocidade do ar à altura das aves, nesse caso os valores para a velocidade do ar variaram
entre 0 e 3 m/s, sendo as regiões com fluxos mais turbulentos próximo à entrada de ar e
aos ventiladores. Segundo (MAY, 2000) a variação na velocidade do ar tem impacto no
desempenho, conversão alimentar e consumo de água das aves.
Figura 04: Distribuição da velocidade do ar no aviário

Fonte: do autor
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Figura 05: Distribuição da velocidade do ar na altura das galinhas

Fonte: do autor

5. CONCLUSÃO
As simulações confirmaram sua importância como ferramenta indispensável para
projeto, análise e dimensionamento dos aviários. O cálculo da capacidade volumétrica,
curva de operação e posicionamento adequado dos ventiladores foi decisivo para
eliminação de pontos quentes e áreas estagnadas no interior do aviário. A análise do perfil
de escoamento possibilitou o projeto geométrico adequado do aviário de forma a manter
as aves em um ambiente favorável ao seu crescimento.
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RESUMO
A levedura Saccharomyces boulardii é considerada um microrganismo probiótico,
cujo principal uso é no combate de infecções gastrointestinais. A microencapsulação
é uma técnica que pode ser empregada para melhorar a viabilidade dos probióticos
durante o seu processamento e armazenamento. Esta técnica consiste, basicamente, no
revestimento de partículas. O spray drying é um dos métodos que pode ser empregado
na microencapsulação. Dentre os fatores que podem influenciar na eficácia da proteção
oferecida pelo spray drying às células probióticas, destaca-se o material selecionado para
a formação das microcápsulas. Desse modo, o objetivo deste estudo foi desenvolver
microcápsulas com a levedura probiótica Saccharomyces boulardii utilizando como agentes
carreadores diferentes materiais de parede, com posterior secagem em equipamento spray
dryer. Para tanto, primeiramente, foi realizado ensaios com diferentes meios de culturas
empregados no crescimento da S. boulardii objetivando a escolha pelo que proporcionase ao final da fase exponencial, uma maior concentração celular. Posteriormente, 9 ensaios
com suspensões celulares e diferentes agentes carreadores foram secas em spray drier. Os
resultados obtidos mostraram que o meio YEPD foi o que forneceu o maior número de
células. Já para o processo de microencapsulação e secagem, as microcápsulas obtidas
apresentaram umidade relativa de 2,72% a 4,99% e rendimento da microencapsulação
entre 27,24% a 68,88%, indicando que a proteína de arroz isolada foi o melhor agente
carreador para células de S. boulardii. O mesmo agente carreador na análise por FTIR
mostrou-se mais resiste a elevadas temperaturas, o que se utilizado, possibilita a aplicação
de S. boulardii em alimentos diversos.
Palavras-chave: funcional, viabilidade celular, probióticos.
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ABSTRACT
The yeast Saccharomyces boulardii is considered a probiotic microorganism, which the main
use is in fighting gastrointestinal infections. Microencapsulation is a technique that can be
used to improve the viability of the probiotics during processing and storage. This technique
consists basically in coating the particles. The spray drying is one of the methods that can
be employed in microencapsulation process. Among the factors that may influence the
effectiveness of the protection offered by spray drying on the probiotic cells, the selected
material for the formation of microcapsules is noteworthy. Thus, the aim of this study is to
develop microcapsules with the probiotic yeast Saccharomyces boulardii using as carrier
agents different wall materials with subsequent drying in spray dryer equipment. Therefore,
it was necessary, at first, a study about the culture medium used in the cultivation of S.
boulardii, aiming the choice of which provides, at the end of the exponential phase, a higher
cell concentration. Subsequently, 9 trials with cell suspensions and different carrier agents
were dried in spray dryer. The results showed that the Yeast Extract Peptone Dextrose (YEPD)
medium was the one that provided the higher number of cells. Regarding the spray drying
and microencapsulation process, microcapsules obtained had a relative humidity of 2.72%
to 4.99%, and the yield of microencapsulation ranged from 27.24% to 68.88%, indicating
that the isolated rice protein can be a good carrier agent for S. boulardii cells. The same
carrier agent in the analysis by FTIR was more resistant to high temperatures, which if used,
permits the use of S. boulardii in various foods.
Keywords: functional, cell viability, probiotics.
1. INTRODUÇÃO
Os probióticos são organismos vivos reconhecidos pelos benefícios que
proporcionam à saúde do hospedeiro, quando administrados em quantidades adequadas
(FAO/WHO, 2002). Eles são capazes de prevenir infecções gastrointestinais, doença
inflamatória do intestino e diarreia. Além disso, devido aos efeitos anticancerígenos,
antibacterianos e antimutagênicos os agentes probióticos podem melhorar o sistema
imunológico (LEE & SALMINEN, 2009).
Segundo Dunne et al., (2001), citado por Simeoni et al., (2014), os principais critérios
que um microrganismo deve atender para ser considerado probiótico são: ser resistente
à acidez gástrica e aos sais biliares; ser capaz de produzir substâncias anti¬microbianas
contra patógenos intestinais, restaurando desse modo a composição da microflora; ser
seguro em alimentos e durante o uso clínico; apresentar capacidade de aderir nas células
da mucosa intes¬tinal para aumentar a sobrevivência e multiplicação dos microrganismos
no intestino; ser isolado do trato gastrin¬testinal humano; apresentar capacidade de ser
produzido em grande escala e de forma viável.
A levedura Saccharomyces boulardii é considerada como um agente bioterapeutico
(DUONGTHINGOC et al., 2013), sendo uma alternativa eficaz para a prevenção ou
tratamento de doenças, principalmente a diarreia relacionada a antibióticos e infecção
causada pelo Clostridium difficile (CZERUCKA & RAMPAL 2002; MULLER, 2006; BUTS, 2009;
LOPES & PINTO, 2010).
Contudo, para que o microrganismo possa exercer a sua função probiótica, os seus
níveis populacionais devem ser suficientemente elevados quando o mesmo passa pelo
trato digestório, sendo capaz de sobreviver a este sistema para que possa crescer facilmente
no intestino (ARSLAN et al., 2015). Para tanto, estes organismos vivos devem apresentar
resistência às condições extremas que irão encontrar no sistema gastrointestinal, tais
como baixo pH, enzimas gástricas e sais biliares (FAO/WHO, 2001).
Vol. II Engenharia Química

419

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Diversas técnicas vêm sendo estudadas e desenvolvidas com o intuito de minimizar
os efeitos agressivos que o sistema gastrointestinal causa nos microrganismos probióticos.
A microencapsulação é uma das técnicas mais promissoras (ARSLAN et al., 2015).
Na microencapsulação, as substâncias bioativas são incorporadas ou cobertas
por um material (material de parede, de revestimento, de matriz, material encapsulante
ou carreador) (PARAMERA et al., 2010). A microencapsulação mantém a integridade das
cápsulas durante a passagem através do trato gastrointestinal até chegarem ao seu
destino-alvo, onde elas rompem a barreira protetora (material de parede) e liberam os
agentes probióticos (DING and SHAH, 2007).
Dentre os métodos de microencapsulação mais relevantes, encontram-se a secagem
por spray drying, revestimento por pulverização, emulsão, extrusão e tecnologias de gel
das partículas (CHAMPAGNE & FUSTIER, 2007). A escolha do método de microencapsulação
mais adequado irá depender da aplicação final que a microcápsula ficará encarregada,
do tamanho da mesma, das propriedades físico-químicas, do material ativo, do agente
carreador e do mecanismo empregado na liberação dos agentes probióticos (JACKSON;
LEE, 1991). A microencapsulação por spray drying é um dos métodos que tem se destacado
por sua simplicidade e baixo custo (MENEZES, 2015).
Na microencapsulação por spray drying ocorre a dispersão das células probióticas
em uma solução concentrada com o agente carreador que é então atomizada na câmara
de secagem do spray dryer (GHARSALLAOUI et al., 2007). Como consequência, o solvente é
evaporado e as microcápsulas são formadas (KAILASAPATHY, 2002). Esta técnica é indicada
para aplicações industriais uma vez que, o spray dryer possibilita a formação econômica e
eficaz de microcápsulas em grande quantidade (ANAL e SINGH, 2007).
O tipo e a concentração do material de parede, o tamanho das partículas, os
números de células probióticas inicial e a sobrevivência dos microrganismos após o
processo de microencapsulação são os fatores que irão influenciar na viabilidade e
eficácia desta técnica de revestimento (CHEN; CHEN, 2007). Desse modo, a escolha do
material adequado empregado na formação das microcápsulas é um dos fatores que irá
potencializar a proteção oferecida pela técnica de spray drying (MENEZES, 2015).
Diversos materiais de origem natural, semi-sintética ou biodegradável podem ser
utilizados como matéria-prima na microencapsulação. Dentre estes, pode-se citar a goma
arábica, o alginato, a quitosana, a carragena, carboidratos, o amido, a maltodextrina,
proteínas, os derivados de celulose (carboximetil celulose – CMC, etilcelulose) e os
polímeros derivados do ácido acrílico e metacrílico (JACKSON; LEE, 1991).
Diante do exposto, e devido ao fato da microencapsulação ser considerada uma
tecnologia muito inovadora, o objetivo deste estudo foi aprimorar a utilização desta técnica,
bem como identificar materiais de parede ideais para aplicações com a levedura S. boulardii.
Desse modo, proteínas vegetais de arroz e de ervilha, whey protein comercial, concentrado
proteico de soro de leite e maltodextrina foram testados como os agentes carreadores neste
estudo.
2. METODOLOGIA
2.1. Microrganismo
A levedura empregada neste estudo foi a S. boulardii CCT 4308 referência UFPEDA
1176 da Coleção de Culturas Tropical – Fundação André Tosello.
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2.2. Ativação e Cultivo Celular
As células da levedura S. boulardii foram ativadas em meio de cultura Yeast Extract
Peptone Dextrose (YEPD), contendo de 5gL-1 de extrato de levedura, 10 gL-1 de peptona de
carne e 20 gL-1 de glicose, conforme Casal et al., (2004). As condições de ativação foram:
2 alçadas da levedura, agitação a 100 rpm, temperatura de 30°C por 24 horas, e posterior
transferência de 10% deste meio para os frascos de cultivo.
Os cultivos da levedura S. boulardii foram realizados utilizando três diferentes meios:
permeado de soro de leite desproteinizado, cedido pela empresa SOORO Ingredientes
Ltda, o qual foi suplementado com os sais (NH4)2SO4, MgSO4 e KH2PO4, conforme Nadai
(2015); Yeast Extract Peptone Dextrose (YEPD), conforme Assunção (2014) e caldo Yeast
Nitrogen Base (YNB), conforme Duongthingoc et al., (2013). Os meios foram incubados em
incubadora do tipo shaker (Solab Científica SL 222/CFR) com agitação de 100 rpm a 30°C
por 24 horas.
2.3. Acompanhamento do Crescimento Celular
Durante os cultivos da levedura S. boulardii, amostras foram coletadas a cada 3
horas para realizar o acompanhamento do crescimento celular por meio de medidas da
densidade óptica da suspensão celular em espectrofotômetro UV-Vis (ShimadzuUV-1800),
em comprimento de onda de 600 nm, conforme Assunção (2014) e Nadai (2015), e
posteriormente determinou-se a quantidade de açúcares redutores (g.L-1) por Miller
(1959), biomassa celular (g.L-1) (MULLER, 2006) e contagem total de bolores e leveduras
por plaqueamento em superfície (UFC.ml-1), conforme Silva et al. (1997).
2.4. Preparação da Biomassa para Secagem
A biomassa do probiótico recolhida após a fermentação (final da fase exponencial
de crescimento), foi centrifugada em tubos tipo Falcon de 15 mL, em centrífuga refrigerada
da marca Cientec, sob condições de 5000 rpm, 4°C por 5 minutos. O sobrenadante foi
descartado, e o precipitado foi ressuspenso em 2 mL de água estéril e homogeneizado em
agitador de tubos tipo Vórtex, obtendo-se as suspensões de levedura (1) a serem secas em
spray dryer em condições propostas por Menezes (2015).
2.5. Preparo dos Agentes Carreadores
Realizou-se 9 ensaios com diferentes agentes carreadores, sendo eles: proteínas
vegetais de arroz e de ervilha (marca Herbalsave Produtos Naturais e Importação Ltda –
ME), whey protein (marca 3W), concentrado proteico de soro de leite (marca Whey Protein
Concentrate - WPC da SOORO Ingredientes Ltda) e a maltodextrina (marca BodyAction da
Rainha Laboratório Nutracêutico Ltda).
As suspensões contendo os agentes carreadores (9 ensaios) foram preparadas
conforme a seguir: 100% de proteína de arroz (PA), 50% proteína de arroz e 50%
maltodextrina (PAM), 100% de proteína de ervilha (PE), 50% proteína de ervilha e 50%
maltodextrina (PEM), 100% whey protein (WP), 50% whey protein + 50% maltodextrina
(WPM), 100% concentrado proteico de soro de leite (CP), 50% concentrado proteico de
soro de leite + 50% maltodextrina (CPM) e 100% maltodextrina (M).
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Para tanto, os agentes carreadores foram dispersos em água estéril até obtenção
de suspensões de 200 g.L-1, adaptado de Menezes (2015). Em seguida, as mesmas foram
homogeneizadas em agitador magnético (New Lab) por 10 minutos à temperatura ambiente,
obtendo-se as suspensões microencapsulante (2).
2.6. Preparo das Suspensões de Alimentação
As suspensões de alimentação a serem secas em equipamento do tipo spray dryer,
foram compostas pela adição da suspensão de levedura (1) as suspensões microencapsulante
(2). Em seguida, estas suspensões de alimentação (3) foram homogeneizadas em agitador
magnético (New Lab) por 5 minutos.
2.7. Secagem em Spray Dryer
O equipamento spray dryer utilizado foi de escala laboratorial (MSDi 1.0, Labmaq
do Brasil, São José do Rio Preto, Brasil) gentilmente disponibilizado pela Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Medianeira.
O ar de entrada na câmara de secagem foi de 90°C, e as amostras foram inseridas
no spray dryer, através de uma bomba peristáltica, à uma vazão de entrada equivalente a
0,4 L.h-1. Além disso, tanto a pressão do compressor do ar de secagem quanto à vazão do
ar comprimido foram mantidas constantes, 2-4 kgf.cm-2 e 40 kgf.cm-2, respectivamente. O
diâmetro de saída do ar no sistema era equivalente a 1 mm com bico duplo fluído. Durante
todo o processo de secagem, as suspensões de alimentação (3) foram mantidas sob agitação
em agitador magnético (New Lab) à temperatura ambiente. As microcápsulas produzidas
foram então coletadas na base do ciclone e armazenadas em frascos de vidro tipo schott.
Figura 01 – Ilustração do equipamento spray dryer.

(Fonte: a própria).
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2.8. Determinação da Viabilidade Celular Após Secagem
Para determinação da viabilidade celular dos microrganismos antes da
microencapsulação e posteriormente a microencapsulação, foi utilizada a metodologia
proposta por Silva et al., (1997), onde a partir da amostra inicial, fez-se diluições seriadas
até a diluição 10-10. A inoculação foi feita em superfície em meio Potato Dextrose Ágar
(PDA) acidificado. Após o plaqueamento, incubou-se as placas em posição invertida, em
temperatura de 30ºC por 72 horas. Decorrido o tempo de incubação, fez-se a leitura das placas.
A contagem compreendeu entre 25 a 250 colônias. O resultado obtido foi multiplicado pelo
fator da diluição e expresso em unidades formadoras de colônia (UFC.mL-1 ou log UFC.g-1).
Sendo que as microcápsulas, primeiramente passaram por um processo de liberação da
levedura da mesma. Para tanto, 1 g das microcápsulas produzidas foi adicionado em 9 mL
de água peptonada, e a suspensão foi homogeneizada em agitador magnético (New Lab)
durante 10 minutos.
O rendimento do processo de microencapsulação (Encapsulation Yield – EY %) por
Spray Drying foi calculado pela da Equação 1 (PICOT; LACROIX, 2004):
(1)
Sendo,
N: número de células viáveis no pó obtido
N0: número de células viáveis na suspensão de spray drying, ambos expressos em log
UFC.g-1.
2.9. Caracterização das Microcápsulas
2.9.1. Teor de umidade
A umidade foi determinada por secagem em estufa a 105°C até peso constante, de
acordo com metodologia da Lutz (2008).
2.9.2 Morfologia
A aparência externa das microcápsulas foi observada em Microscópio Ótico Olympus
CX31, equipado com Câmera Olympus SC30. A aquisição das imagens foi realizada pelo
software cellSens Standard.
2.9.3. Espectroscopia no infravermelho por transformada de fourier (FT-IR)
Com o intuito de verificar a interação entre os agentes carreadores e as microcápsulas,
os espectrogramas das amostras foram obtidos. Para tanto, foi utilizado o equipamento
FTIR Perkinelmer Frontier Spectrum 100 (PerkinElmer Frontier) com o modo de refletância
total atenuada (UATR), empregando-se um intervalo de número de onda de 4000-650 cm1, com resolução de 4 pontos por cm-1. Esta técnica foi aplicada tanto para as amostras
microencapsuladas, como também para os carreadores, bem como para as células livres de
levedura. O software OriginPro 8.0 foi empregado para analisar os espectros e dados obtidos
por infravermelho.
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2.9.4. Análise termogravimétrica (TGA)
As análises para comportamento térmico por termogravimetria das microcápsulas
foram realizadas em equipamento STA 6000 (Simultaneous Thermal Analyser, Perkinelmer Frontier) submetendo-se 4,0 mg de amostras em cadinhos de porcelana entre 30°C
a 300°C, com rampa de aquecimento de 10°C.min-1 e mantidas sob fluxo constante de N2
(20 mL.min-1), seguindo metodologia adaptada de Fritzen-Freire et al. (2012).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Crescimento Celular
Os primeiros ensaios foram realizados com o intuito de selecionar o meio de cultivo
empregado para o crescimento da levedura S. boulardii, ou seja, o meio que proporciona, ao
final da fase exponencial, uma maior concentração celular. Desse modo, os meios de cultura
contendo o permeado de soro de leite desproteinizado suplementado com os sais (NH4)2SO4,
MgSO4 e KH2PO4; o Yeast Extract Peptone Dextrose (YEPD) e o caldo Yeast Nitrogen Base
(YNB) foram testados e comparados. Os resultados são ilustrados nas Figuras 2 (a), (b) e (c).
Analisando as Figuras 2 (a), (b) e (c) é possível observar que, o fim da fase exponencial
ocorreu após 9 horas de cultivo, e que nesta fase foram obtidos 1,2.109 UFC.mL-1 para o caldo
YEPD, 8,0.108 UFC.mL-1 para o caldo YNB e 1,1.107 UFC.mL-1 para o cultivo com permeado de
soro de leite. Desse modo, conclui-se que o melhor meio de cultivo foi o YEPD, pois o mesmo
proporcionou um maior número de UFC m.L-1, e, portanto, este meio foi utilizado nas demais
etapas do estudo.
Figura 02 – Acompanhamento do crescimento microbiano por: absorbância expresso
em Ln(N/No), concentração de açúcares redutores (g.L-1), e UFC.mL-1 para os meios de cultivo
(a) YEPD; (b) YBN e (c) Permeado + sais.
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3.2 Microencapsulação
3.2.1. Viabilidade celular e caracterização das microcápsulas
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos na etapa de microencapsulação e secagem.
Cabe ressaltar que, os valores inexistentes para a proteína de ervilha, foram devidos as
características reológicas da suspensão de alta higroscopicidade, viscosidade e reologia do
fluido, o que provocou entupimento do equipamento, não permitindo, consequentemente,
a secagem.
Tabela 01 – Rendimento da microencapsulação e teor de umidade.
Ensaio

AM

Inicial

Final

Rendimento
microencapsulação (%)

Umidade
média (%)

1

PE

-

-

-

-

2

PEM

-

-

-

2,02

3

CP

14.105

8,2.105

58,57

4,56

4

CPM

6.105

2,5.105

41,66

2,72

5

WP

1,7.106

7,5.105

42,52

3,64

6

WPM

5,8.106

1,58.106

27,24

3,66

7

PA

2,7.106

1,5.106

68,88

4,99

8

PAM

1,4.106

1,86.106

57,14

4,15

9

M

1,8.106

5,4.105

28,57

3,65

Verifica-se (Tabela 1) que o rendimento da microencapsulação da levedura S.
boulardii variou de 27,24% (Ensaio 9) a 68,88% (Ensaio 7). Arslan et al., (2015) citam que
no estudo realizado por Huq et al., (2013), os autores analisaram o encapsulamento de
bactérias probióticas e relataram que o rendimento da microencapsulação típico durante
o processo de spray drying deve ser em torno de 70 e 85%. No entanto, segundo citado por
Arslan et al., (2015), é possível encontrar na literatura valores mais elevados (GARDINER et al.,
2000; GOLOWCZYC, et al.,2011; LAHTINEN, et al., 2006) e valores inferiores aos mencionados
anteriormente (GHANDI et al., 2012; LAHTINEN et al., 2006).
Deste modo, mesmo atingindo uma porcentagem de sobrevivência abaixo dos 70%,
os Ensaios 7 (PA) e 8 (PAM) mostraram-se mais eficientes que os realizados por Duongthingoc
et al., (2013), que estudaram a microencapsulação de S. boulardii utilizando whey protein e
obtiveram um rendimento de microencapsulação de 38% a uma temperatura de secagem
de 90ºC. Desta forma, acredita-se que a proteína de arroz pode ser um bom agente carreador
para células de S. boulardii.
A umidade das microcápsulas produzidas variou de 2,02% (Ensaio 2) a 4,99% (Ensaio
7). Os valores encontrados são compatíveis com os obtidos por Behboudi-Jobbehdar et al.,
(2013), que obtiveram teores de umidade de 1,7% a 5,4% em microcápsulas produzidas a
partir de maltodextrina e proteína de leite concentrada. Para favorecer a estabilidade das
microcápsulas obtidas, a umidade deve estar 4 e 5% (CHAVEZ & LEDEBOER, 2007, GHANDI,
et. al., 2012).
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Portanto, novamente, a proteína de arroz apresentou o melhor resultado em relação
a umidade média (4,99%), indicando que a mesma pode empregada como agente carreador
para células de S. boulardii.
3.2.2. Morfologia
Com o intuito de analisar a esfericidade e estimar a conformidade no tamanho das
microcápsulas formadas, as micrografias das microcápsulas de S. boulardii obtidas após a
secagem em equipamento spray dryer são ilustradas nas Figuras 3 (a), (b), (c), (d) e (e). As
micrografias dos agentes carreadores isolados, bem como das células de levedura livres
(CLL), são apresentadas nas Figuras 4 (a) e (b), respectivamente.
Figura 03 - Micrografias das microcápsulas de S. boulardii obtidas após a secagem em
equipamento spray dryer, (a) proteína de arroz (PE) e proteína de arroz + maltodextrina
(PEM), (b) concentrado proteico de soro (CP) e concentrado proteico de soro + maltodextrina
(CPM), (c) whey protein (WP) e whey protein + maltodextrina (WPM), (d) proteína de arroz (PA)
e proteína de arroz + maltodextrina (PAM) e (e) maltodextrina.
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Analisando as Figuras 3 (a), (b), (c), (d) e (e) é possível observar que as partículas
obtidas são arredondadas e possuem superfície irregular. Além disso, observa-se a presença
de concavidades e achatamentos.
De acordo com O’Riordan et al., (2001), são características resultantes das altas
temperaturas aplicadas no spray dryer durante a secagem. Tais concavidades foram
denominadas por Lian et al., (2002) como “efeito bola vazia” e o mesmo afirmou que o tipo
de agente carreador empregado no processo também influencia na ocorrência desse efeito.
Saavedra et al., (2015) encontraram aspectos morfológicos semelhantes, verificando a
presença de rugosidades na superfície de microcápsulas, que foram produzidas com isolado
proteico de soja e maltodextrina, empregados individualmente ou a partir da combinação
de ambos.
Figura 04 (a) - Micrografias dos agentes carreadores isolados: proteína de ervilha isolada
(PEI), concentrado proteico de soro isolado (CPI), whey protein isolado (WPI), proteína de
arroz isolada (PAI) e maltodextrina isolada (MI).
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Figura 04 (b) – Micrografia das células de levedura S. boulardii livres.

Comparando as Figuras (3 e 4), é possível concluir que a microencapsulação da
levedura foi eficaz, uma vez que não foram observadas células livres do microrganismo nas
microcápsulas formadas (SAAVEDRA et al., 2015)
3.2.3. Espectroscopia no infravermelho por transformada de fourier (FT-IR)
Nas Figuras 5 a 11, são apresentados os espectros para as microcápsulas dos Ensaios
3 a 9, para os agentes carreadores e para as células livres.
Figura 05 - Espectros FTIR das microcápsulas obtidas no ensaio 3, do agente carreador
(concentrado proteico - WPC) e das células livres de S. boulardii.

Figura 06 - Espectros FTIR das microcápsulas obtidas no ensaio 4, dos agentes carreadores
(concentrado proteico - WPC e maltodextrina) e das células livres de S. boulardii.
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Figura 07 - Espectros FTIR das microcápsulas obtidas no ensaio 5, do agente carreador (whey
protein) e das células livres de S. boulardii.

Figura 08 - Espectros FTIR das microcápsulas obtidas no ensaio 6, dos agentes carreadores
(whey protein e maltodextrina) e das células livres de S. boulardii.
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Figura 09 - Espectros FTIR das microcápsulas obtidas no ensaio 7, do agente carreador
(proteína de arroz) e das células livres de S. boulardii.
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Figura 10 - Espectros FTIR das microcápsulas obtidas no ensaio 8, dos agentes carreadores
(proteína de arroz e maltodextrina) e das células livres de S. boulardii.
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Figura 11 - Espectros FTIR das microcápsulas obtidas no ensaio 9, do agente carreador e das
células livres de S. boulardii.
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Ao analisarmos as Figuras 5 a 11, verifica-se que todos os espectros, tanto para as
microcápsulas, quanto para os agentes carreadores e para as células livres, apresentaram
picos na região de 1000 cm-1, que são correspondentes ao estiramento da ligação C – O
e à deformação angular das ligações duplas dos grupamentos CH e CH2 (KRISHNAIAH;
SARBATLY; NITHYANADAM, 2012). No ensaio 3, o pico na região de 1000 cm-1 do espectro do
agente carreador foi um pouco mais intenso que os demais. Nos ensaios 5 e 7, o pico relativo
ao espectro das células livres foi mais significativo. Nos ensaios 4 e 6 o pico nos espectros
foram relativamente similares. Por fim, nos ensaios 8 e 9, o pico na região de 1000 cm-1 nos
espectros das microcápsulas se sobressaíram aos demais.
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No espectro dos sete ensaios (Figuras 5 a 11), observaram-se as bandas de absorção
características de proteína, correspondentes à amida I e amida II. Os picos encontrados
na região de 1700-1600 cm-1 ocorrem devido ao estiramento das ligações C=O e C=N,
característicos de amida I. Os picos entre 1600-1500 cm-1 são decorrentes de deformação N-H
e estiramento C-N, os quais caracterizam amida II. Na região do infravermelho, as frequências
de bandas devido às vibrações amida I e II são sensíveis às alterações na estrutura secundária
das proteínas (PIETRZAK; MILLER, 2005; CAIRES et al., 2008; JENALIB, 2014). De acordo com
Liu et al., (2008), a banda relacionada à amida I é a mais sensível às alterações na estrutura
secundária das proteínas.
Com exceção dos ensaios 5 e 6, todos os espectros apresentaram picos na região
entre 900 cm-1 e 1100 cm-1, os quais podem ser relacionados como vibrações da ligação C – O
e vibrações de estiramento da ligação C – O – C de carboidratos como a glicose (FRAGOSO
et al., 2011). Além disso, em todos os espectros também é possível observar a presença de
um pico próximo a região de 3000 cm-1. Tais picos são devidos ao estiramento simétrico e
assimétrico da ligação C – H do grupo metil (HE; RODRIGUEZ-SAONA; GIUSTI, 2007).
Comparando todos os espectros, é possível concluir que apenas no ensaio 7 as
microcápsulas não apresentaram as principais bandas características do espectro das
células de S. boulardii, o que pode indicar uma possível interação entre as células e o agente
carreador. Como não há diferença expressiva nos espectros dos demais ensaios, pode-se
supor que não houve interação entre as células de S. boulardii e os agentes carreadores
empregados nos ensaios.
Portanto, é possível inferir que a proteína de arroz (Ensaio 7) pode ser empregada
como agente carreador durante a microencapsulação da levedura S. boulardii, apresentando
resultado satisfatório.
3.2.3. Análise termogravimétrica
As analises termogravimétricas apontam a resistência de materiais ao calor,
indicando assim, sua possibilidade de aplicação em processos industriais. As Figuras 12 a 15
apresentam os resultados das análises termogravimétricas das microcápsulas para todos os
ensaios.
Figura 12 – Análises termogravimétricas das microcápsulas obtidas para os ensaios 3 e 4 e
dos agentes carreadores.
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Figura 13 – Análises termogravimétricas das microcápsulas obtidas para os ensaios 5 e 6 e
dos agentes carreadores.
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Figura 14 – Análises termogravimétricas das microcápsulas obtidas para os ensaios 7 e 8 e
dos agentes carreadores.
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Figura 15 – Análises termogravimétricas das microcápsulas obtidas para o ensaio 9 (MA) e
do agente carreador.
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Para todos os ensaios (Figuras 12 a 15) foram observados dois estágios de perda
de massa. O primeiro, encontrado entre 30oC e 100oC pode ser justificado pela perda
de umidade ainda presentes na amostra (FRITZEN-FREIRE et al., 2012; MENEZES, 2015). O
segundo estágio de perda de massa que começa em 200oC na quase totalidade das amostras,
a exceção do WPC, amostra a qual, tem seu início próximo de 150oC, ocorre em decorrência
das reações de degradação de matérias como carboidratos e proteínas (FRITZEN-FREIRE et
al.,2012; MACÊDO et al.,1997).
Ao analisarmos as Figuras 13 e 14, observa-se que as curvas para perda de massa dos
ensaios 5 (WP) e 7 (PA), foram muito próximas das curvas para as proteínas puras, o que pode
indicar não interação entre as células e os agentes carreadores. Fenômenos contrários podem
ser observados também nas mesmas Figuras (13 e 14) para os ensaios 6 (WPM) e 8 (PAM),
onde existe uma ligeira aceleração na perda de massa acima de 200oC, tal comportamento
também foi observado por Menezes (2015), indicando que a presença de maltodextrina na
parede das microcápsulas pode gerar um material menos resistente ao calor.
Na Figura 15 a perda de massa até 100oC ocorre de modo mais significativo para o
ensaio 9 (MA), do que na maltodextrina, isto pode ser devido ao fato da umidade presente
nas microcápsulas, fator este, já discutido anteriormente. Entretanto o perfil de perda de
massa nestes casos, continua muito semelhante após os 150 oC, sugerindo não interação
entre as células e as moléculas de carboidratos da maltodextrina.
Como todos os ensaios realizados mantiveram perda de massa constante em
temperaturas menores que 200oC, é possível afirmar a possibilidade de aplicação destas
microcápsulas em produtos alimentícios.
4. CONCLUSÃO
O meio de cultivo que proporcionou maior número de células viáveis, ao final da
fase exponencial, foi o meio YEPD, e este foi empregado durante as etapas posteriores
do estudo. Com relação ao processo de microencapsulação e secagem em spray dryer,
as análises da umidade média e do rendimento da microencapsulação apontaram que,
dentre os diferentes agentes carreadores testados, os melhores resultados foram obtidos
com a proteína de arroz. Além disso, os espectros do FTIR também mostraram que esta
proteína pode ser empregada como agente carreador na microencapsulação da levedura
S. boulardii, apresentando resultados satisfatórios. As imagens micrografias comprovaram
a microencapsulação da levedura, estando de acordo com o esperado para produtos que
foram submetidos ao processo de secagem por spray drying.
Conclui-se a partir deste estudo que é possível a microencapsulção da S. boulardii,
e assim possibilitar seu uso em aplicações alimentícias, ou seja, ampliando sua forma atual
comercializada “medicamento”, para sua inserção em alimentos com os mesmos benefícios,
potencialidades e finalidade da sua forma convencional.
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MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA HIDRATAÇÃO DO TRIGO
Paula Mayumi Saizaki108; Luiz Mário de Matos Jorge109; Douglas Junior Nicolin110 e
André Luiz Justi111

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, Simulação, Otimização e Controle de Processos
RESUMO
O trigo consiste em um dos principais produtos agrícolas do país, constituindo a quarta maior
produção de grãos na safra 2015. Assim, em função da sua importância econômica, estudos
aprofundados se fazem necessários para maior aproveitamento do vegetal. Este trabalho
objetiva estudar, modelar e simular a absorção da água no grão do trigo durante o processo de
hidratação em temperaturas elevadas. Para tanto, foram analisados os dados de absorção da
água em função do tempo e as informações obtidas foram modeladas fenomenologicamente
por parâmetros concentrados através do balanço de massa da água. Todo o procedimento
foi realizado no software Matlab. Através do estudo empírico, determinou-se o coeficiente
de transferência de massa (Ks) com dependência da concentração de água no interior do
grão de forma exponencial e também linear. Conclui-se que a o Ks linear é mais adequado
para descrever o fenômeno, uma vez que o ajuste apresentou resíduos pequenos e em
menor número de iterações. Por fim, a absorção de água foi simulada fora da faixa de tempo
na qual foi validada utilizando a equação diferencial ordinária baseada do Ks linear.
Palavras-chave: trigo; modelagem; hidratação.
ABSTRACT
Wheat is one of the main agricultural products of the country, being the fourth largest grain
production in the 2015 harvest. Thus, because of its economic importance, in-depth studies
are needed to improve utilization of this plant. This article has the objective of studying,
modeling and simulating de water absorption in wheat grain during de hydration process at
high temperatures. The data of water absorption were analyzed as a function of time and the
information obtained was phenomenologically modeled by lumped parameters through
the mass balance of water using Matlab software. Through empirical analysis, the mass
transfer coefficient (Ks) was determined in dependence of the water concentration inside
the grain exponentially and linearly. It was concluded that the linear Ks is more appropriate
to describe the phenomenon, since the adjustment had little residue and fewer iterations.
Finally, using the ordinary differential equation based linear Ks, the hydration was simulated
outside the range of time in which it was validated.
Keywords: wheat, modeling, hydration.
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1. INTRODUÇÃO
O trigo apresenta, atualmente, a quarta maior produção de grãos no Brasil,
representando 2,63% da produção total da safra de 2015 (CONAB, 2016). A sua adaptabilidade
agronômica a diferentes condições ambientais, bem como o seu valor nutritivo e versatilidade
para a fabricação de diversos produtos, fazem este grão ser um dos mais consumidos no
mundo. Assim, devido a sua grande importância econômica, se faz necessária a realização
de estudos sobre este produto.
A hidratação do trigo é um relevante processo industrial, pois a sua pré-cocção a
altas temperaturas reduz a atividade microbiana. Por este motivo, é comumente utilizada na
parboilização a fim de aumentar a validade do produto final (VENGAIAH et. al, 2012), além
de facilitar os procedimentos seguintes como consequência do amolecimento do grão.
A modelagem matemática para a hidratação de grãos pode ser representada por
modelos empíricos ou fenomenológicos; enquanto o primeiro é baseado em correlações com
dados experimentais, o segundo considera pressupostos teóricos do transporte de massa
por difusão e/ou convecção e podem ser utilizados para fins de previsão de parâmetros fora
das condições nas quais foram validados (COUTINHO et al., 2005).
Os modelos fenomenológicos podem ainda ser classificados em concentrados, os
quais desprezam as variações de posição das propriedades físicas do sistema e utilizam
equações diferenciais ordinárias, ou modelos distribuídos, que por sua vez, são calculados
via equações diferenciais parciais e consideram tais variações espaciais (COUTINHO et al.,
2009).
Este trabalho tem o objetivo de modelar fenomenologicamente com parâmetros
concentrados a hidratação do trigo em função do tempo, onde a implementação foi realizada
em MATLAB, versão 2012b.
2. METODOLOGIA
Os dados utilizados neste trabalho são oriundos dos estudos de hidratação do trigo
de MASKAN, 2001, sendo que toda a modelagem matemática foi realizada no software
Mathworks MATlab – Matrix Laboratory, versão 2012b para Windows, executados no
Windows 10.
Para iniciar as análises referentes ao transporte de massa, é imprescindível determinar
a forma, a área e o volume do objeto de estudo. O formato do grão foi considerado um
elipsoide, como está demonstrado na figura 1. As dimensões b e c, altura e profundidade,
respectivamente, foram consideradas equivalentes e iguais a 3,827mm enquanto o
comprimento, medida a, recebeu o valor de 7,320 mm (CORREA et.al., 2006).
Figura 01 - Dados de hidratação em função do tempo em diferentes temperaturas

Fonte: CORREA et. al, 2006
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A fórmula do volume e da área, segundo Knud Thomsen, são dados por:

Fazendo b=c, tem-se:

Onde p=1,6075.
2.1. Modelagem da Hidratação do Trigo
MASKAN realizou a modelagem da hidratação do grão de trigo baseando-se no
método de PELEG, 1988, considerado um das principais modelos empíricos para descrever
matematicamente a hidratação de grãos. Maskan mediu umidade presente no trigo em
função do tempo em diferentes temperaturas e concluiu que a temperatura possui grande
influência na taxa de transporte de massa, de forma que quanto maior a temperatura, maior
será a absorção de água até que o grão esteja saturado e próximo da umidade de equilíbrio
(figura 2). A partir deste ponto, a concentração de água no grão permanece constante.
Foram utilizados os dados experimentais a 70°C, uma vez que foi nesta temperatura o
grão mais se aproximou da umidade de equilíbrio de Xeq = 105,1 (g Água/100 g Sólidos Secos)
no intervalo de tempo analisado. A umidade inicial foi considerada como X0 = 9,3 (g Água/100
g Sólidos Secos).
Figura 02 - Dados de hidratação em função do tempo em diferentes temperaturas

Fonte: MASKAN, 2001
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A modelagem foi baseada no estudo de NICOLIN et.al, 2013 e, para tal, foi considerado
o balanço de massa da entrada e saída da água no interior do grão:

Como não houve saída de água, o balanço pode ser resumido da forma da seguinte
equação diferencial:

Em que:
m é a massa da água que entra no grão (kg);
t é o tempo de hidratação;
NH2O (kg/m².s) é o fluxo de água causado pelo ambiente convectivo ao redor do grão;
A (m²) é a área externa do grão.
Reescrevendo a equação do balanço, tem-se:

Sendo que:
Ks (cm/s) é o coeficiente da transferência de massa;
V é o volume do grão (m³)
ρeq-ρH2O é a diferença entre a concentração de água no grão no equilíbrio e a concentração de água no grão.
Como o volume é considerado constante, já que o aumento do tamanho do grão foi
desprezado, o parâmetro V pode ser retirado do operador diferencial, resultando em:

Assim, após a manipulação algébrica, a equação diferencial ordinária que descreve o
fenômeno da variação da concentração de água no grão em relação ao tempo é:

Vol. II Engenharia Química

440

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Para prosseguir com o desenvolvimento da modelagem, foi necessário determinar
o coeficiente de transferência de massa Ks empiricamente. Vale ressaltar que o valor de
Ks varia de acordo com a temperatura e deve ser ajustado novamente para diferentes
condições de hidratação.
2.2. Determinação do Ks
Duas abordagens foram utilizadas para determinar o valor de Ks: a primeira
considera que Ks possui uma dependência linear e a segunda considera a dependência
exponencial da concentração de água no grão.
2.2.1. Modelo Ks exponencial
Para este modelo, foi utilizada a equação:

Resultando da EDO:

2.2.2. Modelo Ks linear
Para a hipótese da dependência linear de Ks em relação à concentração de água no
grão se utilizou:

Logo, a nova EDO se tornou:
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2.3. Simulação da Hidratação
A principal vantagem da modelagem fenomenológica quando comparada com
modelos empíricos é a possibilidade de simular os dados fora da faixa em que foram
validados. Logo, após a determinação do valor de Ks, foi possível simular o comportamento
do fenômeno para qualquer intervalo de tempo. A simulação é uma importante ferramenta
para prever o comportamento de um determinado fenômeno em um tempo específico.
3 DESENVOLVIMENTO
A modelagem no Matlab para a determinação do coeficiente Ks foi realizada em três
arquivos. O primeiro consiste em uma função contendo a equação diferencial ordinária a ser
resolvida e os valores dos parâmetros utilizados na mesma. Já o segundo arquivo, também
uma função, possui os dados experimentais, o comando para rotina ode45, a qual resolve
EDOs pelo método de Runge-Kutta, e a função objetivo, responsável por calcular os resíduos
dados pelo quadrado da diferença entre o valor ajustado e o valor experimental. Por fim, o
terceiro arquivo é um script executável constituído pelo fminsearch, comando que procura o
mínimo de uma função que, neste caso, é a função objetivo. A figura 3 mostra como exemplo
o script utilizado na modelagem de Ks exponencial.
Figura 03: Exemplo dos três arquivos de Matlab desenvolvidos na modelagem.

Fonte: A autora
Vol. II Engenharia Química

442

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

3.1. Modelo Ks Exponencial
Após 48 iterações, a minimização da função objetivo foi de 0,0148 e os coeficientes
obtidos foram B1=1,0971 e B2= -0,1096, ou seja, o Ks recebeu a função:

O ajuste pode ser observado na figura 4, no qual o intervalo de tempo estudado foi
o mesmo do artigo de MASKAN e variou de 0 a 300 minutos.
Figura 04: Gráfico gerado pelo Matlab demonstrando a ependência Exponencial de Ks em
relação à concentração de água no grão.

Fonte: A autora

3.2. Modelo Ks Linear
Após 45 iterações e 85 avaliações da função objetivo, esta se reduziu a 0,0148 e os
coeficientes foram determinados em C1 = 1,0877 e C2 = -0,0980. Assim, Ks foi representado
pela expressão:

A curva ajustada está expressa na figura 5. É interessante observar que o ajuste ficou
bastante similar ao ajuste exponencial. A maior diferença se deu no número de iterações,
que foi menor no ajuste linear. Este é um parâmetro importante a ser considerado, uma
vez que um programa que exige menos demanda computacional é preferível, pois
apresentará os resultados de forma mais rápida e eficiente.
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Figura 05: Dependência Linear de Ks em função da concentração de água no grão.

Fonte: A autora

3.3. Simulação da Hidratação
A programação para realizar a simulação foi um pouco diferente daquela utilizada
na determinação do Ks, pois foram utilizados somente dois arquivos. O primeiro contém
a equação diferencial ordinária com os valores determinados no ajuste de Ks linear. Já o
segundo arquivo é o script executável, contendo a função ode45, dados experimentais e
a plotagem dos dados experimentais juntamente com a curva ajustada. Esta diferença de
programação ocorreu pois não houve o ajuste da função objetivo (figura 6).
A simulação foi realizada até 600 minutos (10 horas), enquanto os dados experimentais
foram coletados até metade desse tempo. O resultado obtido foi um gráfico representando
a absorção de água do grão em função do tempo (figura 7) até que a umidade de equilíbrio
de Xeq = 105,1 fosse atingida.
Figura 06: Arquivos utilizados na simulação da hidratação no Matlab.

Fonte: A autora
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Figura 07: Simulação da Hidratação do Trigo em função do tempo.

Fonte: A autora

4. CONCLUSÃO
Ambas as modelagens fenomenológicas de parâmetros concentrados para a
hidratação de grãos - utilizando o modelo de dependência da taxa de transferência da
massa no grão linear e exponencial em relação à quantidade de água no grão de trigo apresentaram um ótimo ajuste e boa minimização dos resíduos, de forma que os dois
modelos foram considerados adequados para descrever o fenômeno.
Entretanto, como o valor da minimização da função objetiva foi similar em ambos os
casos, optou-se por utilizar o modelo de dependência de Ks linear devido ao menor número
de iterações realizadas pelo software, pois apresenta menor demanda computacional.
Assim, a equação diferencial ordinária que melhor descreve a variação da quantidade de
água no interior do grão em função do tempo a uma temperatura de 70°C é dada por:

A simulação também foi bem sucedida, representando com veracidade o processo
de hidratação, o que comprova que modelagem está coerente com a realidade.
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RESUMO
O presente trabalho é apresentado com o objetivo de analisar o estudo da cinética e
equilíbrio de adsorção que o carvão vegetal apresenta numa água pré-tratada com
sementes trituradas de Moringa oleifera, assim como a sua eficiência no processo híbrido
de coagulação/floculação/flotação por ar dissolvido+CAP. Para a realização dos ensaios
foi utilizada uma água sintética, obtida a partir do cultivo de Microcystis aeruginosa.
Os ensaios de coagulação/floculação/flotação por ar dissolvido foram realizados no
equipamento “flotest” utilizando 100 mg.L-1 de sementes trituradas de Moringa oleifera. Os
ensaios de adsorção foram realizados em batelada sob agitação de 40 rpm, durante 1 h e
variando as dosagens de carvão de 0 - 140 mg.L-1. Os resultados obtidos mostraram que
em 30 min ocorreu uma estabilização da adsorção e que a dosagem ótima de CAP foi de
100 mg.L-1, em que apresentou eficiência de remoção de turbidez, cor, UV254nm e COD de 64,
65, 34 e 30%, respectivamente.
Palavras-chave: Água; Moringa oleifera; Carvão ativado.
ABSTRACT
In this work is presented the purpose of analyze the kinetics and equilibrium adsorption
that vegetable activated carbon presents in a pretreated water with Moringa oleifera powder
seed, as well as their efficiency in the hybrid process of coagulation/flocculation/dissolved
air flotation + PAC. For the tests was used a synthetic water, obtained from Microcystis
aeruginosa cultivation. Coagulation/flocculation/dissolved air flotation tests was carried out
in “flotest” equipment using 100 mg.L-1 of Moringa oleifera powder seeds. The adsorption
experiments were carried out in batch under stirring at 40 rpm for 1 h and varying the CAP
dosages of 0 - 140 mg.L-1. The results showed that at 30 min occurred the stabilization of the
adsorption and the optimal dosage of CAP was 100 mg.L-1, which showed turbidity, color,
UV254nm and DOC removal efficiency at 64, 65, 34 and 30%, respectively.
Keywords: Water; Moringa oleífera; Activated carbon.
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1. INTRODUÇÃO
A problemática associada à intensa ocorrência de floração de cianobactérias, em
mananciais hídricos, está relacionada tanto com os aspectos estéticos, quanto com a
diminuição da qualidade organoléptica e química da água pela produção de sabor e de
odor (LAWTON et al., 1999), além de problemas operacionais dos sistemas de tratamento
de água.
Os processos de coagulação/floculação/flotação por ar dissolvido apresentam
eficazes quando se trata da remoção de microalgas, no entanto, para maior eficiência de
remoção, é necessário o uso de coagulantes que auxiliam na aglomeração das células
(MORETI et al., 2015). O uso de sementes de Moringa oleífera, como coagulante natural,
apresenta muitas vantagens em comparação aos coagulantes químicos, dentre elas, menor
geração de lodo, além de este ser biodegradável, apresenta boa remoção de cor e turbidez
da água, grande remoção de bactérias, normalmente acima de 90% e também excelente
remoção de cianobactérias (MUYIBI e EVISON, 1995; NDABIGENGESERE, NARASSIAH e
TALBOT, 1995; GHEBREMICHAEL et al., 2005; NKURUNZIZA et al., 2009; CAMACHO et al.,
2013; MORETI et al., 2015). No entanto, por ser um material orgânico a Moringa oleifera
apresenta uma tendência em aumentar a carga orgânica na água, caracterizado pelo
carbono orgânico dissolvido (COD), após o tratamento (MORETI et al. 2015). A presença
de matéria orgânica na água tratada pode causar problemas de cor, sabor e odor, mas
também facilita o desenvolvimento de microrganismos durante a armazenagem (BROIN et
al., 2002), assim, ressalta-se a necessidade de técnicas de diminuam essa matéria orgânica
natural, durante o tratamento de água de abastecimento (AGENCY, 2006).
O carvão ativado em pó (CAP) é muito utilizado para a remoção de compostos
orgânicos de baixo peso molecular que causam odor e sabor na água bruta. Desta forma,
o CAP pode ser utilizado em combinação com a coagulação para remover matéria orgânica
da água, devido a melhor capacidade de remoção durante o processo de coagulação
(UYAK et al., 2007).
Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência de remoção da matéria
orgânica produzida pela Moringa oleifera durante os processos de coagulação/floculação/
flotação por dissolvido, utilizando carvão ativado em pó.
2. METODOLOGIA
2.1. Cultivo de Microcystis aeruginosa
A cepa de Microcystis aeroginosa, foi gentilmente cedidas pela Profª Drª Maria
do Carmo Bittencourt, do Brazilian Cyanobacterial Collection of University of Sao Paulo
(BCCUSP), de forma a permitir a realização do presente estudo.
Essa espécie foi cultivada em estrutura construída no Laboratório de Gestão,
Controle e Preservação Ambiental (DEQ/UEM). Para a realização dos cultivos a cepa foi
mantida em meio de cultivo ASM-1 (GORHAM et al., 1964), com foto período de 12h (claro/
escuro) (CASTRILLO et al., 2013) até atingir uma concentração na ordem de 104 céls.mL-1
(CORAL et al., 2011; NISHI et al., 2011; CAMACHO et al., 2013) (Figura 1).
Figura 051 - Visão geral da cultura de M. aeroginosa em cepa com inóculo (a),
erlermayers (2L) (b) após inoculação em meio ASM-1.
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2.2. Coagulante a Base de Pó Integral de Sementes de Moringa oleifera
As sementes de Moringa oleifera foram cedidas pela Universidade Federal de Sergipe
– UFS, provenientes de Aracajú-SE.
Para a obtenção do coagulante em pó integral: Descascou-se e pesou-se 15 g de
sementes, que foram trituradas em liquidificador doméstico (NL-41 Mondial) durante 3 min.
A amostra triturada foi seca em estufa com circulação e renovação de ar (SX CR/42 Digital
Timer) a 40°C até peso constante (AMAGLOH E BENANG, 2009). Não houve distinção da
granulometria do pó.
Para a realização de todos os ensaios fixou-se a dosagem ótima de 100 mg.L-1 de
Moringa oleifera, conforme Moreti et al. (2015).
2.3. Preparo do Carvão Ativado em Pó (CAP)
O carvão ativado em pó utilizado neste estudo, é de origem vegetal, produzido a
partir do babaçu (Orbignya phalerata) uma típica palmeira das matas de transição dos
ecossistemas Amazônia/Cerrado e Amazônia/Caatinga (ALBIERO, MACIEL e GMERO, 2011) e
foi fornecido pela empresa PURIFIC (Maringá-PR).
Na avaliação das características morfológicas do CAP, foi realizada a análise de
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), utilizando um microscópio eletrônico de
varredura SS 550 Superscan (Shimadzu).
2.4. Teste Cinético e Equilíbrio de Adsorção do CAP
O estudo de adsorção foi realizado baseado em estudos de Uyak et al. (2007).
Primeiramente, para o estudo cinético, foi fixada uma massa de 80 mg.L-1 de CAP por um
volume de solução de 50 mL de M. aeroginosa pré tratada com M. oleifera nos processos de
C/F/FAD. As amostras foram incubadas à 25 ºC, em pH=7, com velocidade de agitação de 40
rpm em incubadora TE 4200 - TECNAL. Foram retiradas amostras a cada tempo num período
total de 1 hora. Após a agitação, alíquotas de 15 mL foram retiradas e filtradas através de um
filtro de membrana 0,45 µm para posterior análise do COD.
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No teste de equilíbrio, várias dosagens de CAP foram adicionados à 50 mL de solução
de M. aeroginosa pré tratada com M. oleifera nos processos de C/F/FAD e as amostras foram
incubadas à 25 ° C, em pH=7 e velocidade de agitação de 40 rpm, durante o tempo necessário
para assegurar que o equilíbrio adsorção foi atingido. Após a agitação, novamente alíquotas
de 15 mL foram filtradas através de um filtro de membrana 0,45 µm para análise do COD.
2.5. Coagulação/Floculação/Flotação por Ar Dissolvido + CAP
Os ensaios foram executados em equipamento “Flotest” e as condições de operação
utilizadas foram estabelecidas de acordo com Moreti et al. (2015):
• Coagulação:
o Gradiente de mistura rápida (Gmr): 310 s-1
o Tempo de mistura rápida (Tmr): 20 s
• Floculação:
o Gradiente de mistura lenta (Gml): 15 s-1
o Tempo de mistura lenta (Tml): 20 min
• Flotação por ar dissolvido:
o Pressão de saturação (Psat): 6 bar
o Tempo de saturação (Tsat): 4 min
o Taxa de Recirculação (R): 30%
Nestes ensaios, foi avaliado o efeito do CAP durante os processos de C/F/FAD
utilizando 100 mg.L-1 de M. oleifera.
2.6. Métodos Analíticos
A eficiência do tratamento foi medida pela análise dos seguintes parâmetros:
turbidez, cor, UV254nm, e de carbono orgânico dissolvido (DOC) (analisador CPH Shimadzu
TOC-V) de acordo com metodologia do Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater (APHA, 2005).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Caracterização da Água de Estudo
A caracterização da água de estudo utilizada nos ensaios de coagulação/floculação
(C/F) e flotação por ar dissolvido (FAD) está apresentada na tabela 1.
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Tabela 012- Caracterização da água de estudo.
Parâmetros

Valores

Turbidez (NTU)

34,4

Cor (uH)

178

Uv254nm (cm-1)

0,094

COD (mg.L-1)

2

Após a realização da caracterização da água, esta foi submetida aos ensaios de C/F/
FAD utilizando 100 mg.L-1 de pó integral da sementes de Moringa oleifera, para que nesta
água pré-tratada seja realizado os teste cinéticos e de equilíbrio do CAP, em seguida.
3.2. Testes Cinéticos e de Equilíbrio do CAP
Na Figura 2 é apresentada as características morfológicas do carvão vegetal utilizado
no presente estudo. Pode-se observar a presença de poros irregulares característicos do
material poroso e amorfo.
Na Figura 3 pode-se observar o tempo necessário para a adsorção do carvão vegetal
após 1 h de ensaio. Desta forma, é visto que no tempo de 30 min de agitação foi necessário
para a estabilização da remoção de COD (~30%), não havendo aumento de remoção nos
tempo de 40 e 60 min. Assim considerou-se que o tempo necessário de adsorção do COD
remanescente da água tratada com Moringa oleifera foi de 30 min.
Figura 052 – Microscopia eletrônica de varredura do Carvão ativado em pó.
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Figura 053 – Teste cinético de adsorção do CAP, com relação a remoção de COD, na dosagem
de 80 mg.L-1.

Segundo os resultados obtidos por Uyak et al. (2007), que utilizaram 80 mg.L-1 de
CAP, atingiram equilíbrio de adsorção em 30 min com uma eficiência de remoção máxima
de 76% de COD. Observaram que o COD foi adsorvido rapidamente durante os primeiros 30
min de tempo de contato e mais lentamente depois.
Najm et al. (1994) notaram que durante os primeiros 30 minutos de adsorção, a
maioria dos compostos pequenos de baixo peso molecular foram adsorvidos rapidamente,
enquanto que os compostos grandes de alto peso molecular demorou muito mais tempo
para se difundir através dos poros do carvão.
Em seguida realizou-se os ensaios referentes ao teste de equilíbrio em que se variou
a dosagem do CAP de 0 a 140 mg.L-1 e correlacionou-os com o residual de COD, em que
podem ser observados a partir da Figura 4, a seguir.
Figura 054 – Teste de equilíbrio relacionado ao residual de COD, em 30 min de agitação.
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Observou-se que houve uma queda na concentração de COD na dosagem de 80
mg.L-1, atingindo 9 mg.L-1 de COD, porém a maior redução da concentração de COD for
verificada na dosagem de 100 mg.L-1 atingindo 8,2 mg.L-1 da concentração de COD, em
que foi considerada ótima para este estudo. A partir de 120 mg.L-1 foi observado um leve
aumento no residual de COD, que pode estar relacionado à matéria orgânica proveniente
do próprio carvão vegetal, quando este apresentar uma dosagem em excesso. Como
mencionado na literatura, os tipos de matéria orgânica mais prováveis de serem removidos
por coagulação são os que possuem peso molecular elevado e carga negativa dos grupos
funcionais para que assim haja neutralização de cargas e adsorção nas partículas dos
flocos. Por outro lado, o CAP é mais eficaz para a adsorção de baixo peso molecular e
matéria orgânica sem carga.
3.3. Ensaios de Coagulação/Floculação/Flotação por Ar Dissolvido + CAP
Após encontrar as condições ótimas relacionadas ao tempo de adsorção e a
dosagem do CAP, realizou-se o processo híbrido a fim de verificar a influencia na eficiência
de remoção dos parâmetros de cor, turbidez e UV254nm utilizando 100 mg.L-1 Moringa
oleifera nas diferentes dosagens de CAP, simultaneamente. Os resultados desse processo
podem ser analisados a partir da Figura 5.
Figura 055 – Eficiências da remoção de (a) turbidez, cor (b), UV254nm (c) no processo híbrido
de C/F/FAD+CAP
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No processo híbrido pode-se observar que há melhor eficiência de remoção dos
parâmetros após a adição da dosagem de carvão, sendo que os melhores resultados
das eficiências de remoção para os três parâmetros analisados foram obtidos em 100
mg.L-1 de CAP, em que atingiram remoções de turbidez (64%), cor (65%) e UV254nm (34%).
Na dosagem a partir de 120 mg.L-1 houve uma queda na eficiência de remoção dos
parâmetros até 140 mg.L-1 em que foram obtidos valores de 50% para turbidez, 10% de
UV254nm e 43% para cor.
Segundo trabalho de Szlachta e Adamski (2009) que testaram o processo
híbrido de coagulação/floculação/sedimentação utilizando alumínio como coagulante
em associação da adsorção com CAP comercial, obtiveram resultados satisfatórios de
remoção da matéria orgânica da água bruta, apresentando 90% de remoção de COD
e 77% de remoção de UV254nm. Assim como os estudos de Najm et al. (1998) e Shen &
Chaung (1998), que utilizaram alumínio associados a dosagens de CAP nos processos de
coagulação/floculação/sedimentação apresentaram remoção de COD de 77,7% e UV254nm
de 91%. Tal eficiência na remoção da matéria orgânica pode ser atribuída à presença
de grandes quantidades de frações orgânicas nas amostras de água que apresentaram
uma propensão para a remoção por coagulação e adsorção com CAP. No entanto, o
processo de flotação por ar dissolvido também mostra-se eficiente no presente estudo e
apresenta-se uma alternativa viável quando se trata da remoção de microalgas da água.
A injeção de ar no sistema de FAD tem como objetivo, promover a formação de
uma espécie de “rede” que permite a ascensão dos flocos para a superfície. Durante a
realização dos ensaios experimentais, verificou-se uma estabilidade neste “suporte”,
tendo-se, a presença de bolhas visíveis e grãos de carvão na manta de material flotado.
Na Figura 6, pode ser visualizada a manta de flotado formado após o processo de C/F/
FAD, evidenciando a capacidade de flutuabilidade dos grãos de carvão no material
flotado.
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Figura 056 – (a) Indicação da formação da manta de material flotado; (b) visão superior do
material flotado evidenciando os grãos de carvão.
a)

b)

4. CONCLUSÃO
No teste cinético, o carvão vegetal utilizado pode ser considerado viável como
auxiliar para remoção da matéria orgânica proveniente da Moringa oleifera, durante os
processos de coagulação/floculação/flotação por ar dissolvido, pois além de remover o
COD também não influenciou negativamente a eficiência da remoção da cor, turbidez e
UV 254nm da água em tratamento.
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RESUMO
A enzima ciclomaltodextrina glucanotransferase (CGTase) é industrialmente importante
por ser única na produção de ciclodextrinas. Estas pertencem à família dos oligossacarídeos
macrocíclicos que são capazes de formar complexos de inclusão do tipo receptorsubstrato com uma variedade de substâncias que têm suas propriedades alteradas pela
complexação, sendo este o principal motivo pelo qual as CDs são bastante utilizadas
em produtos industriais, tecnológicos, métodos analíticos, fármacos, alimentos ou em
cosméticos. O objetivo deste estudo foi estudar a cinética envolvida na obtenção da CGTase
em processo fed-batch (descontínuo alimentado) através da síntese de ciclodextrinas,
utilizando amido como substrato e o microrganismo Bacillus firmus Cepa 37, e avaliar
as respostas de crescimento celular, atividade enzimática e demais variáveis envolvidas
no processo de fermentação. As fermentações foram realizadas em biorreator Bioflo III
operado para obtenção de parâmetros com a finalidade de melhorar a atividade da CGTase
com rendimento bacteriano. O meio de cultivo para o desenvolvimento bacteriano foi
baseado utilizando o meio padrão de Horikoshi e suas modificações. Para a síntese das
CDs pela CGTase, utilizou-se um amido comercial. Os melhores resultados na síntese da
γ-CD apresentaram 0,26 U/mL e menor produção para β-CD, de aproximadamente 0,04 U/
mL. Em estudos anteriores, foi verificado que o Bacillus firmus Cepa 37 tem a capacidade
de produzir preferencialmente β-CD, porém, neste estudo observou-se um efeito positivo
na produção de γ-CD nos ensaios com aplicação de pulsos de amido, este efeito vantajoso
pode ser considerado, pois a γ-CD apresenta maior valor comercial devido sua capacidade
de inclusão de moléculas maiores.
Palavras-chave: CGTase; Ciclodextrina; Amido; Bacillus firmus.
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ABSTRACT
The Cyclomaltodextrin Glucanotransferase enzyme (CGTase) is industrially important due to
be the only enzyme in production of cyclodextrins (CDs). The CDs belongs to the family of
macrocyclic oligosaccharides that are capable to form complexes of receptor-substrate type
with a variety of substances which have their properties changed by complexation, being
this the main reason why CDs are been widely used in industrial products, technological,
analytical methods, pharmaceutical drugs, foods or in cosmetics. The aim of this study was
to study the kinetics involved in obtaining CGTase in a fed batch process by synthesis of
cyclodextrins, using starch as substrate and the micro-organism Bacillus firmus strain 37,
and evaluate the cell growth responses, enzymatic activity and other variables involved in
fermentation process. The fermentation tests were performed in Bioflo III bioreactor operated
for obtainment the parameters in order to improve the CGTase activity with bacterial yield.
The culture medium for bacterial growth was based using the standard medium of Horikoshi
and its modifications. For the synthesis of CDs by CGTase used an commercial starch. Better
results on synthesis of γ-CD showed 0.26 U/mL and a lower production on β-CD, with
approximately 0.04 U/ml. In previous studies, was verified that Bacillus firmus Strain 37 is
capable to produce preferably β-CD however, in this study observed a positive effect on
production of γ-CD in the tests with application of starch pulses, this advantageous effect
may be considered, because γ-CD exhibit a higher commercial value due to the inclusion
ability of larger molecules.
Keywords: CGTase; Cyclodextrin; Starch; Bacillus firmus.
1. INTRODUÇÃO
Enzimas são catalisadores biológicos, em sua maioria de origem proteica, formados
por aminoácidos, responsáveis por um grande número de reações metabólicas que ocorrem
nos seres vivos. Neste contexto, os microrganismos apresentam considerável interesse, pois
suas biomoléculas constituem modelos naturalmente interessantes para aplicações em
bioprocessos. (MONTEIRO e SILVA, 2009; PENHA et al. 2016)
A hidrólise enzimática permite maior controle da distribuição final de oligossacarídeos
e é responsável pela obtenção dos mais importantes amidos modificados comercias,
enquanto a hidrólise ácida é inespecífica (GONÇALVES, 2006). As enzimas amilolíticas podem
ser classificadas pelo mecanismo de ação ou pela reação em si (ROBYT, 1984; FORGARTY,
1983; CEREDA & VILPOUX, 2003). Existem basicamente quatro grupos de enzimas utilizadas
na hidrólise do amido: as endo e exoamilases que agem primeiramente nas ligações α(14); as desramificantes que agem exclusivamente nas ligações α(1-6) e as transferases que
quebram ligações glicosídicas α(1-4) e as transferem para um receptor glicosídico, formando
uma nova cadeia glicosídica. (GUPTA, 2003; FERNANDES et al., 2007). Contudo, se o amido
for degradado por uma enzima do tipo Ciclomaltodextrina Glucano-Transferase (CGTase),
o produto resultante da quebra da cadeia é submetido a uma reação intramolecular sem a
participação da molécula de água.
A CGTase catalisa as reações de transglicosilação intramolecular (ciclização) e
intermolecular (ligação, desproporcionamento) (Figura 1), bem como apresenta atividade
hidrolítica sobre amido e ciclodextrinas (JOGDAND, 2008). A reação de transglicosilação
da CGTase é operada pelo mecanismo “Ping Pong”, fato verificado por Nakamura, Haga e
Yamanake (1994). Os produtos cíclicos de ligação alfa-1,4 formados quando a enzima CGTase
é utilizada, dá-se o nome de ciclodextrinas (CDs) (FRÖMMING; SZEJTLI, 1994; DEL VALLE,
2004; COSTA et al., 2007).
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Figura 057 - Ciclização catalisada pela CGTase

Fonte: (UITDEHAAG et al., 2002)

As ciclodextrinas são carboidratos complexos compostos de unidades de glicose
(α-D-glucopiranose), unidas por ligações tipo α-1,4, obtidas por modificação enzimática,
sendo possível obter ciclização de seis, sete ou oito unidade de glicose dando origem a
α,β, e γCD (Figura 2). Em virtude da ciclização, as extremidades redutoras e não redutoras
se ligam de forma que todas as CDs são não redutoras. As (CDs) são malto-oligossacarídios não redutores, produzidas pela hidrólise do amido pela CGTase (TONKOVA 1998;
CEREDA et al., 2004; FERREIRA et al., 2009; SEON et al., 2009). As quantidades relativas de
cada uma dependem do tipo e fonte de enzima usada, podendo ser obtida pela presença
de compostos orgânicos (FOGARTY & KELLY, 1990; AGUIAR, 2001; BOOGAARD, 2003; FERREIRA et al., 2009).
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Figura 058 - Estrutura cônica das ciclodextrinas (α, β e γ-ciclodextrinas, respectivamente

Fonte: (CHAPLIN et al., 2014)

Devido o fato de as CDs serem não redutoras, esta propriedade faz com que
as mesmas sejam amplamente utilizadas em alimentos, fármacos e outros produtos
químicos. Elas apresentam uma cavidade interna hidrofóbica e a região externa hidrofílica.
Tal característica favorece sua interação com uma variedade de substâncias, formando
complexos de inclusões que alteram as características físicas e químicas da molécula
hóspede. (TONKONVA, 1998; ROSA & SAVARIZ 2005; CAO et al., 2005). Devido a sua grande
variedade da formação de complexos de inclusão (ABDEL-SHAFI et al., 2009) as CDs
promovem efeitos benéficos como a proteção contra oxidação de lipídios (HAIYEE et al.,
2009), a redução ou a estabilidade de aromas (SEON et al., 2009), a estabilidade de cores
(PROVENZI et al., 2006) e vitaminas e o aumento da solubilidade de drogas (CHO, 2006).
Por essas razões, são amplamente utilizadas em indústrias de alimentos, farmacêuticas,
cosméticas e químicas (SINGH et al., 2002).
As CDs são muito utilizadas na indústria de alimentos principalmente na
encapsulação de substâncias, atuando na estabilidade de aromas, vitaminas, corantes e
gorduras insaturadas, consequentemente estendendo o tempo de prateleira dos produtos
(SZENTE, et al., 2004; AZEREDO, 2005, MACHADO, 2008). Outra aplicação crescente na
indústria alimentícia é a produção de sucos de frutas encapsulados em pó. Os sucos de
frutas são produtos de alta demanda no mercado mundial, e sua produção sob a forma de
pós tem sido muito visada (AZEREDO 2005).
Na indústria de cosméticos e produtos de limpeza as CDs agem encapsulando
fragrâncias, promovendo estabilidade físico-química e reduzindo a velocidade da oxidação
dos compostos (GAWANDE et al., 2003; CENTINI, et al., 2007; ANDREAUS, 2010).
Na indústria farmacêutica, o interesse da encapsulação ocorreu a partir da
complexação do principio ativo β-lactama, em medicamentos como a penicilina e amoxilina
(RAWAT, et al., 2004; NAMAZI, et al., 2009), pois estes eram pouco solúveis em água, sendo
quimicamente ou fisicamente instáveis além de apresentarem sabor desagradável, o qual
era mascarado pela utilização das CDs (LOFTSSON, et al., 2007; LU, et al., 2009; NAMAZI, et
al., 2009). As CDs também auxiliam na ruptura de bolsas de lipídeos em células, melhorando
o quadro de doenças vasculares (RODAL, et al., 1999; MATTERN, et al., 2009). Segundo Veiga
& Saltão (2001), as CDs melhoram a solubilidade dos fármacos, oque auxilia na taxa de
incorporação do princípio ativo.
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Um dos aspectos que seguramente reveste as CDs de grande importância para
serem potencialmente aplicadas em processos industriais refere-se à melhoria da
solubilidade dos substratos em água. O controle da solubilidade pode ser efetuado via
seleção de uma CD adequada, sendo que a modificação dos grupos hidroxílicos na face
externa da CD pode alterar pronunciadamente sua própria solubilidade (MACHADO et
al., 2008). As CDs são utilizadas como catalisador em reações químicas como ocorre na
oxidação de compostos e auxiliando na extração de um componente de uma mistura
(ABDEL-SHAFI et al., 2009; SASIKALA, et al., 2009).
Vários microrganismos foram descritos na literatura como produtores da CGTase,
desde a sua descoberta, predominantemente o gênero Bacillus é o que mais se destaca
(ALVES-PRADO et al.,2002; MAHAT et al., 2004). Dentre as bactérias já identificadas como
produtoras da CGTase, destacam-se: aeróbias mesofílicas (como Bacillus macerans,
Bacillus circulans, Bacillus obhensis, Bacillus agaradhaerens LS-3C, Bacillus firmus, Klebsiella
pneumoniae, Paenibacillus pabuli), aeróbias termofílicas (Bacillus stearothermophilus),
algumas anaeróbias termofílicas (Thermoanaerobacterium thermosulfurigenes EM1,
Thermoanaerobacter sp. ATCC 53627) e anaeróbias termoalcalófilas (Anaerobranca
gottschalkii) (TONKOVA, 1998; ABD RAHMAN et al., 2004; AVCI et al., 2009).
A busca por microrganismos tolerantes a condições extremas tem sido uma das
frentes de pesquisa sobre a CGTase, visando maior facilidade de aplicação industrial. O
Bacillus firmus CEPA 37 (Figura 3) é um microrganismo alcalofílico, isolado de solo brasileiro,
que apresenta alta atividade enzimática em testes de precipitação (MATIOLI et al., 1998;
SANTOS et al., 2013). Gawande et al., (1999) obteve atividade máxima de CGTase igual a 7,05
U/mL, usando Bacillus firmus em meio com amido de milho, extrato de levedura e pH inicial
de 9,8. Marques (2004) em seus estudos utilizando Bacillus firmus CEPA 37, atingiu máxima
atividade enzimática de 0,84 U/mL em 60 h de cultivo, utilizando um meio contendo 2,5 %
de amido de milho e 1,0 % de peptona, cujo objetivo era testar diferentes meios de cultura
na produção de CGTase. Carmello (2007) obteve atividade máxima de 1,2 U/mL utilizando
um meio contendo 1,0 % de amido solúvel hidrolisado e 0,5 % de polipeptona, em diferentes
condições de agitação e aeração. Santos et al., ( 2013) utilizando um meio contendo 2,0 %
de amido de milho e extrato de levedura atingiu uma atividade de 0,22 U/mL estudando a
influência do pH do meio. Estes estudos foram realizados em processo descontínuo.
Figura 059 - Bacillus firmus CEPA 37

Fonte: (Autor, 2014)
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A produção de CGTase, normalmente é realizada em reator batelada com agitação,
em condições aeróbias. Sendo que o tempo de cultura é dependente da velocidade de
crescimento do microrganismo. De modo geral, pode-se dizer que o cultivo demora de 2 a
3 dias, em temperatura na faixa de 30 a 37 ºC para microrganismos mesófilos, superior a 50
ºC para os termófilos. A faixa de pH pode variar de 6 a 10. O cultivo pode ser realizado em
processos de fermentação tipo batelada, batelada alimentada ou em sistema contínuo. A
produção da CGtase também pode ocorrer pelo cultivo do microrganismo na forma livre
ou imobilizada (MATIOLI et al., 2000; MORIWAKI et al., 2000; GOMES et al., 2007; COSTA et
al., 2007; CARMELO 2011).
Dentro deste contexto, buscou-se com este estudo explorar métodos e diferentes
formas de cultivo do microrganismo Bacillus firmus CEPA 37 em biorreator Bioflo III de
forma descontínua alimentada, visando o aumento da produção da CGTase para síntese de
CDs e analisar o comportamento do microrganismo Bacillus firmus CEPA 37, em resposta
às dosagens de substrato durante o processo descontínuo alimentado.
2. METODOLOGIA
A fermentação descontínua alimentada, ou batelada alimentada, é um processo em
que um ou mais nutrientes são adicionados nas dornas durante o cultivo, sendo que um
tempo final não alimentado é reservado para completar a fermentação (PEREIRA JR. et al.,
2008; NAVES et al., 2010).
O substrato utilizado como principal fonte de carbono para preparação do meio de
cultivo foi o amido, sendo testados o amido solúvel da marca Sigma-Aldrich e uma marca
comercial Bom Preço.
Antes do início das fermentações o microrganismo Bacillus firmus CEPA 37 já isolado
e armazenado em terra estéril, foi semeado de modo asséptico, em placas de petri contendo
meio semi-sólido, cuja composição é apresentada na Tabela 1. Após a semeadura, as placas
eram mantidas em estufa incubadora a 37° C por um período aproximado de 48 horas,
tempo suficiente para o desenvolvimento celular em estado vegetativo.
Tabela 013 - Composição do meio semi-sólido
Componentes (% p/v)

Semi-sólido

Peptona

0,5

Extrato de Levedura

0,5

MgSO4

0,02

K2HPO4

0,1

Na2CO3

1,0

Ágar

1,5

Fonte: Autor (2014)
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Após o período de incubação, as placas foram raspadas utilizando uma alça de
platina, para remoção da massa celular presente, sendo então transferidas assepticamente
para erlenmeyers 2000 mL contendo 800 mL de pré-inóculo cuja composição é apresentada
na Tabela 2.
Tabela 02 - Composição do meio pré-inóculo
Componentes (% p/v)

Pré-Inóculo

Amido de milho

1,0

Peptona

0,5

Extrato de Levedura

0,5

MgSO4

0,02

K2HPO4

0,1

Na2CO3

1,0

α-Amilase

0,025

Fonte: Autor (2014)

O pré-inóculo foi mantido em incubadora refrigerada (shaker) a 37 ºC sob agitação
a 150 rpm durante 48 h para adaptação do microrganismo, após este período uma
alíquota foi retirada e transferida para o meio de cultivo, cuja composição é apresentada
na Tabela 3.
Tabela 03 - Composição do meio líquido
Componentes (% p/v)

Meio de Cultivo

Amido de milho

2,5

Peptona

1,0

Extrato de Levedura

2,0

MgSO4

0,02

K2HPO4

0,1

Na2CO3

1,0

α-Amilase

0,025

Fonte: Autor (2014)
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Diversos métodos analíticos podem ser utilizados na determinação da atividade
enzimática da CGtase, porém, devido a presença de outras enzimas como a pululanase ou
α-amilase nos meios de fermentação onde são produzidas as CGTases, este processo se torna
difícil, portanto ainda não foi encontrado um método específico e totalmente confiável,
assim a determinação da atividade enzimática desta enzima baseia-se na formação da CD
ou no consumo do amido (SZEJTLI, 1988; MATIOLI et al., 2000; MORIWAKI et al., 2009).
Atividade enzimática das CGTase foi determinada pelo método espectrofotométrico
estudado por Hamon & Moraes (1990) que utiliza o princípio das velocidade iniciais (COSTA
et al., 2007; MORIWAKI et al., 2009; CARMELLO et al., 2011).
A concentração de proteínas solúveis foi obtida por meio da dosagem do reagente
de Bradford, que utiliza o corante azul brilhante de comassie (BRADFORD, 1976; MORIWAKI
et al., 2000; HIGUTI et al., 2003; CARMELLO et al., 2013). Este método é baseado na interação
entre o corante BG-250 e macromoléculas de proteínas que contém aminoácidos de
cadeias laterais básicas ou aromáticas. No pH de reação, a interação entre a proteína de
alto peso molecular e o corante BG-250 provoca o deslocamento do equilíbrio do corante
para a forma aniônica, que absorve fortemente em 595 nm (ZAIA et al., 1998; SILVA et al.,
2009). Foi utilizada como padrão a albumina bovina, a coloração do corante é convertida
do vermelho acastanhado a azul, após sua complexação com a proteína. A intensidade
da coloração é proporcional à quantidade de proteína presente na solução de enzima, a
absorção máxima ocorre a 595 nm.
Os monossacarídeos são açúcares redutores. O teste de DNS (ácido dinitrosalicílico)
baseia-se na reação entre o açúcar redutor e o ácido 3,5-dinitrosalicílico (cor amarelo), que é
reduzido a um composto colorido avermelhado, o ácido 3-amino-5-nitrosalicílico, oxidando
o monossacarídeo redutor (MALDONADE et al., 2013). A concentração de açúcares redutores
(AR) foi obtida através do aumento da absorção a 600 nm de uma solução contendo o meio
enzimático e o reagente DNS (ZANIN & MORAES, 1987; CARMELLO et al., 2011; VASCONCELOS
et al., 2011; SANTOS et al., 2013). A determinação das concentrações de açúcares redutores
totais (ART) foi feita do mesmo modo descrito para os açúcares redutores (AR). Porém, antes
do procedimento as amostras passam por um processo de hidrólise ácida. (FALCONE &
MARQUES, 1965; CARMELLO et al., 2011; SANTOS et al., 2013).
A concentração celular foi determinada pelo aumento da absorção a 610 nm de uma
solução contendo a biomassa centrifugada e ressuspensa (OLIVO, 1985; MARQUES, 2004;
CARMELLO et al., 2011; SANTOS et al., 2013). Neste trabalho foi utilizada a curva preparada
por MARQUES (2004).
3. DESENVOLVIMENTO
O cultivo em batelada foi realizado em biorreator BioFlo III por um período de
328 horas a 37 °C, 300 rpm, com controle de pH acima de 8,5 e aeração de 1vvm.O meio
padrão utilizado para este ensaio foi o de Horikoshi modificado, reduzindo a concentração
de extrato de levedura para 1%, a concentração de amido foi mantida em 2,5% utilizando
amido de milho comercial.
Foram dados pulsos de meio padrão concentrado (dobro dos reagentes) em 97, 209
e 259 horas de cultivo, com o intuito de verificar o comportamento do microrganismo com
relação ao crescimento celular e produção de enzimas. Os volumes aplicados ao fermentador
durante os pulsos eram equivalentes aos volumes retirados de amostras até aquele instante,
a fim de manter o volume original no meio de cultivo do início da fermentação.
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Na Figura 4 é mostrado o perfil da concentração de Açúcares Redutores (AR) e
Açúcares Redutores Totais (ART) em função do tempo. As setas indicam os pulsos aplicados.
Observa-se na Figura 5, que após a aplicação dos pulsos de amido há recuperação do
crescimento celular, pois os mesmos foram aplicados em momentos que os açúcares
redutores estavam baixos (aproximadamente 0,8 g/L).
Figura 04 - ART e AR em função do tempo, com pulsos de alimentação para fermentação
realizada em reator Bioflo III

Fonte: (O Autor, 2014)

A Figura 5, representa as variações de pH e crescimento celular em função do tempo,
onde obteve-se valores mais expressivos para crescimento celular, atingindo valores de 3,81
g/L antes do primeiro pulso, as quedas mais bruscas nos valores de concentração celular
ocorrem devido a diluição do meio de cultura, quando adicionados os pulsos, verifica-se
uma recuperação rápida no crescimento celular após o primeiro pulso, atingindo 5,5 g/L em
202 horas de cultivo e também após o terceiro pulso chegando a aproximadamente 6,23
g/L em 322 horas de cultivo indicando boa atividade metabólica do microrganismo Bacillus
firmus.
O pH manteve-se estável com pequenas variações após aplicação dos pulsos, devido
reposição do tampão carbonato.
Figura 05 - Concentração Celular e pH em função do tempo, com pulsos de alimentação
para fermentação realizada em reator Bioflo III

Fonte: (O Autor, 2014)
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Com relação às Atividades Enzimáticas (Figura 6 e 7), obteve-se um valor
representativo com relação a γ-CD (0,26 U/mL em 165 horas de fermentação), este fato
também foi observado em ensaios anteriores, onde utilizando pulsos de amido a atividade
de γ-CD foi em torno de 0,11 U/mL em 59 e 200 horas de fermentação. Apresentando
perfis similares, enquanto que para β-CD os valores foram baixos mantendo-se na faixa de
aproximadamente 0,004 U/mL durante quase todo tempo de cultivo.
Figura 06 - PS e Atividade Enzimática em função do tempo, com pulsos de alimentação para
fermentação realizada em reator Bioflo III

Fonte: (O Autor, 2014)

Figura 07 - Atividade Enzimática em função do tempo, com pulsos de alimentação para
fermentação realizada em reator Bioflo III

Fonte: (O Autor, 2014)

Com relação a β-CD (Figura 6 e 7) os valores máximos obtidos foram de 0,023 U/mL
em 50 e 100 horas respectivamente, mantendo-se praticamente residual após 123 horas de
fermentação. Talvez este fato seja um indicativo de que em processos onde são aplicados
pulsos de amido, ocorre favorecimento na síntese da enzima γ-CGTase, já que sabe-se que
em condições normais de cultivo, o Bacillus firmus produz preferencialmente a enzima βCGTase.
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4. CONCLUSÃO
O principal objetivo deste trabalho foi verificar a influência da realimentação do
meio de cultivo durante a fermentação, para a obtenção de enzima Ciclomaltodextrina
Glucanotransferase (CGTase). Assim foram realizados vários conjuntos de ensaios em
diferentes condições, buscando encontrar os melhores resultados e o entendimento
de algumas variáveis envolvidas nestes processos. Dos ensaios iniciais foram retirados
vários dados importantes com relação ao tipo de substrato utilizado para a síntese da
Ciclodextrina pela CGTase (amido solúvel ou amido comercial), onde verificou-se que o
amido comercial apresentou valores ligeiramente melhores principalmente com relação a
produção de γ-CD. Seria necessário fazer uma análise mais detalhada com relação a este
substrato, a fim de verificar sua real composição e consequentemente verificar se alguns
destes compostos influenciam positivamente na síntese enzimática das CDs. Outro fato
importante é que foram verificados e mensurados dois tipos de enzimas envolvidas neste
processo, a beta (β) e a gama (γ)-CD, uma vez que em estudos anteriores realizados em
nosso grupo de pesquisa verificaram-se apenas a formação da enzima β-CD.
Com relação aos resultados obtidos por Marques (2008) de 0,84 U/mL de β-CD,
Carmelo (2009) que utilizando amido solúvel e sulfato de amônio obteve 0,053 U/
mL e Santos (2013) que em pH 8,3 obteve 0,22 U/mL ambas para β-CD. Assim, quando
comparados os resultados obtidos em ensaios onde se realizou a realimentação em
momentos diferentes, obteve-se 0,08 U/mL de β-CD e 0,16 U/mL de γ-CD, e 0,05 U/mL
para β e γ-CD, pode-se observar efeito positivo para produção de γ-CD, embora o Bacillus
firmus CEPA 37 tenha capacidade de produzir preferencialmente β-CD, verificou-se que nos
ensaios onde foi realizada realimentação, bem como nos ensaios onde foram realizados
pulsos de amido, ocorreram picos de produção de CGTase na síntese de γ-CD, isto deve ser
levado em consideração visto que esta apresenta maior valor de mercado.
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PROJETO DE TROCADOR DE CALOR EM ASPEN HYSYS® UTILIZANDO O
MÉTODO “RIGOROUS SHELL AND TUBE”
Lucas Bonfim Rocha118; Rodrigo Orgeda da Silva119; Leandro Pavão120 e
Henryck Cesar Massao Hungaro Yoshi121

Área de Concentração: Engenharia Química.
Grupo de Trabalho: Educação em Engenharia Química.
RESUMO
Com o objetivo de auxiliar na compreensão do projeto termo-hidráulico de trocadores de
calor, este trabalho conduz didaticamente o leitor durante o processo de dimensionamento
rigoroso de um trocador de calor do tipo casco e tubos utilizando o conhecido software
Aspen Hysys®, contribuindo para o método convencional de ensino e aprendizagem na sala
de aula. O método é aplicado a um exemplo da literatura. O uso do simulador é detalhado
passo a passo, bem como a etapa de análise econômica, onde há uma estimativa de custo
para o equipamento. As comparações dos resultados da simulação demostram que um
projeto rigoroso pode resultar em desvios importantes aos valores apresentados pela
literatura, onde alguns dados aproximados são utilizados e simplificações assumidas. A
etapa de análise econômica foi capaz de demonstrar valores para implantação e operação
do trocador de calor e a análise de sensibilidade possibilitou a observação de impactos
em diferentes variáveis dadas as variações para uma das correntes.
Palavras-chave: Trocador de calor; Aspen Hysys; Simulação Rigorosa.
ABSTRACT
Aiming to assist the understanding of the thermal-hydraulic project of heat exchangers, this
work instructively conduces the reader throughout the rigorous shell & tube heat exchanger
design using the known Aspen Hysys® software, contributing to the conventional method of
teaching and learning in the classroom. The method is applied to a literature example. The
simulator use is detailed step-by-step, as well as the economic analysis stage, where cost
predictions are obtained. Comparison of simulation results demonstrates that a rigorous
design may result in important deviations from the values presented by the literature, where
some approximate data are used and simplifying assumptions are made. The economic
analysis stage was able to demonstrate cost values to design and operation for the heat
exchanger and the sensitivity analysis allowed the observation of impacts in different
variables given the variations in one of the streams.
Keywords: Heat Exchanger; Aspen Hysys; Rigorous Simulation.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos maiores pontos de estudo da engenharia química são os fenômenos de
transferência de calor, como processos que envolvem a vaporização ou condensação de
uma corrente material ou até mesmo uma simples mudança de temperatura. Para cada uma
destas finalidades, diversos equipamentos podem ser empregados, como evaporadores,
condensadores e trocadores de calor (KERN, 1965). Os trocadores são particularmente
interessantes no sentido de recuperar energia entre duas correntes de processos a temperaturas
diferentes. Os trocadores podem ser classificados de várias maneiras, uma delas é em relação
a sua geometria, existindo os chamados trocadores de placas, de serpentinas, tubulares,
aletados, e os de casco e tubos (FOUST, 1980).
Devido às suas características de fabricação e flexibilidade de adaptação a diferentes
condições de operação, os trocadores de calor do tipo casco-tubo são os equipamentos
mais usados nos processos industriais (SILVA, 2009). Os trocadores do tipo casco e tubos
consistem em um grande número de tubos acondicionados em um casco, com os respectivos
eixos paralelos ao casco, usualmente também fazendo uso de chicanas para suportar os
tubos (evitando possíveis vibrações) e forçar o fluido do lado do casco a escoar através dele
(melhorando a transferência de calor). São comumente empregados na indústria química
em função de sua versatilidade – podem ser projetados para quase qualquer aplicação, por
suportarem amplas faixas de vazão, pressão e temperatura, além de poderem ser construídos
com diferentes materiais e operar com líquidos, gases ou vapores (ARAÚJO, 2002).
Segundo Silva (2009), Kern (1965) publicou o mais conhecido método de projeto
termo-hidráulico de trocadores de calor. O método de Kern permite projetar um trocador
de calor ou simplesmente verificar um trocador existente com respeito à queda de pressão e
fator de incrustação. O conteúdo apresentado por este autor pode ser considerado como uma
metodologia clássica, a qual é empregada até os dias de hoje, mas que faz uso de procedimentos
iterativos que podem levar a rotinas de cálculo extensas e exaustivas, além de ser, por vezes,
limitada ao conhecimento de certas informações que nem sempre estão prontamente
disponíveis. Dessa forma, situações em que se deseja projetar diversos trocadores, ou então
avaliar a operação de um mesmo trocador em diferentes condições, tornam-se tarefas quase
inconcebíveis manualmente. Isto sugere a implementação de um algoritmo capaz de executar
estes procedimentos computacionalmente, possibilitando um trabalho muito mais eficiente e
otimizado. Tal algoritmo pode ser encontrado em um simulador de processos.
Dentre os diversos softwares de simulação em engenharia de processos disponíveis
no mercado, destaca-se o Aspen HYSYS®, que possui a capacidade de realizar simulações
com diversas operações unitárias, avaliações econômicas e análises de sensibilidade do
processo (ASPEN TECHNOLOGY, INC, 2011). Um dos blocos disponíveis no simulador é o de
trocador de calor, que possibilita ao usuário realizar uma especificação bastante detalhada do
projeto do equipamento aliada a uma excelente precisão, além de apresentar nomenclaturas
padronizadas de acordo com a TEMA (Tubular Exchangers Manufacturer Association).Dessa
forma, o presente trabalho tem por objetivo projetar um trocador de calor utilizando o software
Aspen HYSYS® V8.6, baseando-se na metodologia apresentada por Kern, de modo a comparar
os resultados obtidos com os presentes na bibliografia (KERN, 1965), preocupando-se ainda
em utilizar as ferramentas de avaliação econômica e de análise de sensibilidade disponíveis
no simulador para promover uma interpretação ainda mais detalhada dos resultados obtidos,
evidenciando o potencial existente na aplicação desta metodologia clássica aliada a eficiência
de um simulador de processos para fins didáticos, melhorando sua precisão e o tempo de
resposta, sem prejuízos para a visualização e análise dos resultados.
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2. METODOLOGIA
Para ilustração da metodologia de projeto de trocadores de calor por meio do
simulador de processos Aspen Hysys, será reproduzido o exemplo 11.1 do livro “Process Heat
Transfer”, da autoria de Kern (1965). A seguir, encontra-se a versão traduzida e adaptada do
exemplo, contendo todos os dados necessários para a solução do problema.
Exemplo – cálculo de um trocador de calor para óleo leve/nafta
Em determinada indústria petroquímica, um trocador de calor do tipo casco-tubo é
utilizado para aquecer uma corrente de 103000 lb/h de nafta (a 300 psi) de 200°F até 230°F.
Para isto, encontra-se disponível uma corrente de querosene a 225 psi e 340°F com vazão de
29800 lb/h, para reutilizá-la posteriormente no processo a temperatura de 240°F.
As especificações técnicas do trocador de calor são as seguintes:
• Casco único.
• Passagens pelo casco (Number of Shell Passes): 1.
• Passagens dos tubos pelo casco (Tube Passes per Shell): 2.
• Diâmetro do casco (Shell Diameter): 17,25 in.
• Número de tubos por casco (Number of tubes per shell): 166.
• Passo dos tubos (Tube Pitch): 1 in.
• Arranjo dos tubos (Tube Layout Angle): passo quadrado (90°).
• Fator de incrustação do casco (Shell Fouling): 0,005 °C.m².h/kJ.
• Chicanas simples (Shell Baffle Type: Single), horizontais, de espaçamento (Baffle
Spacing) 3,5 in e com altura de 25% em relação ao casco.
• Tubos do tipo BWG 16:
o Diâmetro externo (OD): 0,75 in.
o Diâmetro interno (ID): 0,62 in.
• Comprimento dos tubos: 16 ft.
• Fator de incrustação dos tubos (Tube Fouling): 0,005 °C.m².h/kJ.
• Quedas de pressão permitida (Pressure drop allowable):
o No tubo: 10 psi.
o No casco: 5 psi.
Com isto, qual deve ser a temperatura de saída da corrente de querosene, a área
superficial efetiva e o coeficiente de transferência de calor “sujo” para o trocador de calor em
questão?
Primeiramente, devido à complexidade de ambas as misturas, consideraremos
as seguintes composições simplificadas para cada uma delas, como indicado na Tabela 1
(KARIMI, 2014).
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Tabela 01 – Composição das correntes de nafta e querosene
Querosene

Nafta
Componente

n-Nonano
(n-Nonane)

Ciclooctano
(Cyclooctane)

Benzeno
(Benzene)

Fração
Mássica
56,30%

31,20%

12,50%

Componente

Fração
Mássica

Componente

Fração
Mássica

n-Decano
(n-Decane)

5,43%

n-Hexadecano
(n-C16)

3,57%

n-Undecano
(n-C11)

23,40%

Fluoreno
(Fluorene)

1,07%

n-Dodecano
(n-C12)

18,36%

1,2,3,4-Tetrametilbenzeno
(1234-M-BZ)

13,00%

n-Tridecano
(n-C13)

20,24%

Tetralina
(1234THyNapht)

3,13%

n-Tetradecano
(n-C14)

5,23%

Naftaleno
(Naphtalene)

1,65%

n-Pentadecano
(n-C15)

3,77%

Antraceno
(Anthracene)

1,15%

Fonte: Karimi, 2014

2.1. Seleção de Componentes e Fluid Packages
Ao criar um novo case é necessário realizar uma configuração inicial, selecionando
quais serão os componentes, pacotes termodinâmicos, parâmetros de interação, e outras
informações necessárias para a simulação. O HYSYS organiza estas informações em
Component Lists (Listas de Componentes) e em Fluid Packages (Pacotes de dados para o
cálculo de propriedades termodinâmicas dos fluidos) – ambos os conjuntos podem ser
salvos separadamente para utilização em novos cases posteriormente.
Ao iniciar um novo case, o HYSYS, por padrão, apresenta primeiramente a janela de
Component Lists (Figura 1).
Para adicionar os componentes necessários para a simulação, selecionou-se a
opção Add, onde os componentes das misturas estão disponíveis para a seleção, conforme
ilustra a Figura 2.
Para adicionar os compostos desejados, deve-se procurá-los no banco de dados.
Para o caso de compostos puros, eles podem ser filtrados de acordo com sua família
(hidrocarbonetos, sólidos, ésteres e demais) ou pesquisados pelo seu nome Simulation
Name (Nome na Simulação), Full Name/Synonym (Nome Completo/Sinônimo) ou pela sua
Fórmula.
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Figura 01 – Tela inicial para um novo case

Fonte: Os autores

Figura 02 – Janela de seleção da lista de compostos para a simulação

Fonte: Os autores

Ao encontrar o composto desejado, basta selecioná-lo e clicar no botão < Add
central, ou dar um clique-duplo no componente para adicioná-lo à lista. O usuário pode
também substituir ou remover os componentes de uma lista utilizando os botões Replace
ou Remove, respectivamente.
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Após adicionados todos os componentes de interesse para a simulação, o usuário
pode fechar a guia Component List – 1, ou utilizar o menu lateral para sair da guia de edição.
Pode-se ainda alterar o nome da lista, clicando com o botão direito em Component List
– 1 e escolhendo a opção Rename (neste caso, renomeou-se a lista com o nome “Nafta e
Querosene”);
No passo seguinte, por se tratar essencialmente de hidrocarbonetos (ASPEN
TECHNOLOGY, INC., 2012), o pacote termodinâmico Peng-Robinson foi adotado para cálculo
de propriedades de ambas as misturas (Figura 3).
Figura 03 – Seleção da interface do ambiente de simulação

Fonte: Os autores

Uma vez selecionados os compostos presentes para o processo desejado,
associando-os aos pacotes termodinâmicos para cálculo de suas propriedades, o caso está
com a configuração de suas propriedades concluída. Segue-se, então, para o ambiente de
simulação, clicando em Simulation no menu inferior esquerdo da janela do HYSYS (Figura
4).
Figura 04 – Seleção da interface do ambiente de simulação

Fonte: Os autores
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2.2. Configuração da Simulação do Estudo de Caso
No ambiente de simulação a interface do HYSYS se altera, conforme a Figura 5.
Figura 05 – Interface do ambiente de simulação

Fonte: Os autores

Observa-se que diversas novas ferramentas estão presentes na aba Home, estando
organizadas categoricamente:
• Clipboard: funções de recortar, copiar e colar.
• Units: definição de quais serão as unidades utilizadas na simulação. Neste caso,
serão utilizadas as unidades do sistema inglês, conforme o exemplo.
• Simulation: ferramentas para gerenciamento da simulação (utilidades presentes no
processo (Process Utility Manager), ajustes desejados, e Fluid Packages associados ao case).
• Solver: comandando se o HYSYS deve executar a simulação (Active) ou se deve
aguardar para tanto (On Hold) – no primeiro caso, qualquer alteração realizada na planilha
é imediatamente executada, enquanto no segundo a simulação não é resolvida e nenhum
resultado é provido. Deve-se permanecer no modo Active.
• Summaries: funções de sumarização das informações do case, como resumos de
relatórios das simulações, da própria planilha de cálculos e de todas as informações que
foram fornecidas pelo usuário (inputs).
• Analysis: ferramentas para análise de dados, equipamentos, modelos, correntes e
demais.
• Safety Analysis: ferramentas para análise de segurança no processo, principalmente
em aspectos relacionados ao trabalho com altas pressões.
• Economics: com diversas funções relacionadas à avaliação de custos inerentes ao
processo simulado. Realizou-se uma análise simples após a simulação.
•Dynamics: com ferramentas para modelagem e simulação de sistemas dinâmicos
(variáveis no tempo).
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• Flowsheet/Modify: disponível quando se está trabalhando na planilha do case
(Flowsheet Case), apresentando as principais funções para montagem do processo e
visualização de informações da planilha.
• Format: também presente quando trabalhando no Flowsheet, apenas com
configurações de formatação.
• Workbook: com funções para configuração, importação e exportação de workbooks
(arquivos de extensão .wrk).
O chamado Flowsheet da simulação é a área de trabalho em que o usuário pode
inserir as correntes e operações unitárias do processo à simulação (ASPEN TECHNOLOGY,
INC., 2013). Estas são apresentadas pelo HYSYS como “blocos”, e podem ser acessadas pela
ferramenta Models and Streams Palette, na aba Flowsheet/Modify (atalho: tecla F4). Uma
nova janela será aberta, na qual os blocos estão organizados em diversas categorias. Para
adicioná-los, basta clicar no bloco desejado e clicar na região do Flowsheet onde se deseja
inseri-lo.
2.3. Conectando Correntes ao Trocador de Calor
O passo seguinte é inserir o bloco Heat Exchanger (sob a aba Common da Palette),
junto de suas correntes materiais.
Estando inseridos as correntes materiais e o equipamento no Flowsheet, é necessário
ainda conectá-los. Isto pode ser feito de duas maneiras – a primeira delas, alterando
diretamente nas configurações do equipamento, usualmente localizado na aba Design,
dentro da opção Connections. A janela apresentará então um diagrama do equipamento,
indicando entradas e saídas de massa e energia (estas variam de acordo com o bloco em
questão). O usuário pode então associar cada uma destas a alguma das correntes existentes
no Flowsheet. Observa-se que na aba Connections o usuário pode facilmente escolher as
correntes materiais que passam pelo tubo ou pelo casco.
Figura 06 – Conectando correntes pela janela de propriedades do equipamento

Fonte: Os autores
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O arranjo deve ser semelhante ao da Figura 7 (o ícone do bloco foi alterado para uma
melhor representação do sistema – isto pode ser feito clicando sobre o bloco com o botão
direto do mouse na opção Change Icon).
Figura 07 – Resultado observado no Flowsheet após devida conexão das correntes

Fonte: Os autores

Após adicionados, as configurações de cada bloco (suas características físicas,
parâmetros de processo, seu nome e outras informações) podem ser acessadas dando
duplo clique sobre o desenho do bloco no Flowsheet. Além disso, muitas das ferramentas
disponíveis na aba superior Flowsheet/Modify podem ser empregadas, seja para edições
simples como rotação dos blocos, posicionamento destes no Flowsheet, opções de
visualização diferentes, formatação condicional ou busca por determinados objetos.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Simulação Rigorosa do Trocador Casco-Tubo
A fim de executar de maneira completa o projeto de um trocador de calor do
tipo casco-tubo, utilizou-se o modelo Rigorous shell and tube para simulação do exemplo
proposto (Figura 8), desprezando as possíveis perdas de calor (Heat Leak/Loss) ocorridas
entre o trocador e o ambiente (Figura 9).
Para fins didáticos, as primeiras informações a serem inseridas serão o modelo de
trocador de calor e as quedas de pressão ao lado do casco e ao lado dos tubos. Isto pode ser
feito acessando-se as configurações do trocador, sob a aba Parameters (ver Figura 8).
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Figura 08 – Seção de parâmetros sob a aba Design do trocador de calor

Fonte: Os autores

Figura 09 – Configuração da perda de calor do trocador

Fonte: Os autores

O passo seguinte consiste em caracterizar as correntes com as informações
presentes no exemplo. Ao invés de configurá-las acessando as informações de corrente,
é mais conveniente para o usuário fazer isto através das seções Conditions e Composition
localizadas sob a aba Worksheet das configurações do trocador de calor. É importante notar
que as informações desconhecidas são automaticamente calculadas de acordo com os
valores fornecidos para nas condições operacionais do trocador. As Figuras 10 e 11 ilustram
este procedimento.
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Figura 10 – Caracterização das correntes materiais de entrada e saída do trocador de calor
(Condições Operacionais)

Fonte: Os autores

Figura 11 – Caracterização das correntes de processo (Composições mássicas)

Fonte: Os autores

A seguir, na seção Sizing sob a aba Rating, foram inseridas as informações acerca
do dimensionamento do trocador, dividindo-se em três categorias de informações: geral
(Overall), casco (Shell) e tubo (Tube). Acessando cada uma delas, novos dados podem ser
inseridos e outros são calculados para conhecimento do usuário. As Figuras 12, 13 e 14
mostram como cada uma destas categorias fica após inserção das informações listadas no
enunciado do problema.
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Figura 12 – Inserção das informações gerais de dimensionamento

Fonte: Os autores

Figura 13 – Inserção de informações de dimensionamento sobre o casco

Fonte: Os autores

Neste momento, já é possível observar a temperatura de saída do querosene
(aproximadamente 245 ºF). Deve-se notar que a barra de status inferior altera-se para verde
e escrito “OK”. Além disso, os valores de área “A” e coeficiente de transferência de calor
“sujo” “U” já é calculado e apresentado na seção Parameters da aba Design (semelhante à
Figura 8).
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Figura 14 – Inserção de informações de dimensionamento sobre o tubo

Fonte: Os autores

As demais especificações técnicas do trocador de calor não influenciam nos dois
valores desejados, devido ao modelo de trocador empregado. Entretanto, como o usuário
pode vir a fazer uso de modelos mais robustos de acordo com a quantidade de informações
em mãos.
O software permite realizar o dimensionamento do trocador de calor de maneira
otimizada para diferentes configurações do trocador com estas especificações. Para isto
deve-se clicar sob a opção de Size Rigorous Shell&Tube, localizada na seção Connections da
aba Design (Indicada na Figura 15).
Ao selecionar esta opção o Aspen HYSYS aciona o Aspen Exchanger Design and Rating
(EDR), um software de subrotina da AspenTech destinado ao dimensionamento e avaliação
de trocadores de calor em plantas de processo, buscando uma simulação mais rigorosa,
eficiente e que possibilite minimizar problemas operacionais custosos. Pode-se perceber
ainda, na Figura 15, que o software realizou diversas avaliações para as configurações (85
configurações), indicou quais configurações chegaram perto de solucionar o problema (17
configurações) e apresentou quais configurações realmente solucionaram o problema (49
configurações), permanecendo com a solução ótima para o trocador.
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Figura 15 – Realização do dimensionamento e otimização do trocador de calor

Fonte: Os autores

Realizado o dimensionamento do trocador de calor, pode-se perceber algumas
alterações em suas configurações originais em relação as variáveis de saída e valores
estimados para queda de pressão. A Figura 16 apresenta os resultados da correntes de
saída para a nova configuração, indicando uma redução na queda de pressão de ambas as
correntes e valores de temperatura de saída condizentes aos estimados.
Figura 16 – Resultado apresentado para as variáveis de saída do trocador

Fonte: Os autores
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Para responder as questões sobre a área e coeficiente de sujeira do trocador de
calor, pode-se perceber nos resultados da seção Parameter da aba Design (Figura 17), que
a configuração otimizada do trocador de calor possui uma maior área superficial efetiva
(de 512 ft², para 681,5 ft²) e uma redução no coeficiente de transferência de calor “sujo” (de
52 Btu/h.ft².ºF para 41,41 Btu/h.ft².ºF).
Figura 17 – Resultado apresentado para as variáveis de projeto do trocador

Fonte: Os autores

A Tabela 2 apresenta a diferença dos resultados apresentados pelo Aspen Hysys
em relação aos apresentados por Kern (1965). Tais diferenças se justificam por conta da
utilização de um maior rigor matemático aplicado pela simulador, que busca otimizar a
área efetiva do trocador manipulando facilmente o coeficiente de transferência de calor
“sujo” e é capaz de variar as propriedades termodinâmicas das correntes de acordo com a
variação de temperatura ao longo do trocador de calor.
Variável

Kern

Aspen Hysys

Desvio (%)

Tsaída Querosene (ºC)

240

241,1

+0,04

Área de Troca Efetiva (ft²)

512

681,5

+33,10

Coeficiente U”sujo” (BTU/h.ft².ºF)

52

41,41

-20,37

Fonte: Os autores
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3.2. Análise Econômica do Trocador de Calor
O Aspen Hysys permite ainda a avaliação econômica do trocador, baseada no
dimensionamento e em metodologias do cálculo de custo apresentadas ao usuário. A
fim de avaliar se o trocador de calor dimensionado no exemplo se enquadra como uma
opção realmente viável de implantação, deve-se solicitar sua avaliação econômica. Para isto,
seleciona-se a guia Economics na barra de ferramentas do Aspen Hysys, ativando a opção
“Economics Active”, conforme ilustrado na Figura 18, e selecionar a opção Evaluate, para
iniciar a avaliação econômica.
Figura 18 – Guia de avaliação econômica do Aspen Hysys V8.6

Fonte: Os autores

Ao finalizar corretamente avaliação econômica o HYSYS apresentará uma sequências
de checagens em seu status (Figura 18), permitindo a visualização dos resultados da avaliação
econômica. Ao clicar em View Equipment, pode-se selecionar a nova guia Equipment que
apresentará o custo do trocador de calor para aquisição, o custo do equipamento já instalado
e os respectivos valores do peso equipamento no processo, como representado na Figura
19.
Figura 19 – Resultado da avaliação econômica para implantação do trocador de calor

Fonte: Os autores

Ao lado, é necessário destacar a aba Utilities, que apresenta algum tipo de utilidade
necessária a operação do equipamento (no caso, energia elétrica (USD/H)), e verificar qual o
custo atrelado a operação do trocador de calor (Figura 20).
Figura 20 – Resultado da avaliação econômica para operação do trocador de calor

Fonte: Os autores
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3.3. Análise de Sensibilidade
Umas das grandes vantagens da simulação computacional de processos, é a
possibilidade de trabalhar análises de sensibilidades. Tais análises consistem na variação
de parâmetros de entrada do processo, previamente especificados, capazes de retornar o
comportamento das variáveis de saída de acordo com suas interdependências.
Neste caso, é interessante avaliar o impacto da temperatura de entrada da corrente
de Nafta no processo, capaz de sofrer variações quando o processo em escala real passa a ser
controlado e busca trabalhar com um intervalo de temperatura na alimentação do trocador
de calor.
Realizou-se, então, a análise de sensibilidade desta variável criando um estudo de
caso, conforme indicado na barra a esquerda do ambiente de simulação (Figura 21).
Como variável independente, selecionou-se a temperatura de entrada da corrente de
Nafta, em um intervalo de 150 ºF a 250 ºF com um passo 10 ºF, e como variáveis dependentes,
as temperaturas de saída de ambas as correntes do processo (Figura 21).
Figura 21 – Resultado apresentado para as variáveis de projeto do trocador

Fonte: Os autores

Especificados os parâmetros descritos, deve-se selecionar a opção Run e aguardar a
apresentação dos resultados.
Os resultados numéricos estão apresentados na guia Results para cada um dos
estados pré-definidos (Figura 22). Além disso, é possível observar de forma gráfica estes
resultados, acessando a guia Plot, onde as variáveis dependentes se encontram no eixo y,
com escalas diferentes a esquerda e a direita, sendo indicadas conforme a legenda ao lado
do gráfico (Figura 23).
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Com esta análise, percebeu-se que o aumento da temperatura de alimentação da
corrente de Nafta acarreta no aumento da temperatura de saída da corrente de querosene
devido a redução da transferência de calor em função de um menor delta de temperatura.
A partir de aproximadamente 205 ºF para a alimentação de Nafta, a corrente de Querosene
possui um aumento de temperatura inferior a temperatura da corrente de Nafta, isto
ocorre porque o delta de temperatura entre as correntes diminui, portanto, o sistema deve
ser controlado a fim de não alimentar o processo com temperaturas acima de 205 ºF para
assegurar uma maior eficiência da troca térmica.
Figura 22 – Resultado apresentado para as variáveis de projeto do trocador

Fonte: Os autores

Figura 23 – Resultado apresentado para as variáveis de projeto do trocador

Fonte: Os autores
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4. CONCLUSÃO
Ao término deste trabalho, podemos concluir que o software Aspen Hysys é uma
ferramenta interessante e eficiente para o projeto de trocadores de calor casco-tubos
conforme o método Rigorous Shell&Tube, tendo em vista que os resultados obtidos estavam
de acordo com os apresentados por Kern (1965), com pequenos desvios observados
nos resultados, oriundos de uma maior robustez nos valores empregados, em função da
composição das correntes baseada no trabalho de Karimi (2014) e da utilização de um
pacote termodinâmico para cálculo das propriedades termodinâmicas.
Além disso, a análise econômica permitiu a verificação dos valores de projeto e
operação do trocador de calor, e a análise de sensibilidade auxiliou a observar o impacto
causado por possíveis desvios na temperatura de entrada da nafta no processo, indicando
também possíveis variações e precauções na operação do trocador. Tais análises permitem
agregar conteúdo à metodologia trabalhada atualmente em sala de aula nesta área de
ensino da engenharia química, uma vez que é de grande facilidade aplicá-las no simulador
de processos.
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SIMULAÇÃO RIGOROSA DE COLUNAS DE DESTILAÇÃO EM ASPEN PLUS®
PARA PRODUÇÃO DE ETANOL HIDRATADO E ETANOL ANIDRO
Lucas Bonfim Rocha122; Wardleison Martins Moreira123; Oswaldo Curty de Motta Lima124

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Educação em Engenharia Química
RESUMO
Dentre as operações de separação presentes nos processos químicos industriais, a destilação
se destaca pela sua larga aplicabilidade nos processos de fracionamento e purificação. Com
o objetivo de auxiliar na compreensão do projeto de colunas de destilação, este trabalho
conduz didaticamente o leitor durante o processo de dimensionamento da referida
operação unitária utilizando o conhecido software Aspen PLUS®. O uso do programa é
detalhado passo a passo em um estudo de caso aplicado ao setor sucroalcooleiro. As
simulações dos projetos das colunas de destilação, para a obtenção de etanol hidratado e
etanol anidro, são abordadas de forma a permitir uma visualização do comportamento e
da intercambialidade das variáveis do processo, bem como um estudo comparativo com
a literatura.
Palavras-chave: Destilação, Etanol Hidratado, Etanol Anidro, Aspen PLUS®.
ABSTRACT
Among all the unit operations applied to separation processes in the chemical industry,
the distillation stands for its large applicability on fractionation and purification processes.
Aiming to enhance the comprehension on distillation column projects, this paper
instructively conduces the reader throughout the rigorous distillation column design
using the acknowledged Aspen PLUS® software. The program use is detailed step-by-step
in an alcohol industry case of study. This way, the distillation column design simulations,
for producing hydrous and anhydrous ethanol, are described highlighting the process
variables behavior and interchangeability. A comparison with literature are also remarked.
Keywords: Distillation, Hydrous Ethanol, Anhydrous Ethanol, Aspen PLUS®.
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1. INTRODUÇÃO
Os processos de separação podem ser facilmente encontrados nos processos químicos
de vários segmentos industriais, como, por exemplo, no petroquímico e no agroindustrial. A
nível de processo industrial, as etapas de separação objetivam, principalmente, separar um
produto de interesse dos subprodutos e demais contaminantes gerados ao longo da cadeia
de produção. Dessa forma, o produto de interesse é obtido com um elevado teor de pureza,
garantindo a qualidade do mesmo. Por fim, pode-se dizer que essas operações de separação
constituem uma etapa primordial no processo industrial.
A grande maioria dos processos de separação industriais visam a separação de
misturas líquidas. Como exemplo, vale a pena citar, na indústria petroquímica, o processo
de fracionamento do petróleo e, no segmento agroindustrial, a purificação do álcool a
níveis comerciais. Dentro da gama de opções para realizar as operações de fracionamento
e purificação de correntes de processo, a destilação é vastamente empregada para tais
processos de separação industriais.
A destilação consiste no processo de separação dos componentes em duas ou
mais correntes, de acordo com as volatilidades relativas dos componentes da mistura.
Nesse processo, a corrente de alimentação sofre constantes deslocamentos do equilíbrio
termodinâmico no interior da coluna. Dessa forma, o vapor vai se enriquecendo do material
mais volátil e o líquido vai se constituindo majoritariamente dos componentes menos
voláteis (MCCABE et al, 1993).
A destilação flash é a técnica de separação mais simples por constituir de apenas umas
expansão isoentálpica em único estágio, sem refluxo. No entanto, o processo flash é eficaz
apenas para misturas binárias de componentes com uma elevada diferença de volatilidade
(MCCABE et al, 1993). Como a maioria dos processos industriais, por serem constituídos de
sistemas multicomponentes, fogem dessa “idealidade” requerida pelo processo flash, sendo
a destilação fracionada frequentemente empregada para operações de fracionamento e
purificação. Diferentemente da destilação flash, a destilação fracionada é constituída por
uma coluna com vários estágios de separação, podendo haver refluxo do destilado. Em cada
estágio há o fluxo contracorrente do líquido e do vapor que se encontram em equilíbrio
termodinâmico (MCCABE et al, 1993).
Umas das etapas do processo da indústria sucroalcooleira, como dito anteriormente,
é a purificação do etanol contido no vinho gerado na etapa da fermentação. Como produtos
principais desse setor estão o etanol hidratado e o etanol anidro. No entanto, as colunas
devem ser projetadas de forma que o vinho, ao ser processado, atenda as especificaçoes de
etanol anidro e hidratado.
Para o dimensionamento de colunas de destilação podem ser utilizados vários
métodos, como por exemplo, os métodos gráficos de McCabe-Thiele e Ponchon-Savarit
(MCCABE et al, 1993). Estes métodos permitem determinar o número de estágios teóricos
de colunas binárias, bem como analisar o desempenho de colunas já existentes. Entretanto,
estes métodos quase sempre se tornam cansativos e inconvenientes quando do projeto
de colunas de grande porte ou na análise de diferentes configurações operacionais. Diante
disso, o presente trabalho propõe uma resolução didática por meio do software Aspen
PLUS, uma vez que os projetos de colunas de destilação podem ser facilmente realizados e
otimizados valendo-se de ferramentas computacionais.
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O simulador de processo Aspen Plus tem sido amplamente empregado em análises
econômica e técnica de projetos de processos. Essa ferramenta, além de permitir simulações
com diversas operações unitárias, avaliações econômicas e análises de sensibilidade do
processo (ASPEN TECHNOLOGY, INC, 2011), acaba por permitir o estudo da intercambialidade
dos processos de forma rápida e precisa, sem prejudicar a visualização dos resultados (SOUZA
et al, 2005). Dessa forma, as ferramentas computacionais permitem uma ampla discussão e
exploração dos conceitos apresentados em sala de aula.
2. METODOLOGIA
2.1. Dados do Processo
O presente trabalho baseia-se na reprodução das simulações realizadas e validadas
por Marquini (2007) e Batista (2008), para a produção de etanol hidratado em escala
industrial, e Figueiredo et al (2011), para produção de etanol anidro, unificando-as em um
única simulação no software Aspen Plus®.
O etanol hidratado corresponde ao álcool com graduação alcoólica em torno de
93,2° INPM (SEJIMO, 2011) e pode ser obtido empregando-se uma configuração sistemática
de destilação fracionada. A configuração tradicional, e comumente empregada, para a
obtenção do etanol hidratado foi sugerida por Marquini (2007) e posteriormente estudada
por Batista (2008) e Rocha (2016). Esta configuração é formada por um conjunto de cinco
colunas. As três primeiras colunas (D, A1 e A) são empregadas para realizar a lavagem do
etanol. A coluna A1, denominada coluna de depuração do vinho, contém 4 estágios e
objetiva purificar o vinho de substâncias de maior volatilidade e de gases contaminantes.
A coluna D contém 6 estágios e recebe o produto de topo de A1 para a concentração de
álcool de segunda (ASD). Já a coluna A opera com aproximadamente 22 estágios e recebe
os produtos de fundo de A1 com a finalidade de esgotar o etanol contido no vinho. As
correntes denominadas PFD, também conhecida como flegma condensado, e flegma são
retiradas lateralmente da coluna A. As duas últimas colunas (B e B1) constituem o sistema
de purificação do etanol. A coluna de retificação B é composta por aproximadamente 45
estágios, sendo responsável por proporcionar uma purificação e concentração do etanol
hidratado. A coluna B1 apresenta em torno de 18 estágios, tendo como função destilar o
etanol contido nas correntes PFD e flegma que vem da coluna B. Conforme validado por
Marquini (2007), essas colunas podem ser simuladas em um conjunto de duas colunas
conforme explicado anteriormente e ilustrado na Figura 1. Dessa forma, a configuração de
colunas AA1D será denominada coluna de esgotamento (COL-ESG) e, o arranjo B1B, coluna
de enrriquecimento (COL-ENR).
Figura 01: Sistema de destilação industrial para produção de etanol hidratado
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Fonte: SILVA (2016)
O etanol anidro, álcool cujo teor alcoólico é superior a 99,3° INPM (SEJIMO, 2011),
requer técnicas de destilação avançadas devido ao fenômeno de azeotropia. Uma técnica
comumente empregada é a destilação extrativa. A destilação extrativa, mostrada na Figura
2, consiste em utilizar uma corrente de solvente junto à corrente de etanol na alimentação
da coluna. Segundo Fernandes (2010), o solvente aumenta a volatilidade do etanol uma
vez que ele se solubiliza mais fácilmente com a água e gera uma mistura menos volátil do
que o álcool. Dentre os inúmeros solventes empregados, o etilenoglicol está entre os mais
utilizados (FERNANDES, 2010).
Figura 02: Fluxograma do processo de destilação extrativa do etanol anidro

Fonte: SILVA (2016)
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Considerando um sistema multicomponentes, a Tabela 1 apresenta composição da
corrente de vinho a ser separada neste processo.
Tabela 01: Principais componentes do vinho industrial
Parâmetro

Símbolo

Valor
total

Fonte: Os autores

2.2. Seleção de Componentes e Fluid Packages
Ao criar um novo caso de estudo, antes que qualquer simulação seja feita, é necessário
realizar uma configuração inicial. Esta configuração baseia-se na seleção dos componentes,
pacotes termodinâmicos, parâmetros de interação, e outras informações necessárias para
a simulação. O Aspen Plus organiza estas informações em Component (Componentes) e
em Fluid Packages (Pacotes de dados para o cálculo de propriedades termodinâmicas dos
fluidos).
Ao iniciar um novo trabalho, o Aspen Plus, por padrão, apresenta primeiramente a
janela de Component. Esse comando também pode ser acessado pelo menu na lateral à
esquerda, clicando na pasta Component.
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Para adicionar os componentes necessários para a simulação, selecionou-se a opção
“Find”, onde os componentes das misturas estão disponíveis para a seleção, conforme ilustra
a Figura 3.
Para adicionar os compostos desejados, deve-se procurá-los no banco de dados.
Para o caso de compostos puros, eles podem ser filtrados de acordo com sua família
(hidrocarbonetos, sólidos, ésteres e demais) ou pesquisados pelo seu nome Begins with
(Começo do nome do composto), Contains (Composto contido em uma mistura) ou Equal
(pela sua Fórmula).
Figura 03 – Janela de seleção da lista de compostos para a simulação

Fonte: Os autores

Ao encontrar o composto desejado, basta selecioná-lo e clicar no botão Add
selected compounds, ou dar um clique-duplo no componente para adicioná-lo à lista. Após
adicionados todos os componentes de interesse para a simulação, o usuário pode fechar a
guia Component, ou utilizar o menu lateral para sair da guia de edição (ASPEN TECHONOLOGY,
INC., 2012).
No passo seguinte, segundo os trabalho de Figueiredo et al (2011) e Gil (2014), o
método de propriedades termodinâmicas NRTL-RK foi adotado para cálculo de propriedades
de todas as correntes, como indica a Figura 4.
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Figura 04 – Seleção da interface do ambiente de simulação

Fonte: Os autores

Uma vez selecionados os compostos presentes na corrente do processo em
estudo, associando-os aos pacotes termodinâmicos para cálculo de suas propriedades, a
configuração das propriedades do caso é concluída.
Segue-se então para o ambiente de simulação, clicando em Simulation no menu
inferior esquerdo da janela do Aspen Plus, conforme mostrado na Figura 5.
Figura 05 – Seleção da interface do ambiente de simulação

Fonte: Os autores

2.3. Configuração da Simulação do Estudo de Caso
No ambiente de simulação a interface do Aspen Plus se altera, como expresso na
Figura 6.
Figura 06 – Interface do ambiente de simulação destacando a aba Flowsheet Case
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Fonte: Os autores

Observa-se que diversas novas ferramentas aparecem na interface, as quais estão
dispostas categoricamente de acordo com a barra lateral a esquerda.
Na primeira tela podemos adicionar um título à simulação, no presente caso
“Produção de Etanol Hidratado e Anidro”, e selecionar algumas opções importantes, como:
processo em estágio estacionário “Steady-State”, sistema de unidades internacional “SI” e as
fases válidas, no caso “Vapor-Liquid-Liquid”, devido a presença da destilação extrativa.
O chamado Flowsheet da simulação é a área de trabalho em que o usuário pode
inserir as correntes e operações unitárias do processo à simulação. Para acessar esta área
deve-se selecionar a opção View na barra de ferramentas e clicar no ícone Flowsheet, que
apresentará a área de inserção dos blocos e correntes de processo. As operações unitárias
são apresentadas pelo Aspen Plus como “blocos”, e podem ser acessadas na guia Model
Palette, apresentada na parte inferior da Figura 6.
2.4. Criando a Interface de Simulação das Colunas de Destilação
Uma vez que a configuração dos componentes da corrente foi finalizada, o passo
seguinte é adicionar ao ambiente do Flowsheet as colunas a serem simuladas (bloco Radfrac,
na guia Columns) e as correntes materiais e energéticas do processo (indicados na Figura 6).
A fim de executar de maneira completa o projeto de uma coluna de destilação, utilizou-se o
modelo RadFrac para simulação das colunas do processo proposto. O modelo RadFrac utiliza
um método rigoroso para simulação do processo de destilação, comportado pelo simulador
Aspen Plus. Não são feitas suposições radicais e pode ser aplicado na simulação de diversas
operações unitárias. É capaz de trabalhar com qualquer número de fluxos de entrada e de
saída no processo.
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Para adicioná-los, basta clicar no bloco desejado e em seguida sobre a região do
Flowsheet onde se deseja inserí-lo. Inseridos as correntes materiais e o equipamento no
Flowsheet, é necessário ainda conectá-los e renomeá-los. Isto pode ser feito selecionando cada
corrente e arrastando-a até seu local de saída e/ou entrada, ou a partir da opção Flowsheet
na barra lateral a esquerda. Um clique duplo sobre a corrente ou o bloco apresenta a opção
de renomear cada elemento da simulação. O arranjo deve ser semelhante ao mostrado na
Figura 7.
Figura 07 – Resultado observado no Flowsheet após a montagem do sistema

Fonte: Os autores

Após adicionados, as configurações de cada bloco podem ser acessadas dando
duplo-clique sobre o desenho do bloco ou da corrente no Flowsheet. Além disso, na barra
lateral a esquerda pode-se acessar todos os blocos e correntes inseridos no processo para
definição de suas especificações.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Simulação da coluna de esgotamento
Antes de qualquer configuração da coluna, deve-se especificar as condições de
alimentação da corrente de vinho a ser inserida na primeira coluna, uma vez que ela contém
as informações de entrada do processo. Isto foi realizado acessando-se a especificações da
corrente de vinho como mencionado anteriormente, na seção Streams da simulação barra
de configurações a esquerda. A Figura 10 apresenta como foram inseridas as propriedades
da corrente no simulador.
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Figura 10 – Especificações da corrente de entrada da corrente de vinho

Fonte: Os autores

A seguir, foram especificadas as condições operacionais da coluna de esgotamento,
que tem por objetivo eliminar a grande quantidade de água na saída de vinhaça. Inseriu-se
o número de estágios, um condensador do tipo total, a razão de refluxo da coluna, a vazão
da corrente de destilado e um refervedor parcial, que retira do processo a maior parte dos
álcoois secundários gerados de forma minoritária na etapa de fermentação (Figura 11).
Figura 11 – Configuração da coluna de esgotamento

Fonte: Os autores

Ainda na etapa de especificações, é necessário nas abas posteriores inserir os estágios
de alimentação e saída de correntes na coluna e a pressão de operação do condensador da
coluna, como ilustrado na Figura 12.
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Figura 12 – Configuração dos estágios de entrada e saída da coluna de esgotamento

Fonte: Os autores

Finalizando a primeira coluna foi necessário a inserção uma restrição de processo,
no caso, a composição mínima de saída da corrente de Flegma a partir da primeira coluna,
que deve possuir uma fração mássica mínima de 32%, garantindo um teor maior ainda
para a corrente PFD retirada estágios acima. Tal procedimento é inserido na opção Design
Especifications, permitindo se necessário a variação da razão de refluxo para alcançar este
objetivo, como ilustra a Figura 13.
Figura 13 – Restrição da corrente de flegma no processo (composição mássica).

Fonte: Os autores
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3.2. Simulação da Coluna de Enriquecimento
Para a simulação da segunda coluna não foi necessária a especificação das correntes
de entrada, uma vez que esta utiliza como alimentação as correntes de alimentação
obtidas após a simulação da primeira coluna. A coluna de enriquecimento tem por objetivo
enriquecer as correntes resultantes da primeira coluna em etanol de forma a atingir a
formação do etanol hidratado na condição do azeótropo com a água. O restante de água
é eliminado na forma de flegmaça no fundo desta coluna, uma espécie de vinhaça, porém,
com menor quantidade de água.
Para esta coluna foram especificadas as condições operacionais da coluna de
enriquecimento de acordo com as mesmas variáveis da primeira coluna, como é apresentado
na Figura 14.
Figura 14 – Configuração da coluna de enriquecimento

Fonte: Os autores

Como feito para a primeira coluna, nas abas posteriores inseriu-se os estágios de
alimentação e saída de correntes na coluna e a pressão de operação do condensador da
coluna, como indicado na Figura 15.
Figura 15 – Configuração dos estágios de entrada da coluna de enriquecimento

Fonte: Os autores
Vol. II Engenharia Química

502

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Nesta coluna, procurou-se também inserir uma restrição de processo, no
caso, a composição mínima de saída da corrente de etanol hidratado para atender as
especificações do processo produtivo (94% massa/massa). Procurou-se variar novamente a
razão de refluxo para atender esta especificação. A Figura 16 apresenta este procedimento
da mesma forma como foi feito para a corrente de Flegma.
Figura 16 – Restrição da corrente de etanol hidratado no processo (fração mássica)

Fonte: Os autores

3.3. Simulação da Coluna de Destilação Extrativa
Na última coluna, necessitou-se novamente a inserção das especificações de uma
corrente de alimentação, neste caso o solvente, responsável por deslocar a condição
de formação do azeótropo e realizar a separação total entre o etanol e a água para que
seja possível a obtenção do etanol anidro. A Figura 17 apresenta como foram inseridas as
propriedades desta corrente no simulador.
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Figura 17 – Configuração da coluna de destilação extrativa

Fonte: Os autores

Por fim, foram especificadas as condições operacionais da coluna de destilação
extrativa. Nota-se que, além das variáveis inseridas nas colunas anteriores, nesta coluna
é necessário indicar a existência de 3 fases (vapor-líquido-líquido) e especificar o tipo de
convergência como azeotrópica, como indicado na Figura 18.
Figura 18 – Configuração da coluna de destilação extrativa

Fonte: Os autores

Em seguida, inseriu-se os estágios de alimentação e saída de correntes nesta coluna
e também a pressão de operação do condensador, como mostra a Figura 19.
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Figura 19 – Configuração dos estágios de entrada e saída da coluna extrativa

Fonte: Os autores

Em especial para esta coluna, foi necessário a especificação da existência de equilíbrio
de 3 fases ao longo de toda a coluna na guia 3-Phase (Figura 20), onde especificou-se o
etanol como o componente chave leve na separação.
Figura 20 – Configuração dos estágios trifásicos da coluna extrativa

Fonte: Os autores
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Finalizada a configuração de todas as colunas deste sistema deve-se clicar no botão
Run presente na barra de ferramentas e aguardar que o simulador encerre a simulação
com a convergência dos resultados do processo de separação. Uma vez convergida, a
simulação permite a visualização de todos os resultados acerca de vazões das correntes,
perfis de composição e temperatura no interior das colunas, propriedades das correntes de
saída, dentre outras. Como principal foco do processo estudado, foram avaliadas as vazões
e composições das correntes de etanol hidratado e etanol anidro, selecionadas na opção
Summary Results na barra lateral de opções, contendo o resultado necessário para estas
correntes, como indica a Figura 21. Tais valores estão de acordo com os padrões exigidos pelo
processo e representam de forma coerente um sistema de destilação em escala industrial.
Figura 21 – Resultado apresentado para as correntes de etanol hidratado e anidro

Fonte: Os autores

3.4. Análise de Sensibilidade
Umas das grandes vantagens da simulação computacional de processos, é a
possibilidade de trabalhar com a análise de sensibilidade. Tal análise, consiste na variação
de parâmetros de entrada do processo, previamente especificados, capazes de retornar
o comportamento das variáveis de saída de acordo com suas interdependências e
intercambialidade.
No caso do processo em estudo, é interessante avaliar o impacto da vazão do
etilenoglicol e da razão de refluxo na coluna de extração. Dessa forma, pode-se identificar
a mínima vazão de solvente e a menor razão de refluxo em que a torre de destilação deve
operar para garantir que o etanol se enquadre nas especificações de anidro, ou seja, possua
fração mássica superior a 0,993.
Então, para identificar essas condições de controle da coluna, realizou-se a análise
de sensibilidade das variáveis em questão. Para tanto, acessou-se o comando Sensitivity
localizado no menu lateral a esquerda e clicou-se em New para adicionar os parâmetros
a serem analisados. Ao adicionar os parâmetros “Solvente” e “RR”, duas pastas foram
adicionadas no menu lateral a esquerda, conforme a Figura 22.
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Figura 22 – Definição dos parâmetros para análise de sensibilidade do “Solvente”

Fonte: Os autores

O parâmetro “Solvente” foi criado para analisar a vazão do etilenoglicol e o “RR” para
o estudo da razão de refluxo na coluna extrativa.
Uma vez definido os parâmetros, o mesmo deve ser selecionado para inserir as
informações necessárias para a análise de sensibilidade. Ao clicar sobre a pasta com o nome do
parâmetro, clicou-se na aba Vary. Dentro desta aba criou-se a variável de análise, identificada
como “1” nas Figuras 22 e 23. Em seguida, essa variável criada deve ser configurada. Para o
parâmetro solvente, a variável manipulada será a vazão mássica (“MASS-FLOW”), em kg/hr,
da corrente SOLVENTE. Já para o parâmetro razão de refluxo, a variável manipulada será a
razão de refluxo mássica ( “MASS-RR”) da coluna de extração (“COL-AZE”). Feito isso, deve-se
especificar os limites, mínimo (“Lower”) e máximo (“Upper”), e o incremento (“Increment”) a
ser utilizado durante o processo iterativo.
Figura 23 - Definição dos parâmetros para análise de sensibilidade da razão de refluxo

Fonte: Os autores
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Ao terminar de especificar os dados na aba Vary, deve-se clicar sobre a aba Define
para identificar a variável de comparação. Para os parâmetros “Solvente” e “RR”, a variável
manipulada criada em Vary será comparada com a fração mássica do etanol anidro. Dessa
forma, será mostrado a influência da concentração do etanol no destilado em função da
vazão de solvente e da razão de refluxo.
Assim sendo, em Define criou-se a variável ANIDRO na categoria Streams, tendo
como referência a fração mássica (“Mass-Frac”) do etanol (“ETHAN-01”) na corrente de etanol
anidro (“ET-ANIDR”), conforme a Figura 24.
Figura 24 - Definição da variável de comparação para os parâmetros “Solvente”e “RR”

Fonte: Os autores

Nas abas Vary e Define foram criadas as variáveis manipulada e a comparativa. Porém,
para definir as variáveis a serem comparadas, elas deverão ser especificadas na aba Tabulate
e validadas clicando-se em “Fill Variables”. Desta forma, ao realizar a análise de sensibilidade,
o programa irá reconhecer as variáveis em estudo.
Figura 25 - Tabulação das variáveis avaliadas para os parâmetros “Solvente”e “RR”

Fonte: Os autores
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Especificados os parâmetros descritos, deve-se selecionar a opção Run e aguardar a
apresentação dos resultados. Os resultados são apresentados graficamente na guia Plot pelo
comando Results Curve, como indicado na Figura 25. Ao selecionar o comando Results Curve,
o gráfico com os resultados será mostrado, sendo as variáveis independentes (manipuladas)
apresentadas no eixo x e as independentes (comparativas) no eixo y, conforme Figuras 26 e
27.
Figura 26 – Análise de sensibilidade da vazão de solvente (parâmetro “Solvente”)

Fonte: Os autores

Figura 27 – Análise de sensibilidade da razão de refluzo (parâmetro “RR”)

Fonte: Os autores
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Por meio da análise de sensibilidade, pode-se identificar os critérios de controle da
coluna. A Figura 26 mostra que o etanol atinge a especificação de anidro, a saber, fração
mássica superior a 0,993, quando o solvente entra na coluna com uma vazão superior
a 8500 kg/hr. Além disso, para vazões superiores a 16000 kg/hr há um decaimento da
influência da vazão do solvente na composição do destilado. Por outro lado, a Figura 27
mostra que para razões de refluxo acima de 0,35 o etanol pode ser classificação como
anidro. No entanto, a razão de refluxo pouco interfere na concentração do etanol quando
ela assume valores superiores a 0,7. Sendo assim, o etanol anidro pode ser obtido, para o
caso em estudo, ao controlar a torre de destilação em uma razão de refluxo superior a 0,35
e injeção de etilenoglicol a uma vazão mínima de 8500 kg/hr.
4. CONCLUSÃO
Ao término deste trabalho, os procedimentos apresentados utilizando o Aspen
PLUS® é uma ferramenta eficiente e precisa para o projeto de torres de destilação. Uma
vez que o simulador Aspen PLUS foi desenvolvido baseando-se na essência do processo
da indústria petroquímica, o mesmo pode ser validado para a indústria sucro-alcooleira.
As simulações, além de conter um vasto banco de dados, permitem desenvolver o projeto
com um elevado rigor matemático. Dentre as opções disponibilizadas pelo software, o
cálculo dos coeficientes de atividade foi realizado valendo-se da equação NRTL. Optouse pela utilização dessa equação devido ao fato de ela conduzir aos menores desvios em
relação aos dados experimentais apresentados por Marquini et al (2007). Além disso, por
meio da análise de sensibilidade, a ferramenta computacional permite que um estudo
detalhado do processo seja realizado, de forma a visualizar a interdependência das suas
variáveis.
O processo desenvolvido neste trabalho baseou-se na destilação de um sistema
multicomponentes em que 97% do etanol presente no vinho fermentativo é recuperado
como hidratado. O etanol hidratado, quando processado para obter o etanol na forma
anidro, apresenta um rendimento de 88%. A análise de sensibilidade também mostrou
que para uma maior recuperação do etanol dentro das especificações estabelecidas
(hidratado e anidro), o taxa de solvente e a razão de refluxo devem ser superior a 8500 kg/
hr e 0,35, respectivamente. Por fim, o simulador Aspen PLUS®, além de permitir a projeção
do sistema de destilação, fornece ao usuário os dados otimizados das equações de projeto
e as melhores condições de operação da coluna para atender às especificações do produto
final.
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO CINÉTICO DA AQUAÇÃO DO
COMPLEXO NITRATO DE TETRA(AMIN)CARBONATOCOBALTO (III)
HIDRATADO [Co(CO3)(NH3)4]NO3.H2O
Mariana Chioquetta125, Vagner Nunes Nicoli126, Anne Raquel Sotiles127,
Cristiane Regina Budziak Parabocz128

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, simulação, otimização e controle de processos
RESUMO
As técnicas de IVTF e DRX foram utilizadas para a caracterização do complexo Nitrato de
Tetra(amin)carbonatocobalto (III) hidratado, o qual foi obtido a partir do composto nitrato
cobaltoso hexaidratado (Co(NO3)2.6H2O). O trabalho visou o estudo da cinética da reação
de aquação do complexo utilizando o UV-Vis, que, com seus espectros, observou-se as
transições eletrônicas do complexo inicial nos comprimentos de onda 363 nm, transição de
maior energia que ocorre do 1A1g 1T2g, e 524 nm, transição de menor energia que ocorre
do 1A1g 1T1g. Nos espectros do composto após a reação de aquação não foi mais possível
observar a banda em 524 nm e para a banda de 363 nm houve um grande aumento na
absorbância. Assim, o complexo formado tem apenas uma transição permitida por spin
em 363 nm, referente à transição do 1A1g 1T1g, e a banda de transferência de carga do
metal para o ligante (TCML). Com os dados de absorbância, foi possível determinar que a
reação de aquação para o complexo nitrato de tetra(amin)carbonatocobalto (III) hidratado
segue a lei de pseudoprimeira ordem. A partir disso, as constantes cinéticas da reação para
cada temperatura de estudo foram encontradas e seu comportamento foi o esperado, a
constante k aumentou com o aumento da temperatura, com exceção de um resultado
duvidoso, que deve ser repetido para melhor confiabilidade. O valor para a energia de
ativação encontrado foi de 61,78 kJ.mol-1, indicando uma rápida troca de ligante.
Palavras-chave: Compostos de coordenação, Tanabe Sugano, Ordem de reação.
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ABSTRACT
The FTIR and XRD techniques were used to characterize the complex carbonatetetraminecobalt
(III) nitrate hydrate, which was obtained from the compound cobaltous nitrate hexahydrate
(Co(NO3)2.6H2O). The work aimed at the kinetics study of the complex substitution reaction of
the carbonate for the water using UV-Vis, which, with their spectra, there was the electronic
transitions of the original complex in the 363 nm wavelength, higher-energy transition that
occurs from 1A1g 1T2g, and 524 nm, lower energy transition that occurs from 1A1g 1T1g. In
the spectra of the compound after the substitution reaction of the carbonate for the water it
was no longer possible to see the band at 524 nm and the band of 363 nm there was a large
increase in absorbance. Thus, the complex formed has only a transition permitted by spin at
363 nm concerning the transition from 1A1g 1T1g and the metal band of the charge transfer
to the binder (MLCT). With the absorbance data, it was determined that the substitution
reaction of the carbonate for the water to the carbonatetetraminecobalt (III) nitrate hydrate
follows the law of pseudo first order. From this, the reaction rate constants for each study
temperature were found and their behavior was expected, the constant k increased with
increasing temperature, except for a dubious result, which should be repeated for better
reliability. The value for the activation energy was found to be 61.78 kJ.mol-1, indicating a
rapid exchange of binder.
Keywords: Coordination compounds, Tanabe Sugano, Reaction order.
1. INTRODUÇÃO
Os compostos de coordenação eram considerados um verdadeiro mistério e um
grande desafio para os químicos. Tais compostos por se mostrarem bastante inusitados e
difíceis de entender e explicar, acabaram recebendo de um dos precursores da química de
coordenação, Alfred Werner (1866-1919), o sugestivo nome de complexos (SANTOS et al.,
2014).
Esses compostos apresentam um íon metálico central ligado a moléculas neutras ou
íons, denominadas ligantes, que possuem a característica de doar elétrons ao átomo central.
Geralmente são coloridos, apresentam propriedades magnéticas características e podem
ser encontrados em diversos processos, como na respiração e na fotossíntese (DALL’OGLIO;
HOEHNE, 2013).
Complexos com metais de transição apresentam uma variedade de cores em função
das estruturas eletrônicas e geométricas. Para um mesmo íon metálico central pode haver
mudança da coloração devido aos ligantes (GUSHIKEM, 2004).
O cobalto (Co) foi descoberto e isolado em 1735 pelo químico sueco Georg Brandt.
Ele faz parte da composição da vitamina B12 (cianocobalamina), indispensável para o
organismo humano e presente em alimentos como amendoim, salmão, ervilha, sardinha,
entre outros, porém em excesso acarreta em problemas na tireoide (PANIZ et al., 2005).
Compostos de cobalto (III) apresentam interesse particular, pois seus complexos
trocam de ligante com velocidades baixas quando comparados à complexos de outros
metais de transição. A teoria dos campos ligantes e a teoria do orbital molecular descrevem
esse comportamento (SHRIVER; ATKINS, 2008).
O estudo da troca de ligantes de complexos é realizado a partir da análise cinética,
examinando a velocidade da reação, que depende da identidade tanto do ligante a ser
substituído quanto do que substituirá, além da força do campo do ligante para que a
substituição possa ocorrer. A avaliação desses parâmetros baseia-se na análise da série
espectroquímica (SHRIVER; ATKINS, 2008).
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Para identificar os complexos sintetizados e as características dos mesmos, podem
ser utilizadas as técnicas de difratometria de raios X (DRX), análise espectroscópica de
infravermelho e ultravioleta-visível.
A difratometria de raios X é uma das principais técnicas de caracterização de
estruturas cristalinas. Isso porque a ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos
raios X é a mesma da distância em que os átomos de cristais estão afastados entre si em seu
ordenamento em planos cristalinos (ALBERS et al., 2002).
A difração é um fenômeno de interferência entre ondas que surge quando há um
objeto no caminho. Os raios X são gerados a partir da aceleração de elétrons até
atingir altas velocidades e o feixe atinge um alvo metálico. ¬Para análise, a amostra
é pulverizada e exposta ao feixe de raios X. A intensidade da difração é registrada
pelo movimento do detector em diferentes ângulos e os resultados podem ser
confrontados com uma base de dados (ATKINS; JONES, 2012).

A Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (IVTF) é um
procedimento rápido, eficaz e não-destrutivo que fornece impressões digitais únicas sem a
necessidade de qualquer pré-tratamento da amostra (SAMSIR et. al., 2016).
Esta técnica é amplamente utilizada desde a análise de moléculas pequenas
até sistemas mais complexos, já que é possível utilizar amostras em estado sólido ou em
solução, solventes orgânicos, filmes e pastilhas de KBr. Seu princípio básico se dá pela
interação da radiação com a matéria, onde acontece a junção do campo elétrico alternante
da vibração molecular e o da radiação incidente. Quando há variação do momento de
dipolo elétrico da molécula em decorrência do seu movimento vibracional, ocorre absorção
da radiação e o campo elétrico oscilante da radiação incidente relaciona-se com a molécula,
gerando os espectros (FORATO et. al., 2010). Os principais benefícios do IVTF são melhores
precisão e exatidão e as relações entre sinal e ruído são melhores observadas (HOLLER;
SKOOG; CROUCH, 2009).
A espectroscopia de UV-Vis é amplamente utilizada na determinação quantitativa de
diversas espécies inorgânicas, orgânicas e biológicas. Essa técnica é baseada na medida de
absorbância (A) ou transmitância (T) da solução a ser analisada. Pela ocorrência e intensidade
das bandas, é possível determinar as transições eletrônicas utilizando os diagramas de
Tanabe-Sugano. Já para o estudo da troca de ligantes de um complexo, o aparelho pode ser
usado para realizar leituras antes e depois de ocorrer a cinética e em tempos intermediários.
Pode-se dizer se houve ou não a troca de ligante comparando o deslocamento e/ou a
intensidade das bandas nos espectros (HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009).
Na Figura 1, é possível observar o espectro eletromagnético com a localização das
regiões do infravermelho, ultravioleta e visível.
Figura 01 – Espectro eletromagnético

Fonte: (MICHA et al., 2011)
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Os diagramas de Tanabe-Sugano são usados para interpretar as energias dos estados
eletrônicos dos complexos, em função da força do campo ligante. Esses diagramas são
representados na forma de gráficos em que são expressas duas razões, E/B (eixo y) e Δ0/B
(eixo x), onde E é a energia dos termos, B é o parâmetro de Racah e Δ0 é o desdobramento
do campo ligante (SHRIVER; ATKINS, 2008).
Para os diagramas d4 ao d7, os campos são separados por uma linha, do lado
esquerdo tem-se o campo fraco e do lado direito o forte. Já para complexos d2, d3 e d8 não
há diferença entre os campos. Para todos os diagramas as transições partem do termo
fundamental e entre termos de mesma multiplicidade são permitidas por spin, enquanto
que as proibidas por spin seguem em termos de multiplicidades diferentes (SHRIVER;
ATKINS, 2008). Neste trabalho, foi utilizado o diagrama d6 (Figura 2), já que o cobalto faz
parte do grupo 9 e possui nox +3.
Figura 02 – Diagrama de Tanabe-Sugano para um complexo d6.

Fonte: (SHRIVER; ATKINS, 2008).

As bandas de transferências de cargas podem ser de duas maneiras: se o deslocamento
do elétron ocorrer do ligante para o metal, é chamada de transição de transferência de carga
do ligante para o metal (TCLM). Já se ocorrer ao contrário, é transição de transferência de
carga do metal para o ligante (TCML) (Figura 3).
A força dos ligantes também é de grande importância no estudo dos compostos de
coordenação, já que ela determinará se é possível ou não que ocorra a troca de um ligante
por outro em um complexo. Alguns rapidamente substituem o ligante, sendo chamados de
complexo lábil. Já os que necessitam de um tempo maior para essa troca são denominados
não-lábil (SHRIVER; ATKINS, 2008).
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Para que ocorra a troca de ligantes realiza-se uma reação química, cuja velocidade
depende da força dos campos tanto do ligante a ser substituído quanto do que substituirá.
O estudo dessa força é feito utilizando-se uma série espectroquímica (SHRIVER; ATKINS,
2008).
A série espectroquímica foi proposta por Ryutaro Tsuchida e os elementos estão
organizados de acordo com a ordem crescente da energia das transições eletrônicas
quando presentes num complexo:
(campo forte) CO > CN- > fosfino > NO2- > fenil > dipiridino > en > > NH3 > py > CH3CN
> NCS- > H2O > oxalato > OH- > F- > N-3 > NO2- > Cl- > SCN- > S2- > Br- > I- (campo fraco)
(SHRIVER; ATKINS, 2008).
Figura 03 – Transição de transferência de carga de um complexo octaedro

Fonte: (SHRIVER; ATKINS, 2008).

Como se sabe que os complexos de cobalto tendem a ser octaédricos e, para
possuírem essa geometria eles devem ter 6 ligantes e, sendo assim, um dos ligantes do
complexo Nitrato de Tetra(amin)carbonatocobalto (III) deve ser bidentado. Esse ligante
é o carbonato (Figura 4). A representação molecular do complexo Nitrato de tetra(amin)
carbonatocobalto (III) pode ser verificada na Figura 5.
Figura 04 – Estrutura molecular do carbonato
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Figura 05 – Representação molecular do Nitrato de Tetra (amin) carbonatocobalto (III)

O estudo da cinética ocorre a partir da utilização de expressões matemáticas que
indiquem a rapidez com que a reação ocorre. Essas expressões são conhecidas como leis de
velocidade. É importante saber porque algumas reações são rápidas e outras nem tanto e
quais fatores influenciam a sua velocidade (BALL, 2006).
Sabendo que através da verificação de uma banda de absorção em função do tempo
pode-se determinar a velocidade de uma reação, a técnica de espectroscopia é aplicada
nesse estudo (HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009).
Como estudo investigativo, o presente trabalho propõe a síntese do complexo
Nitrato de Tetra(amin)carbonatocobalto (III) hidratado, sua caracterização utilizando técnicas
instrumentais, tais como espectroscopia na região do infravermelho, UV-Vis e difratometria
de raios X e o estudo cinético da troca de ligantes do complexo.
2. METODOLOGIA
Para a síntese do composto, foram dissolvidos 35,004 g de bicarbonato de amônio
(NH4HCO3) 98% (Vetec) em 150 mL de hidróxido de amônio (NH4OH) 26%, da marca Vetec.
Em seguida, adicionou-se 25,029 g de nitrato cobaltoso hexaidratado (Co(NO3)2.6H2O)
(Lafan, 98%) na solução anterior que foi mantida sob agitação para auxiliar na solubilização
dos sólidos, permanecendo bastante tempo nesta etapa. Assim formaram-se os íons
hexamincobalto (II) em solução.
Na segunda etapa, adicionou-se 35 mL de peróxido de hidrogênio (H2O2) 30%.
A solução foi aquecida a 70 °C em banho-maria e em seguida adicionado lentamente
34,979 g de bicarbonato de amônio, uma porção a cada 5 minutos. A solução foi mantida
sob aquecimento até reduzir seu volume em 50%, de maneira a concentrar o complexo e
aumentar a interação entre o complexo e o íon nitrato.
A solução foi filtrada a quente e o filtrado foi resfriado em banho de gelo.
Posteriormente, acrescentou-se 5,012 g de nitrato de sódio (NaNO3) 99% da marca Synth,
mantendo a solução em banho de gelo. O precipitado foi recolhido e lavado com etanol
gelado. A secagem do material foi realizada em temperatura ambiente.
Os espectros de IVTF foram obtidos em espectrômetro Perkin Elmer FTIR Spectrometrer
Frontier, utilizando pastilhas de KBr contendo uma pequena porção da amostra. Para cada
espectro foram somadas 32 varreduras com resolução de 2 cm-1, na região de 4000 a 400
cm-1.
Os difratogramas de raios X foram obtidos em um difratômetro Rigaku modelo
MiniFlex 600. A análise foi realizada de 3º a 80º de 2θ com passo de 0,02º e varredura de 5º/
min utilizando fonte CuKα (λ = 1,5418Å), potência de 40 kV e corrente de 15 mA. As fichas
cristalográficas utilizadas foram do banco de dados ICDD (International Center of Difraction
Data).
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Na análise de UV-Vis foi realizada varredura de 200 nm a 900 nm utilizando cubetas
de quartzo, em espectrômetro digital Thermo Fisher Scientific Evolution 60S.
Por fim para o estudo cinético do complexo, foi utilizada uma adaptação da
metodologia de Moura et al., 2006. A análise foi realizada nas temperaturas de 40, 45, 50, 55
e 60 °C utilizando uma solução do complexo com concentração de 1.10-3 mol.L-1. A solução
foi dividida em tubos de ensaio que foram colocados em banho-maria com temperatura
controlada. Em intervalos de tempo pré-determinados, um tubo de ensaio foi retirado e a
solução foi analisada no espectrômetro digital.
3. DESENVOLVIMENTO
O hexamincobalto (II) foi sintetizado a partir da adição de NH4HCO3 em NH4OH, com
a adição de [Co(NO3)2].6H2O, representado na Equação 1:
NH4HCO3 + NH4OH + Co(NO3)2.6H2O
(1)

[Co(NH3)6]2+ + H2O2

[Co(NH3)6]3+

A adição do peróxido de hidrogênio (H2O2) faz com que ocorra a mudança de nox
do cobalto, uma vez que atua como um agente oxidante, porém não altera a sua geometria,
permanecendo octaédrica. A posterior adição de NH4HCO3 faz com que ocorra o aumento
da interação entre o contra-íon nitrato (NO3-) pela adição do nitrato de sódio e o complexo,
formando o complexo de interesse [Co(NH3)4(CO3)]NO3. A reação pode ser observa de acordo
com a Equação 2:
[Co(NH3)6]3+ + NH4HCO3
(2)

[Co(NH3)4CO3]1+ + NaNO3

[Co(NH3)4(CO3)]NO3

O NH4HCO3 adicionado sob aquecimento faz com que o NH4+ evapore e o íon
carbonato reaja e se associe ao complexo. O reagente de partida foi o nitrato cobaltoso pelo
fato de o íon de interesse do complexo ser o nitrato.
Após a síntese do complexo, foram realizadas as análises para a sua caracterização.
A primeira análise realizada foi o IVTF, que mostra as vibrações das ligações presentes na
molécula quando ocorre a incidência da radiação. O espectro gerado pelo complexo pode
ser observado na Figura 6.
Figura 06 – Espectro de IVTF da amostra
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A primeira e mais larga banda do espectro é observada em 3290 cm-1 e 3182 cm-1.
Essas bandas são características de estiramento N-H. Um sinal de interesse também pode
ser percebido em 1622 cm-1, que pode ser atribuído ao dobramento N-H no plano. Em
1384 cm-1 tem-se uma banda referente ao estiramento C-O, assim como em 1280 cm-1 que
pertence ao estiramento C-O e deformação O-C-O. Uma vibração de dobramento N-H fora
do plano é observada em 833 cm-1. Em 764 cm-1 e 674 cm-1 identifica-se estiramento Co-O
e deformação O-C-O. Por fim, a banda em 499 cm-1 representa o estiramento metal-ligante
Co-N (NAKAMOTO, 1970; SHARMA et al., 2005a; SHARMA et al., 2005b; SHARMA et al., 2005c;
BALA et al., 2006; SHARMA et al., 2006).
Para ter certeza de que na síntese foi obtido o composto de interesse, realizou-se a
difratometria de Raios X (Figura 7).
Figura 07 – Difratograma do complexo tetra(amin)carbonatocobalto (III)
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Observa-se que os picos do composto são finos e intensos, indicando um
material com alta cristalinidade. Pelo banco de dados do equipamento, sugere-se que a
amostra analisada é o Nitrato de Tetra(amin)carbonatocobalto (III) hidratado. Como os
picos observados na Figura 7 foram todos compreendidos pelo difratograma do banco
de dados, pode-se dizer que realmente a amostra trata-se do Nitrato de Tetra(amin)
carbonatocobalto (III) hidratado. Conforme carta cristalográfica ICDD 01-089-6877,
[Co(CO3)(NH3)4].0,5H2O.
Foi tentado retirar a água de hidratação secando o material por 24 horas em
estufa a 70 °C e então a análise em DRX foi realizada novamente. Porém, os resultados
obtidos foram os mesmos. Com isso, pode-se dizer que o complexo tem a característica
de manter a água ligada a ele.
Para o estudo da cinética da aquação do complexo, foram realizadas leituras em
espectrômetro UV-Vis. Inicialmente, foi feita a varredura na faixa de 200 nm a 900 nm,
para o complexo, a qual pode ser observada na Figura 8:
Figura 08 – Espectro de UV-Vis do tetra(amin)carbonatocobalto (III) hidratado

O espectro apresenta uma banda com maior absorbância em 363 nm, outra banda de
menor intensidade em 524 nm e uma banda de transferência de carga em aproximadamente
300 nm. Esses dados corroboram com o trabalho de Alves (2016), que descreve que os
espectros dos compostos contendo metais de transição são constituídos por bandas fracas,
largas, e situadas entre 350 nm e 700 nm. Essas bandas são atribuídas às transições d-d e são
responsáveis pela cor dos compostos. Além disso, esses compostos também apresentam
uma banda muito intensa referente à transição de transferência de carga geralmente
localizada em comprimentos de onda inferiores a 350 nm.
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Como o cobalto presente no complexo possui nox +3, o diagrama de Tanabe-Sugano
utilizado é um d6. Os ligantes são na maioria campo forte, consequentemente o complexo
é considerado de campo forte e tem spin baixo. As transições de transferência de carga no
complexo octaédrico para um d6 de spin baixo é do tipo TCML, ou seja, ocorre do metal para
o ligante.
Como o complexo tem campo forte, as suas transições devem ocorrer entre termos de
mesma multiplicidade. Sendo assim, analisando o diagrama de Tanabe- Sugano, a transição
de menor energia (524 nm) ocorre do 1A1g 1T1g. Já a transição de maior energia, em 363 nm,
é referente à transição do 1A1g 1T2g.
Ao dissolver uma alíquota do complexo em água, inicia-se a reação de troca de
ligante e tem sua velocidade aumentada quando sujeita a altas temperaturas. É uma reação
de aquação, já que o único ligante disponível para realizar a substituição é a água. A mudança
de ligante pode ser observada visualmente pela alteração da cor do complexo, que muda
da coloração rosa para amarelo. Os espectros de absorção molecular no UV-Vis também
comprovam a reação e podem ser analisados e comparados na Figura 9.
Figura 09 – Espectro de UV-Vis antes e após a aquação do complexo

Como é possível perceber, a banda em 524 nm para o complexo não pode mais
ser observada após a aquação. Já a intensidade da absorbância da banda em 363 nm tem
um grande aumento quando comparada ao início. O complexo formado tem apenas uma
transição permitida por spin em 363 nm, referente à transição do 1A1g 1T1g, e a banda de
transferência de carga do metal para o ligante (TCML).
A aquação do Co(CO3)(NH3)4]NO3.0,5H2O consiste na substituição do carbonato por
duas moléculas de água, já que o carbonato é bidentado (Equação 3):
[Co(CO3)(NH3)4]+ + H2O
(3)

[Co(H2O)2(NH3)4]3+ + CO32-
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O progresso da reação de substituição em diferentes temperaturas foi
acompanhado pelo UV-Vis e pode ser observado na Figura 10. Para determinar a
ordem da reação, utilizam-se os dados de absorbância em função do tempo, obtidos
no espectro. O complexo [Co(CO3)(NH3)4]+ possui absorbância máxima em 524 nm,
enquanto no [Co(H2O)2(NH3)4]3+ a absorbância característica está em 363 nm. Assim, a
evolução da reação pode ser acompanhada tanto pela diminuição ou pelo aumento
dessas absorbâncias, podendo associar com a concentração, uma vez que foi a mesma
para todos os testes (1.10-3 mol.L-1).
Depois da obtenção dos dados, é preciso determinar se a reação de aquação
segue a Lei de velocidade de pseudoprimeira ordem ou pseudosegunda ordem,
observadas nas Equações 4 e 5, respectivamente. Os dados usados para os cálculos são
referentes à banda de 363 nm, já que a banda de 524 nm não pode mais ser observada
depois da aquação. Para cada temperatura, houve variação no intervalo de tempo: para
40 °C, as leituras foram realizadas a cada 10 minutos; para 45 °C e 50 °C o intervalo foi de
3 minutos; e para 55 °C e 60 °C, 2 minutos.
ln ([X]t/[X]0)

(4)

1/[X]t

(5)

Figura 10 – Progresso da reação de aquação do complexo nas temperaturas de a)
40 °C; b) 45 °C; c) 50 °C; d) 55 °C e e) 60 °C.
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Como já mencionado, a concentração pode ser relacionada com a absorbância,
então as Equações 4 e 5 ficam na forma das Equações 6 e 7:
ln [(Af – At)/(Af – A0)]

(6)

1/(Af – At)

(7)

onde Af é a absorbância depois da completa reação, At é a absorbância no tempo t e A0 é a
absorbância quando t = 0. Então, plota-se o gráfico e o que obtiver o melhor R2 determina
a ordem da reação. Os gráficos para a pseudoprimeira e para a pseudosegunda podem ser
observados nas Figuras 11 e 12, respectivamente.
Figura 11 – Linearização da cinética de pseudoprimeira ordem para a aquação do Nitrato de
Tetra(amin)carbonatocobalto (III) em diferentes temperaturas.

Figura 12 – Linearização da cinética de pseudosegunda ordem para a aquação do
Nitrato de Tetra(amin)carbonatocobalto (III) em diferentes temperaturas.
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Os resultados dos valores de R2 encontrados para a cinética de pseudoprimeira
ordem nas temperaturas podem ser observados na Tabela 1.
Tabela 01 – Valores de R2 da reta de linearização para pseudoprimeira ordem e
pseudosegunda ordem nas diferentes temperaturas de estudo
R2 (pseudoprimeira ordem)

R2 (pseudosegunda ordem)

40

0,85077

0,49317

45

0,80531

0,30286

50

0,8726

0,45864

55

0,93995

0,68343

60

0,91087

0,58191

T/°C

Com os resultados obtidos, pode-se dizer que a reação segue a Lei da pseudoprimeira
ordem, pois os valores de R2 apresentaram resultados mais próximos de 1 do que os
comparados com a pseudosegunda ordem.
Uma reação de primeira ordem é aquela na qual a velocidade da reação química
está relacionada diretamente com a concentração do reagente, por exemplo, ao duplicar
a concentração do reagente, a velocidade da reação também será duplicada (ATKINS;
PAULA, 2008). Definindo a ordem da reação, podemos expressar a velocidade da mesma
na Equação 8:
-[d([Co(CO3)(NH3)4]+)/dt] = k([Co(CO3)(NH3)4]+)

(8)

onde k é a constante da velocidade da reação. Os valores de k foram determinados a partir
do coeficiente angular da reta, de acordo com a Equação 9, de pseudoprimeira ordem e
estão apresentados na Tabela 2, nas correspondentes temperaturas de estudo:
ln [(Af – At)/(Af – A0)] = -kt

(9)

Tabela 014 – Valores de constante de velocidade da reação de aquação do Nitrato de
Tetra(amin)carbonatocobalto (III) hidratado, nas diferentes temperaturas de estudo
T/°C

k/10-3 s-1

40

0,46 ± 0,057

45

1,44 ± 0,188

50

1,29 ± 0,136

55

1,64 ± 0,120

60

2,44 ± 0,253
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Analisando os valores de k, observa-se em geral, que com o aumento da
temperatura a constante da velocidade aumenta, já que, do ponto de vista termodinâmico,
quanto maior é a temperatura, maior é a energia cinética média das moléculas, ou seja,
a velocidade de formação do produto é elevada. Assim, k é diretamente proporcional à
temperatura (ATKINS; PAULA, 2008). Observa-se que as temperaturas de 45 e 50 °C não
apresentam linearidade, necessitando de repetição experimental.
Tendo os valores de k, fez-se o gráfico do logarítmo natural de k em função do
inverso da temperatura em Kelvin (K) (Figura 13) para se determinar a energia de ativação
(Ea) da reação, segundo a Equação de Arrhenius (Equação 10):
(10)
Figura 13 – Gráfico da equação de Arrhenius

O valor de Ea foi determinado a partir do coeficiente angular da reta, apresentando
valor de 61,78 kJ.mol-1. É muito importante determinar a Ea de uma reação, já que ela
representa a energia mínima necessária para que uma reação possa ocorrer. Quanto
maior o valor de Ea, mais lenta é a reação, pois significa que a dificuldade para que o
processo ocorra é maior (ATKINS; PAULA, 2008). O valor de Ea tem um erro atribuído pois
ao observar os pontos, um deles se afasta da reta. Isso ocorreu durante as leituras no
Uv-Vis. Porém os demais pontos se aproximam da reta, dando maior confiabilidade ao
resultado encontrado.
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4. CONCLUSÃO
A síntese do complexo de Nitrato de Tetra(amin)carbonatocobalto (III) hidratado
foi satisfatória e os métodos utilizados para a caracterização do complexo, IVTF e DRX,
mostraram que foi possível obter o composto a partir da metodologia realizada.
A reação de aquação ocorre no complexo [Co(CO3)(NH3)4]NO3.H2O com a troca do
ligante carbonato por duas águas. Não foi encontrada uma série espectroquímica onde
o carbonato estivesse presente, porém sugere-se que ele possui campo mais fraco que
outros ligantes, como o cloreto, já que foi observado em outros trabalhos que a velocidade
de troca do ligante carbonato é maior do que a velocidade de troca do ligante cloreto. A
energia de ativação para a troca do carbonato foi inferior ao relatado por Moura et al.
2006, que estudou a troca do cloreto pela água.
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Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do sistema composto por
coagulação/floculação seguido de adsorção, aplicado no tratamento do lixiviado coletado
no aterro sanitário da cidade de Maringá. Na coagulação/floculação foram utilizadas duas
soluções coagulantes; sulfato de alumínio e um extrato salino obtido a partir de sementes
de Moringa oleifera Lam. As concentrações dos coagulantes (100 a 500 mg L-1) foram
avaliadas em diferentes pHs (5, 7,89 (natural), e 9) a fim de se determinar as melhores
condições de operação, para posterior tratamento por adsorção. O processo de adsorção,
por sua vez, foi realizado utilizando carvão ativado e semente de Moringa oleifera como
adsorventes. Os parâmetros avaliados após o sistema de tratamento foram cor aparente,
turbidez, demanda química de oxigênio (DQO) e absorbância a 254 nm. O processo de
coagulação/floculação permitiu as maiores remoções de cor e turbidez nas concentrações
de 400 e 500 mg L-1 de coagulante em pH ácido para o sulfato de alumínio, e em pH
básico para o coagulante natural. Com a adição do processo de adsorção com a semente
da Moringa oleífera e com o carvão ativado; no entanto, não houve melhora significativa
dos parâmetros analisados com relação ao pré-tratado (com exceção à turbidez quando
adsorvido em semente de moringa), e tampouco conseguiu-se chegar aos padrões de
lançamento de cor e DQO, mostrando que esse conjunto de tratamento estudado tem
potencial para ser utilizado em complemento a outros tratamentos, porém não como um
sistema único.
Palavras-chave: Sulfato de alumínio; Moringa oleifera; Carvão ativado.

129 Discente de mestrado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da UEM – e-mail:
<paulavaleriaviotti@gmail.com>.
130 Discente de mestrado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da UEM – e-mail:
<daniellyccampos@gmail.com>.
Vol. II Engenharia Química

528

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

ABSTRACT
The present work aims to evaluate the efficiency of the leachate treatment with coagulation
and flocculation processes followed by adsorption. The leachate was collected at Maringá
sanitary landfill. The coagulation and flocculation processes were studied using two
coagulant solutions: aluminuim sulphate and salt extract obtained from Moringa oleífera
Lam seeds. The coagulants concentration (100 to 500 mg L-1) were evaluated at different
pH values (5, 7.89 (natural) and 9) to determine the best operating conditions prior to
adsorption treatment. On the other hand, the adsorption process was conducted using
activated carbon and Moringa oleífera seed as adsorbents. After the leachate treatment
system, colour, turbidity, chemical oxygen demand (COD) and absorbance at 254 nm were
evaluated. The best color and turbidity removal occurred for the treatment with coagulant
concentrations of 400 and 500 mg L-1, in acid pH for aluminium sulphate and basic pH for the
natural coagulant. The adsorption process conducted had no significant improvement in the
parameters analyzed when compared to the pretreated effluent (except the turbidity when
adsorbed with moringa), and neither reached the colour and COD required by legislation.
As a result, it shows that the adsorption has the potential to be used in addition to other
treatments, but not as a single system.
Keywords: Aluminium sulphate; Moringa oleifera; Activated carbon.
1. INTRODUÇÃO
O crescimento populacional, em conjunto com o desenvolvimento econômico,
tem estimulado o contínuo consumo de bens, de modo a conduzir ao aumento da
geração dos resíduos (BARCELAR, 2010). Dos resíduos sólidos urbanos no mundo,
pesquisas mostram que um dos métodos mais empregados para sua disposição são os
aterros sanitários, de forma que cerca de 95% de tudo que é coletado, é enviado aos
aterros (KURNIAWAN et al., 2006; LI et al., 2009).
Nesses aterros, o lixiviado é gerado a partir da degradação biológica, química
e física dos resíduos, aliado à umidade da massa do meio, e à infiltração de águas
pluviais. É um efluente de coloração escura, odor desagradável, com alta concentração
de poluentes adversos ao ambiente. Possui elevadas quantidades de matéria orgânica
e inorgânica, nitrogênio amoniacal, metais pesados, substâncias húmicas e outros
compostos que podem contaminar águas subterrâneas e superficiais, além de contribuir
para a poluição do solo, caso lançado sem prévio tratamento (LI et al., 2009; MORAVIA,
2010; WEIJIN; XUEJUN, 2010).
O método mais comum de tratamento do lixiviado se dá por processos
biológicos, sejam nas formas de sistemas aeróbicos, anaeróbicos ou facultativos, devido
ao seu baixo custo (MÜLLER et al., 2015). No entanto, lançando mão somente do uso de
tratamento biológico não é possível alcançar uma satisfatória degradação da matéria
orgânica, suficiente para atingir padrões de lançamento em corpos receptores (WANG
et al., 2011).
Nesse sentido, novos métodos de tratamento vêm sendo estudados como prétratamento e tratamento para esse efluente complexo, como é o caso de métodos físicoquímicos como coagulação-floculação e adsorção (KAWAHIGASHI et al., 2014; AMOR et al.,
2015; OLOIBIRI et al., 2015; KAUR; MOR; RAVINDRA, 2016).
A coagulação/floculação, de acordo com Di Matteo (1992), objetiva transformar
partículas suspensas e coloidais em agregados maiores, os quais possuem maior tendência
de sedimentação. Esse processo inclui duas etapas distintas e sequenciais.
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A primeira etapa acontece por meio de processos químicos, nos quais ocorre a
desestabilização das partículas coloidais devido à interação entre o coagulante e as impurezas suspensas. Essas partículas apresentam, geralmente, carga superficial negativa, o
que impede que se aproximem umas das outras. Essa característica, no entanto, pode ser
alterada na presença de substâncias coagulantes, que quando misturadas no efluente a
ser tratado, alteram a carga da superfície das partículas, desestabilizando-as. A segunda
etapa, por sua vez, é um processo físico de transporte realizado pelo movimento e difusão
do fluido. Nesta etapa ocorre a colisão entre as partículas suspensas e em estado coloidal,
fazendo com que elas se agreguem em flocos com tamanho grande o suficiente para serem removidos por sedimentação ou filtração (DIMATTEO, 1992; DI BERNARDO, 2003). Os
coagulantes sulfato de alumínio, sulfato de ferro, cloreto férrico e cloro-sulfato férrico são
comumente utilizados para tratamento de lixiviado (WISZNIOWSKI et al., 2006; RENOU et
al., 2008). No entanto, o coagulante natural à base de semente de Moringa oleifera também tem sido estudado como alternativa aos demais coagulantes, uma vez que a Moringa
oleifera é um polímero natural que, pela ação de seus polipeptídeos, atua com forças catiônicas, neutralizando as cargas negativas coloidais (MUYIBI et al., 2002; AMEEN; MUYIBI,
ABDULKARIM, 2011).
A adsorção, por sua vez, é baseada na separação de componentes de uma mistura
por intermédio da transferência de massa. Nesse processo, o adsorvato (componente da
fase fluida) é transferido para a superfície do adsorvente (de fase sólida), até que ocorra
um equilíbrio entre as concentrações do adsorvato na solução e no adsorvente (MCCABE,
2001).
O carvão ativado é um dos adsorventes mais utilizados no tratamento de efluente (WISZNIOWSKI et al., 2016), uma vez que possui afinidade com compostos orgânicos
dissolvidos (KAWAHIGASHI et al., 2011). É um material carbonáceo, poroso e com elevada
área superficial, o que promove elevada capacidade de adsorver moléculas, sejam na fase
líquida, sejam na gasosa (MACEDO, 2005). A Moringa oleifera, por sua vez, também vem
sendo utilizada como biossorvente no tratamento de águas e efluentes, incluso lixiviado,
devido à sua alta capacidade adsortiva, e seu baixo custo (OLIVEIRA, 2010).
Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do sistema
de tratamento composto por coagulação/floculação, utilizando os coagulantes sulfato de
alumínio e extrato de semente de Moringa oleifera Lam., testados em diferentes pHs e
concentrações, seguido de adsorção em carvão ativado e em semente de Moringa oleifera
Lam., aplicado em lixiviado de aterro sanitário, com a finalidade de atingir os padrões de
lançamento referente aos parâmetros: cor, turbidez e DQO.
2. METODOLOGIA
Para a realização deste estudo, o lixiviado foi coletado no aterro sanitário da
cidade de Maringá-PR e caracterizado pelos seguintes parâmetros: pH, cor aparente,
turbidez, DQO (Demanda Química de Oxigênio) e absorbância molecular a 254 nm
(região UV-Vis), de acordo com as metodologias descritas no Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). Nesse estudo, o processo de
coagulação/floculação foi realizado como uma etapa de pré-tratamento do efluente
para o processo de adsorção.
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No pré-tratamento, foram utilizados duas soluções coagulantes; sulfato de alumínio
1% (Al2(SO4)3.18H2O) e uma solução coagulante obtida a partir de sementes de Moringa
oleífera Lam. (SCM). Para o preparo da SCM, 1 g de semente, previamente descascada, foi
triturada em liquidificador em 0,1 L de solução salina (NaCl 0,1 M). A solução foi agitada
durante 30 min em agitador magnético, e posteriormente filtrada em membrana de 0,45
μm (MADRONA et al., 2010).
A partir dos melhores dados obtidos no pré-tratamento, baseados nos maiores
percentuais de remoção dos parâmetros analisados, o processo de coagulação/floculação
foi repetido, e o efluente pré-tratado foi submetido ao tratamento por adsorção em
batelada. Nesse processo, foram utilizados carvão ativado de origem vegetal (CA)
e semente de Moringa oleifera Lam (SM) como adsorventes. Para a obtenção do
biossorvente, as sementes foram descascadas, trituradas em liquidificador e peneiradas
para a padronização granulométrica a 32 mesh.
2.1. Coagulação/Floculação
Os ensaios de coagulação/floculação foram conduzidos em equipamento Jar-Test
Milan, modelo JT101. Para os ensaios foram utilizados 250 mL de efluente bruto em três
diferentes pHs: 5, 7,89 (natural) e 9, ajustados por meio de soluções diluídas de H2SO4 e
NaOH. Estes pHs foram escolhidos, visto que os sais de alumínio apresentam maior eficiência
como coagulantes quando utilizados em pH entre 5 e 8 (VIANNA, 2002). No entanto, optouse por também avaliar o processo em pH 9 para verificar a influência do pH na eficiência da
coagulação a partir da moringa, de forma que ficasse abrangido desde pH ácido quanto
básico. As soluções coagulantes foram avaliadas nas seguintes concentrações: 100, 200, 300,
400 e 500 mg L-1. As condições operacionais do processo foram: gradiente de mistura rápida
(100 rpm durante 3 min), gradiente de mistura lenta (15 rpm durante 15 min) e um período
de estabilização de 30 min (BAPTISTA et al., 2015). Para remoção dos flocos, as amostras
passaram por um processo de filtração à vácuo em papel filtro quantitativo faixa branca. O
efluente pré-tratado foi submetido à análise de cor aparente e turbidez. As duas melhores
condições operacionais para cada coagulante foram repetidas para o efluente bruto, o qual,
posteriormente foi submetido à adsorção.
2.2. Adsorção
Para os ensaios de adsorção, o efluente pré-tratado, sem novo ajuste de pH, foi
colocado em contato com o adsorvente e mantido em banho termostático a 25 ⁰C, sob
agitação de 150 rpm, durante 6 horas. A adsorção foi realizada utilizando 25 mL de efluente
e 0,15 g de adsorvente. Depois de decorrido o tempo de contato, as amostras cuja adsorção
foi realizada em CA foram filtradas em papel filtro, e as amostras cuja adsorção foi realizada
em SM foram filtradas em membranas de 0,45 μm. Após a filtração, o efluente foi submetido
à análise de cor aparente, turbidez, demanda química de oxigênio e absorbância à 254 nm.
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3. DESENVOLVIMENTO
A caracterização do lixiviado bruto foi realizada, a fim de se determinar os parâmetros
iniciais do efluente e, assim, avaliar os percentuais de remoção obtidos pelo sistema de
tratamento. O efluente utilizado resultou de apenas uma coleta, e foi homogeneizado
antes dos ensaios e determinação dos parâmetros.
A caracterização do efluente bruto utilizado no presente estudo está apresentada
na Tabela 1.
Tabela 01 – Caracterização do efluente bruto
Parâmetro

Efluente bruto

pH

7,89

Cor (mg Pt-Co L-1)

3330

Turbidez (NTU)

271

DQO (mg O2 L-1)

1902,2

ABS 254nm

14,35

3.1. Coagulação/Floculação
Nesta etapa, a concentração do coagulante foi avaliada em três diferentes pHs de
efluente. Desse modo, a fim de se determinar as melhores condições de operação para
posterior tratamento por adsorção, os parâmetros cor e turbidez foram analisados.
Os percentuais de remoção após o processo de coagulação/floculação utilizando o
sulfato de alumínio estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 02 – Remoção dos parâmetros do efluente pré-tratado por coagulação/floculação
utilizando Al2(SO4)3
% Remoção

Concentração
Al2(SO4)3

pH 5

pH 7,89

pH 9

(mg L-1)

Cor

Turbidez

Cor

Turbidez

Cor

Turbidez

100

36,3

27,2

23,7

34,2

31,8

62,5

200

58,9

53,3

36,0

58,7

40,8

70,1

300

67,0

62,0

44,7

71,2

42,3

71,2

400

76,0

69,6

49,5

78,3

46,2

75,5

500

77,2

73,4

49,2

77,2

44,7

76,6
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De maneira similar, os percentuais de remoção após o processo de pré-tratamento
utilizando a solução coagulante de Moringa estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 03 – Remoção dos parâmetros do efluente pré-tratado por coagulação/floculação
utilizando SCM
% Remoção

Concentração
SCM

pH 5

pH 7,89

pH 9

(mg L-1)

Cor

Turbidez

Cor

Turbidez

Cor

Turbidez

100

28,2

40,8

9,9

19,6

32,1

56,3

200

26,7

29,9

2,4

15,8

30,3

56,0

300

27,0

20,1

2,4

2,7

31,8

57,8

400

25,2

17,9

1,5

25,0

35,1

58,7

500

28,8

20,1

16,2

10,9

29,4

62,3

Analisando os resultados apresentados nas tabelas acima, pode-se observar que,
utilizando o sulfato de alumínio na etapa de pré-tratamento, os percentuais de remoção
de cor e turbidez foram superiores para as maiores concentrações de coagulante. Em
destaque, tem-se os efluentes tratados em pH ácido, que apresentaram maior eficiência
na remoção de ambos os parâmetros.
Já para o pré-tratamento utilizando a SCM, observou-se que os percentuais de
remoção de cor e turbidez não foram proporcionais às concentrações de coagulante,
como observado na coagulação/floculação com o sulfato de alumínio. Para o efluente
sem correção de pH, a SCM apresentou apenas uma pequena variação de cor aparente
em relação ao efluente bruto, bem como os menores valores de remoção de turbidez em
relação ao pré-tratamento em pH ácido e básico.
De um modo geral, tem-se que as melhores condições de operação na etapa de prétratamento foram: concentração de coagulante de 400 e 500 mg L-1 em pH 5 para o sulfato
de alumínio, e 400 e 500 mg L-1 em pH 9 para a SCM. Analisando os resultados de cada
coagulante nas suas melhores condições (Gráfico 1), observa-se que ambos permitiram uma
remoção significativa de turbidez (superior a 50%). No entanto, a remoção de cor utilizando
o coagulante natural apresentou valores claramente mais baixos quando comparada à
remoção obtida pelo sulfato de alumínio.
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Gráfico 01 - Remoções dos parâmetros de cor e turbidez no lixiviado com o prétratamento de coagulação/floculação utilizando os coagulantes sulfato de alumínio e
SCM

3.2. Coagulação/floculação seguido de adsorção
Diante do exposto, um novo ensaio de coagulação/floculação foi realizado
exclusivamente nas melhores condições encontradas. Nessa etapa, o efluente pré-tratado
foi submetido ao processo de adsorção utilizando carvão ativado e sementes de Moringa
oleifera como adsorventes.
Os parâmetros do efluente pré-tratado com Al2(SO4)3 em pH 5 seguido de adsorção
em SM e CA estão apresentados na Tabela 4.
Tabela 04 – Parâmetros do efluente pré-tratado com Al2(SO4)3 seguido de adsorção em SM
e CA
Concentração
de Al2(SO4)3
400 mg L-1

500 mg L-1

Etapa

DQO
(mg O2 L-1)

Cor Aparente
(mg PtCo L-1)

Turbidez
(NTU)

Absorbância
(254 nm)

Pré-tratamento

1350,0

1570

130

8,035

Adsorção em SM

3631,5

503

3

9,825

Adsorção em CA

1392.5

1640

108

8,205

Pré-tratamento

1519,8

1170

127

6,880

Adsorção em SM

3220,4

425

3

8,450

Adsorção em CA

1272,1

1505

122

6,368
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De maneira similar, os parâmetros do efluente pré-tratado com a SCM em pH 9
seguido de adsorção estão apresentados na Tabela 5.
Tabela 05 – Parâmetros do efluente pré-tratado com SCM seguido de adsorção em SM e CA
Concentração
de SCM
400 mg L-1

500 mg L-1

Etapa

DQO
(mg O2 L-1)

Cor Aparente
(mg PtCo L-1)

Turbidez
(NTU)

Absorbância
(254 nm)

Pré-tratamento

1814,5

1970

66

9,605

Adsorção em SM

3377,6

4040

4

13,223

Adsorção em CA

1546,5

1935

74

10,505

Pré-tratamento

1840,2

2000

89

9,575

Adsorção em SM

3150,3

4210

4

13,680

Adsorção em CA

1538,9

1973

85

9,738

Analisando os valores obtidos após o pré-tratamento, as maiores remoções foram
encontradas utilizando as seguintes concentrações de coagulante: 500mg L-1 para o
sulfato de alumínio e 400 mg L-1 para a SCM. Dessa forma, as remoções obtidas para essas
condições foram demonstradas abaixo (Gráfico 2 e Gráfico 3, respectivamente).
Gráfico 02 - Remoções dos parâmetros após as etapas de pré-tratamento utilizando Al2(SO4)3
(500 mg L-1) e adsorção em CA e SM
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Gráfico 03 - Remoções dos parâmetros após as etapas de pré-tratamento utilizando SCM
(400 mg L-1) e adsorção em CA e SM

A fim de determinar quantitativamente a interferência ocasionada pelos adsorventes
nos parâmetros avaliados, um controle foi realizado, no qual a adsorção foi conduzida de
maneira semelhante à metodologia aplicada, utilizando, porém, água destilada ao invés
do efluente. Dessa forma, os parâmetros do controle também foram avaliados, de forma a
determinar a real quantidade removida pelos adsorventes.
Para a adsorção em CA, os parâmetros obtidos para o controle apresentaram
valores na ordem de grandeza de 10-2, de maneira a não interferir nos resultados após o
sistema de tratamento. No processo de biossorção, por sua vez, os parâmetros do controle
apresentaram valores significativos de DQO (Tabela 6). Esse resultado pode ser observado
nas tabelas 4 e 5, e ainda, nos gráficos 2 e 3, onde evidenciam que os valores de DQO após o
processo de adsorção com SM foram superiores a valor do efluente bruto (1902,2 mg O2 L-1),
comprovando a liberação de matéria orgânica pelo biossorvente.
Tabela 06 – Parâmetros do controle realizado na adsorção em SM
Parâmetro

Controle

Cor (mg Pt-Co L-1)

5

Turbidez (NTU)

2

DQO (mg O2 L-1)

1436,5

ABS 254nm

2,34
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Após tratamento de adsorção em CA, os resultados se mostraram semelhantes
aos obtidos para o efluente pré-tratado, apresentando pouca ou nenhuma melhora nos
parâmetros envolvidos. Dessa forma, a adsorção em CA se mostrou pouco eficiente na
remoção dos parâmetros analisados. Por outro lado, o pré-tratamento seguido de adsorção
em SM permitiu remoções significativas de turbidez em todos casos (99%).
Para o pré-tratamento com sulfato de alumínio em ambas as concentrações,
observou-se remoções consideráveis de cor após a biossorção (superiores a 80%). Já para
o pré-tratamento utilizando SCM, o efluente apresentou um aumento na cor aparente após
a adsorção. Esse fato pode ser explicado pela possível liberação de cor do biossorvente em
pH básico, visto que não houve aumento significativo da cor no controle realizado em pH
neutro.
Ao analisar o Gráfico 2, observa-se baixos valores de remoção de DQO na etapa de
pré-tratamento com sulfato de alumínio, resultado semelhante ao obtido por Hamada et
al.(2002). Segundo o autor, são necessárias concentrações muito elevadas de coagulantes
para uma remoção significativa de DQO no lixiviado, condição que inviabiliza o uso de
coagulante para a remoção de matéria orgânica.
O pré-tratamento utilizando SCM também promoveu baixos valores de remoção de
DQO, e examinando o parâmetro após a adsorção em CA, a remoção ainda foi inferior a 20%.
Analisando a absorbância a 254 nm, faixa de absorção dos compostos aromáticos,
os melhores resultados foram obtidos com o pré-tratamento. Após a etapa de adsorção, o
efluente apresentou um aumento nos valores obtidos na maioria dos casos.
4. CONCLUSÃO
Com base nos ensaios de tratabilidade realizados com o lixiviado de aterro sanitário
foi possível verificar que, embora para algumas combinações de coagulação/floculação
e adsorção alguns parâmetros obtiveram reduções em seus valores, de um modo geral,
nenhuma combinação de tratamento alcançou simultaneamente os padrões estabelecidos
pelas legislações de lançamento. A saber, a Resolução 0070/2009 (PARANÁ, 2009) limita a
DQO a 200 mg O2 L-1, enquanto a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) estipula
valores máximos de cor e turbidez de 75 mg PtCo L-1 e 100 NTU, respectivamente.
Dessa maneira, o conjunto coagulação/floculação/adsorção com os coagulantes e
adsorventes estudados (sulfato de alumínio, Moringa oleífera e carvão ativado) não pode
ser aplicado como um sistema único de tratamento para lixiviado, mas tem potencial para
ser utilizado como pré-tratamento ou pós-tratamento, visando remoção de turbidez, sólidos
totais suspensos e dissolvidos, podendo ser complementar aos processos biológicos,
processos oxidativos avançados e filtração à membrana.
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RESUMO
A microalga Chlamydomonas reinhardtii agrega genes responsáveis por vias metabólicas
anaeróbias, sendo capaz de produzir com eficiência o hidrogênio molecular. Assim sendo
é um organismo modelo para investigações científicas devido às suas características de
crescimento e pelo fato de seus genomas nuclear, mitocondrial e de cloroplasto serem
conhecidos e permitirem modificações para a obtenção de novas linhagens, mais produtivas
em relação ao H2. A fotoprodução de H2 por essa microalga é observada após incubação de
suas culturas em meios livres de enxofre. Tal privação ocasiona a inativação parcial e reversível
de síntese de O2 fotossintético, criando condições anaeróbias induzidas pela luz no meio de
cultura, bem como a expressão de duas [FeFe]-hidrogenases nas células. O H2 é visto como
um combustível ideal por não ser uma molécula de consequência agravante ao efeito estufa.
Por outro lado, o H2 apresenta restrições ambientais e de custo de produção quando obtido
por outras metodologias como, eletrólise da água, vapor reformado de gás natural ou de
hidrocarbonetos, gaseificação de biomassa e pirólises, não sendo, assim, uma alternativa
viável para os objetivos de produção limpa de energia. Desse modo, a presente pesquisa
tem seu foco na capacitação de recursos humanos voltados à ciência e à tecnologia na área
ligada à bioprodução de hidrogênio molecular no Brasil, a partir do cultivo de linhagens
mutantes e selvagens do gênero Chlamydomonas em condições controladas de laboratório
Palavras-chave: Energia limpa, microalga, H2 de origem biológica, tecnologia.
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ABSTRACT
The micro-algae Chlamydomonas reinhardtii adds genes responsible for anaerobic metabolic
pathways, being able to produce molecular hydrogen efficiently. Therefore body is a
model for scientific research due to its growth characteristics and because of their nuclear
genomes, mitochondrial, chloroplast are known, and modifications allow for obtaining new
strains, more productive in relation to H2. The photoproduction H2 for this microalga is
observed after incubation in their culture media free of sulfur. This deprivation causes partial
and reversible inactivation of photosynthetic O2 synthesis creating anaerobic conditions
induced by light in the culture medium as well as the expression of two [FeFe] -hidrogenases
cells. The H2 is seen as an ideal fuel because it is not a molecule of aggravating due to the
greenhouse effect. Moreover, H2 presents environmental and production cost constraints
when obtained by other methods such as, electrolysis of water, steam reformed natural gas
or hydrocarbons, pyrolysis and gasification of biomass, there being thus a viable alternative
to the clean energy production targets. Thus, this research focuses on the training of
human resources devoted to science and technology in the area linked to the molecular
hydrogen bioproduction in Brazil, from the cultivation of mutant and wild-type strains of
Chlamydomonas genre in controlled laboratory conditions.
Key-words: Clean energy, microalgae, H2 of biological origin technology.
1. INTRODUÇÃO
Com o aumento da produção de energia, iniciou-se a reforma dos combustíveis
fósseis, o qual utiliza hidrocarbonetos como fonte de energia. Sendo o metano o principal
deles, que gera como resíduo o CO2 e CO, gases que colaboram para acentuar o efeito
estufa.
A maior parte das fontes de energia utilizadas no mundo é proveniente de
combustíveis fósseis, que são usados em sua maioria no setor industrial e de transportes.
A utilização de combustíveis fósseis conduz à situação de limitação de suas reservas
naturais, estando na posse de apenas alguns países, o que consequentemente leva a
supervalorização do mesmo. Tendo em vista esses fatores citados torna-se decisiva a
busca de alternativas de produção de energia (DAS & VEZIROGLU, 2001). Além disso, o seu
uso indiscriminado tem potencial para ocasionar mudanças climáticas globais, devido, em
grande parte, à emissão de substâncias químicas poluentes como COx, NOx, SOx, CxHx,
cinzas e outros compostos orgânicos que são liberados para a atmosfera como resultado
de sua combustão (DAS & VEZIROGLU, 2001).
No mundo atual, estima–se um aumento de 40% no consumo e na necessidade
de energia nos próximos 20 anos (WORLD ENERGY COUNCIL, 2011). Este cenário faz com
que diversos pesquisadores venham desenvolver seus projetos na área de combustíveis
alternativos, como os biocombustíveis. Engenheiros e demais cientistas concordam que a
solução para determinados problemas ambientais globais está na substituição do sistema
de consumo de combustíveis fósseis pelo sistema de energia advinda do hidrogênio
(DAGGETT & RITCH, 1999).
O hidrogênio é o elemento mais simples conhecido pelo homem e abundante no
universo. O gás hidrogênio é mais leve que o ar e, como resultado, se eleva para a atmosfera.
Por essa propriedade, em sua forma molecular, ou seja, como gás H2 não é encontrado, por
si só na litosfera, podendo ser encontrado apenas em forma composta, combinado com
outros elementos. Quando combinado com o carbono forma diferentes compostos, tais
como metano, carvão e petróleo (ROCHAIX, 2001).
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Na natureza é indisponível para exploração como ocorre com os combustíveis fósseis
e o gás natural, porém, pode ser produzido a partir da matéria renovável, como a biomassa
(ROCHAIX, 2001; AMOS, 2004) e a água (FORESTIER et al., 2003). Tecnologias de produção de
H2 têm recebido especial atenção durante os últimos 50 anos devido à crescente demanda
de energia e ao acentuado consumo das reservas de combustíveis não renováveis, como no
caso dos hidrocarbonetos, que são considerados nocivos ao ambiente.
Todas as formas de produção de hidrogênio molecular necessitam de algum modo
de um aporte externo de energia para iniciar o processo, como por exemplo, calor, luz ou
eletricidade. Ressaltam-se as seguintes técnicas de produção: eletrólise da água, vapor
reformado de gás natural ou outros hidrocarbonetos, gaseificação de biomassa, pirólises e
fotobiologia (SANTOS & SANTOS, 2005). As metodologias mais utilizadas até a atualidade são
nocivas ao ambiente, dado que o hidrogênio é obtido através de processos termoquímicos
com origem em combustíveis fósseis (SHOW et al., 2011), ou seja, não são alternativas viáveis
para os objetivos que se querem atingir quando se trata de produção limpa de energia.
No entanto, um fornecimento renovável sustentável de hidrogênio para alimentar a
economia se faz necessário, uma vertente poderia ser a utilização de meios biológicos para
produzir hidrogênio. Uma abordagem seria recrutar o poder da fotossíntese para captar a
luz solar e dividir a molécula da água, um processo denominado biofotólise (HALLENBECK,
2011).
A produção de hidrogênio a partir de diferentes microrganismos tem sido reconhecida
como uma solução eficaz por ser uma fonte inesgotável, por ter baixo custo de produção
(SHOW et al., 2011) e por não competir por demandas de áreas agrícolas como acontece
com a produção de outros biocombustíveis (KRUSE & HANKAMER, 2010).
Segundo ANDRADE (2005) a investigação relacionada com a produção de hidrogênio
vem sendo realizada em alguns grupos de microalgas, por exemplo, Nostoc e Chlamydomonas.
As cianofíceas utilizam para o tal processo a enzima nitrogenase relacionada com a fixação
de nitrogênio, ao passo que as algas verdes unicelulares recorrem a uma enzima relacionada
com a fotossíntese, a [Fe]-hidrogenase.
Após anos de investigação, trabalhos (MELIS et al., 2000; MELIS & HAPPE, 2001;
FORESTIER et al., 2003) comprovam que a remoção de enxofre do meio de cultura da microalga
Chlamydomonas reinhardtii provoca um decréscimo reversível nas taxas de fotossíntese e
uma pequena redução da atividade respiratória. Em culturas fechadas, reatores, verificase que está privação de enxofre tem como consequência o consumo do oxigênio e uma
passagem a anaerobiose no meio de cultura. Estes microrganismos passam então a realizar
uma fotossíntese alternativa que utiliza a luz e a enzima hidrogenase para a produção de H2.
Segundo AMOS (2004) o sistema ideal para a produção de hidrogênio através das algas
apresenta alguns fatores limitantes, tais como, o quão rápido esses organismos processam
fisicamente os fótons provenientes da luz solar; o fator engenharia, ou seja, como e quais
materiais devem ser utilizados nos reatores e o know how científico, isto é, o conhecimento
disponível pela equipe para executar o nível exigido de engenharia genética, quando se
trata de modificações genéticas objetivando a criação de linhagens mais eficientes quanto
à produção de hidrogênio(H2).
Assim sendo, o objetivo do trabalho foi a produção de biohidrogênio molecular
(H2) a partir do cultivo de linhagens mutantes e selvagens de microalgas do gênero
Chlamydomonas em condições controladas de laboratório.
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2. METODOLOGIA
O experimento foi realizado no laboratório da UNIOESTE campus de Toledo, e no
laboratório do DEQ (Departamento de Engenharia Química) da UEM. Foram utilizadas
quatro cepas de Chlamydomonas reinhardtii sendo duas selvagens denominadas de CC124, CC-125, e duas mutantes CC-602, CC-1032, no estudo. As cepas foram adquiridas da
Universidade de Minnesota do Centro de Recurso de Chlamydomonas.
As cepas CC-124 e CC-125 são a básico selvagem mt+[137c], identificada no
laboratório BoyntonGillham, Universidade de Duke, Carolina do Norte, Estados Unidos, são
cepas selvagens básicas, isolada em 1945, que carregam as mutações nit1 e nit2, que lhes
conferem a incapacidade de desenvolvimento em meio contendo nitrato como fonte de
nitrogênio. A cepa CC-124 transporta o alelo agg1 para a agregação fototáxico em contraste
com CC-125 que tem a agg1+ alelo neste locus. Tais cepas servem como organismos
modelos para a manipulação genética, sendo bases para diversas variantes mutantes, como
as descritas a seguir.
A cepa CC-602 (CC-602 pf1 mt-) foi descrita em 1978 por Ursula Goodenough,
Universidade Harvard, Estados Unidos. Apresenta mobilidade prejudicada, devido ao gene
pf1 mutante, um dos poucos marcadores genéticos em articulação ao grupo V.
A cepa CC-1032 foi caracterizada por David Sorte, Universidade Rockefeller, Estados
Unidos em 1980, é uma cepa com mobilidade prejudicada devido à mutação PF14 e é uma
cepa derivada da estirpe pf14.5D+.
Ao receber as cepas, as repicagens foram realizadas utilizando um meio completo
(com enxofre) e o mesmo foi composto por três soluções diferentes: solução de sais (TAP
salts), solução de fosfato (phosphate solution) e solução de elementos traço (Hunter’s trace
elements). A composição das soluções estoque são apresentadas na Tabela 1.
Tabela 01 – Reagentes utilizados para a produção do meio de cultivo com enxofre (solução
estoque):
Nutrientes

Quantidade (g/L)
Solução de Sais

NH4CI
MgSO4 7H2O
CaCl2 2H2O

15,00
4,00
2,00
Solução de Fosfatos

K2HPO4

288
144

KH2PO4
Solução Elemento Traço
EDTA
ZnSO4 7H2O

50
22
11,4
5,06
1,57
1,10

H3BO3
MnCl2 4H2O
CuSO4 5H2O
(NH4)6Mo7O24 4H2O
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Para cada 500 mL de meio de cultura completo (com enxofre) utilizou-se a seguinte
quantidades de solução estoque:
• 0,5 mL de solução de sais (TAP Solution);
• 0,5 mL de solução de fosfato (Phosphate Solution);
• 1 mL de solução de elementos traço (Hunter’s trace elements).
Além do meio completo para meio de crescimento para cultivo, foi utilizado o meio
de cultura sem o elemento enxofre para produção de hidrogênio. Sendo feitas mais três
soluções estoque para esse meio sem enxofre (Tabela 2):
Tabela 02 – Reagentes utilizados para a produção de um litro de meio de cultivo sem enxofre
(solução estoque):
Nutrientes

Quantidade (g/L)
Solução de Sais

NH4CI
MgCl2 6H2O
CaCl2 2H2O

15,00
4,00
2,00
Solução de Fosfatos

K2HPO4

288
144

KH2PO4
Solução Elemento Traço
EDTA
ZnCl2 7H2O

50
22
11,4
5,06
1,57
1,10
4,99

H3BO3
MnCl2 4H2O
CuCl2 2H2O
(NH4)6Mo7O24 4H2O
FeCl3 6H20

Para cada 500 mL de meio de cultura sem enxofre utilizou-se a seguinte quantidades
de soluções:
• 0,5 mL de solução de sais (TAP Solution);
• 0,5 mL de solução de fosfato (Phosphate Solution);
• 1 mL de solução de elementos traço (Hunter’s trace elements).
As repicagens das culturas foram feitas em capela de exaustão de gases. Para
manutenção das culturas, eram feitas repicagens duas vezes ao mês, para garantir um “stock”
das culturas.
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O aumento da densidade celular nos cultivos foi monitorado pela concentração
celular, através do processo de contagem de células em câmeras de Neubauer. Para cada
cepa foram feitos, três meios de culturas de 500 mL com enxofre, e três meios de cultura
de 500 mL sem enxofre. O crescimento foi acompanhado durante 10 dias. As leituras foram
realizadas em um hemocitômetro (Câmara de Neubauer, LO-Laboroptik) com o auxílio de
um microscópio biológico binocular de iluminação de LED com a ampliação de 100 vezes.
No hemocitómetro há uma impressão quadriculada 4x4 de 0,0025mm2 com
uma profundidade de 0,100mm. A contagem da célula pode ser resumida desta forma:
Concentração de células = número de células contadas x 104 por mL.
Os dados coletados durante a análise de contagem serviram para dar origem a curva
de crescimento da C.reinhardtii, e através dessa curva de crescimento foi possível descobrir
qual era o pico de reprodução das mesmas, diante disso informando indiretamente quais
períodos eram propícios para analisar a produção de hidrogênio.
As culturas inoculadas foram repicadas em laboratório devidamente esterilizado
sob luz UV. Para evitar contaminação foi utilizado um bico de Bunsen para esterilizar a
pinça usada no manuseio das cepas, em seguida as cepas foram transferidas para os meios
líquidos sendo preparado um Erlenmeyer de meio para cada cepa. As culturas em meio
líquido foram dispostas para crescimento em meio com enxofre dentro de Erlenmeyer, sob
iluminação artificial por duas lâmpadas fluorescentes de 20W, à temperatura entre 23 e 30
ºC e fotoperíodo de 12 horas claro, até ser atingida a fase estacionária (cerca de cinco dias),
sendo este o período em que a densidade de células atingiu o valor de 106 ou 5x106 células
por mL, momento em que a fotossíntese estará, provavelmente inibida por algum fator,
como por exemplo, por autossombreamento. Ao oitavo dia foi efetuada a concentração das
células em centrífuga de bancada (Centrífuga Excelsa II – Mod. 206BL) a 500 x g.
As concentrações das células foram feitas a partir da centrifugação de dez minutos
de 240 mL de meio de cultivo com enxofre de cada cepa, sendo 6 frascos com 40mL cada,
descartando o sobrenadante. Ao retirar o sobrenadante os frascos foram completados com
5 mL de meio acetato isento de enxofre, posteriormente injetado por meio de seringa em
tubos de ensaio a vácuo vedado com septo siliconizado, evitando qualquer possibilidade
de contato entre gases internos e externos aos tubos. Foram feitas 6 culturas de cada cepa
para a produção de H2, sendo três para ser analisadas em 48 horas, e 3 para serem analisadas
em 72 horas. Essas culturas foram condicionadas em local totalmente escuro, ou seja, na
ausência de luz durante 12 horas.
Passado esse período de 12 horas, necessário para garantir que a produção de O2
estivesse drasticamente reduzida e inferior à taxa de respiração, iniciou-se o fornecimento
de iluminação artificial para as culturas, sendo a iluminação feita a partir de um fotoperíodo
de 12 horas. Após 36 horas de início do fornecimento de luz foram retirados os meios de
cultivos de 48 horas para executar a primeira extração da alíquota gasosa interna dos tubos
para posterior realizar as análises cromatográficas do H2 produzido. Após 24 horas, foram
feitas as extrações de alíquotas de 72 horas, para também ser analisada a cromatografia
gasosa da produção de H2.
A captura mencionada realizou-se por meio de uma ampola de 37 mL que capturava
o gás do tubo à vácuo, para posterior análise cromatográfica (cromatografia em fase gasosa,
GC – Gas Chromatography).
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A mensuração do teor de hidrogênio produzido pelas culturas de C. reinhardtii foi
realizada no Laboratório de Cromatografia da Universidade Estadual de Maringá, UEM. Para
as análises, o método laboratorial utilizou-se a cromatografia em fase gasosa (GC – Gas
Chromatography). A GC permite separar componentes de uma mistura em componentes
individualizados.
Cada alíquota de 5 mL foi analisada individualmente, extraindo o gás com uma
ampola de 37 mL da cultura suspensa em meio acetato livre de enxofre (cultura para
produção de H2) posteriormente esse gás foi injetado para o interior do cromatógrafo e
adicionado ao gás de arraste (fase móvel), que o transportou através da fase estacionária
(coluna cromatográfica). Os constituintes da amostra foram distribuídos entre as duas fases
e como a capacidade de adsorção e a solubilização dos componentes da amostra foram
diferentes, o tempo que levou para percorrer a coluna foi também distinto (ROOD, 1995).
No final da coluna cromatográfica há um detector conectado a um computador, cujo
software indica a saída de cada um dos componentes. Quando um determinado soluto passa
por esse detector será emitido um sinal elétrico proporcional à concentração do soluto ou à
sua quantidade no gás de arraste, nesse caso, os gases a serem detectados serão o H2, O2,
N2, CO2.
A escolha do gás de arraste é decisiva para aumentar a eficiência da separação e
quantificação dos elementos de uma mistura. Segundo ROOD (1995) existem vários gases
passíveis de serem utilizados nesta técnica, sendo eles o hidrogênio, o hélio, o argônio e o
nitrogênio, por exemplo. O gás de arraste deve ser inerte e puro, ou seja, não deve interagir
nem com a amostra nem com a fase estacionária, limitando-se a arrastar a amostra pela
coluna. Nesse trabalho utilizou-se o argônio, visto que o hidrogênio, gás de arraste mais
comum, será o composto a ser analisado. Por esse motivo, o gás de arraste será o argônio.
Os dados obtidos foram lançados no programa Statisti 7.0, sendo apresentados os
valores referentes à média e ao desvio padrão. Os dados analisados pelo programa foram
usados de comparativo relacionado aos gases produzidos pelas cepas à produção de H2,
aceitando-se que as diferenças são significativas quando p < 0,05.
3. DESENVOLVIMENTO
Foram cultivadas as cepas em meio sem e com enxofre, esses meios foram expostos
constantemente a luz, e a um ambiente com temperatura ambiente que variaram de 23°C a
30°C. O crescimento das diferentes cepas de mutantes foram acompanhados ao longo de 10
dias. As Figuras 1 e 2 abaixo apresentam os dados obtidos.
Figura 01 - Curva de crescimento das cepas cultivadas no meio de cultivo com
enxofre.
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Fonte: produção do próprio autor.

Comparando a curva de crescimento de todas as mutantes foi possível analisar
que, como vários micro-organismos, possuem quarto fases diferentes: a fase lag, a fase
exponencial, e fase estacionária, e a fase de declínio ou morte.
Figura 02 - Curva de crescimento das cepas cultivadas no meio de cultivo sem enxofre.

Fonte: produção do próprio autor.
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Essas quatro fases são presentes tanto no meio de crescimento com enxofre,
quanto no meio de crescimento sem enxofre, e nos dois meios a fase lag foi vista entre
as 0 e as 24 horas, sendo observado também que a fase exponencial se prorrogou até
as 72 horas. As cepas que estavam sendo cultivadas no meio sem enxofre após 72 horas
entraram na fase de declínio, já as que estavam sendo cultivadas no meio com enxofre
mantiveram-se em fase estacionário ou ainda continuaram na fase de crescimento. Em
72 horas (3 dias) foi o pico de reprodução das microalgas, consequentemente o pico de
produção do hidrogênio.
A cepa que apresentou maior crescimento celular foi a CC-124, sendo a mesma
cepa que apresentou a maior produção de hidrogênio.
Fazendo uso do aparelho de cromatografia gasosa, foi aferido a quantidade de
oxigênio gasoso existente dentro do tubo onde as amostras de mutantes estavam sendo
cultivadas. A liberação de teor de oxigênio está diretamente correlacionada inversamente
a produção de hidrogênio, portanto as mutantes de Chlamydomonas que liberarem
menor quantidade de oxigênio durante a fotossíntese estarão mais propensas a uma
eficácia maior na produção de hidrogênio, visto que o oxigênio restringe a produção de
hidrogênio.
Esta correlação inversamente proporcional entre o oxigênio e o hidrogênio
consegue ser facilmente visualizada nas imagens das amostras de 72 horas de cultivo da
CC-1032 e CC-125.
Figura 03 - Cromatograma obtido da amostra CC-1032 com 72 horas de cultivo.

Fonte: produção do próprio autor.
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Figura 04 - Cromatograma obtido da amostra CC-125 com 72 horas.

Fonte: produção do próprio autor.

De forma geral as algas CC-602 e CC-1032 produziram as menores quantidades de
H2. As algas mais promissoras para a produção de H2 foram CC-124 e CC-125, sendo que os
maiores valores foram observados para a alga CC-124 em 72 horas, conforme Figura 5.
Figura 05 - Produção de hidrogênio a partir das cepas de C. Reinhardtii, em cultivo sem
enxofre.

Fonte: produção do próprio autor.
Vol. II Engenharia Química

549

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Figura 06 - Produção de dióxido de carbono a partir das cepas de C. Reinhardtii, em cultivo
sem enxofre.

Fonte: produção do próprio autor.

A alga CC-125 não apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre
os tempos de 48 e 72 horas, já para a alga CC-124 o tempo foi um fator importante revelando
que o cultivo de 72 horas diferiu estatisticamente do cultivo de 48 horas.
Com relação a produção de CO2 (Figura 6), a produção das cepas de 48 horas a cepa
que apresentou maior produção de CO2 foi a CC-124, enquanto as cepas CC- 602 e CC-1032
não estavam apresentando diferenças estatísticas. Porém na análise de 72 horas houve
diferença significativa entre as cepas, sendo que a alga CC-1032 foi a cepa produziu a maior
concentração de CO2. O cultivo com a cepa CC-602 não apresentou diferença significativa
ao nível de 5%. No entanto observa-se uma tendência de uma maior produção de CO2 nas
os cultivos com as cepas CC-124 e CC-125.
De acordo com a Figura 7, observou-se que a alga CC-124, tanto no cultivo de 48 horas
quanto no cultivo de 72 horas diferiu-se de forma menos quantitativa das outras microalgas
na produção de N2. No entanto a microalga CC-125 apresentou diferença quantitativa
superior no tempo de 72 horas quando comprada a ela mesma no tempo de 48 horas. Já a
microalga CC-1032 apresentou um pequeno declínio na produção de N2 após 72 horas.
Figura 07 - Produção de nitrogênio a partir das cepas de C. Reinhardtii, em cultivo sem
enxofre.
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Fonte: produção do próprio autor.

Pode ser observado que o acumulo de CO2 acompanha gradualmente a produção
de H2 assim como podemos visualizar na Figura 8, e há uma correlação inversamente
proporcional do oxigênio com a produção de hidrogênio.
Perante as Figuras 8 e 9 abaixo, que apresentam a análise de correlação de Pearson,
pôde-se observar que a produção de H2 está associada negativamente às produções de O2
(r2= 0.31 e p<0.05) e N2 (r2=0,22 e p<0,05).
Figura 08 - Correlação da produção de hidrogênio com a produção de oxigênio.

Fonte: produção do próprio autor.
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Observou-se por meio da Figura 9, que a ausência de enxofre a partir do meio de
crescimento de algas funciona como um interruptor metabólico, que seletivamente e
reversivelmente desliga produção fotossintética de O2.
Figura 09 - Correlação da produção de hidrogênio com a produção de nitrogênio.

Fonte: produção do próprio autor.

Perante aos resultados obtidos provindos das análises, pode ser notado que nem
todas as cepas reagem da mesma forma perante a produção e absorção de oxigênio e o
seu tempo de cultivo. Sendo necessário que cada cepa seja analisada antecipadamente
para ser determinado em quantas horas de cultivo o meio apresentará seu maior nível de
absorção e oxigênio.
4. CONCLUSÃO
Durante a execução deste estudo ficou claramente demonstrado a escassez de
pesquisas desenvolvidas na área de produção de hidrogênio por microalgas no Brasil,
quando comparado com outros países. Ficou explicita a necessidade de um melhor
entendimento do metabolismo, e estudos de adaptação da forma de cultivo através de
mecanismo de produção com privação de S dessas microalgas, em condições ambientes
in situ, com objetivo de aprimorar a produção de hidrogênio molecular realizada por elas
no Brasil.
Diante dos dados obtidos verificou-se que a curva de crescimento celular,
encontrada através da contagem das células, discrimina brevemente as concentrações
celulares (g/L) de cada cepa, possibilitando comparar as diferentes concentrações celular
com a produção de hidrogênio. E avaliando com isso que a concentração celular tem efeito
direto na produção de hidrogênio.
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A pesquisa confirmou relatos, de outros estudos, que o oxigênio tem comportamento
inversamente proporcional diante a produção de hidrogênio, portanto condições
anaeróbicas são extremamente importantes para conseguir atingir a capacidade máxima
de produção de hidrogênio.
A cepa da microalga selvagem CC-124, entre as outras cepas estudas, foi a que
apresentou um maior potencial para a produção de hidrogênio molecular. Seu potencial
demonstra que a se for minuciosamente estudada pode ser uma vertente promissora para
o desenvolvimento nacional de geração de hidrogênio limpo por microalgas.
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RESUMO
É crescente a preocupação do setor industrial em relação ao descarte adequado de seus
efluentes nos corpos d’água. Por isso, os estudos que aperfeiçoam o tratamento de efluentes
estão em alta no meio acadêmico, bem como no meio industrial. O objetivo do trabalho
foi avaliar a influência de compostos sanitizantes na biodegradabilidade e toxicidade de
um efluente proveniente de agroindústria. Ao efluente bruto foram adicionados dois
sanitizantes, o hipoclorito de sódio nas concentrações e um composto quaternário de
amônio. A biodegradabilidade foi avaliada pelo teste de Zahn-Wellens e a toxicidade pelos
ensaios com Vibrio fischeri. O teste de Zahn-Wellens mostrou que o efluente, em contato
com o lodo ativado, foi biodegradável na presença dos compostos testados, atingindo
de 93,77% a 99,90% de degradação. A cada amostra de efluente bruto foi adicionada as
seguintes concentrações sanitizantes: amostras 1 e 2 com 0,8 mg L-1 e 3,6 mg L-1 de hipoclorito
de sódio, respectivamente; amostras 3 e 4 com 0,7 mg L-1 e 2,8 mg L-1 de quaternário de
amônio, respectivamente. Todas as amostras apresentaram um fator de toxicidade (FT)
de 1. A amostra 4 que apresentou FT de 8, indicando que em diluições de 1:8, 1:16 e 1:32
seria tóxica para bactérias. As amostras contendo hipoclorito de sódio não apresentaram
toxicidade em nenhuma das concentrações analisadas.
Palavras-chave: Zahn-Wellens; Efluentes; Biodegradação.
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ABSTRACT
It is a growing concern in the industrial sector regarding the proper disposal of their effluents
into water bodies. For this reason, studies that improve the effluent treatment are in high
demand at academia and industry. The objective was to evaluate the influence of sanitizers in
biodegradability and toxicity of effluent originating from agribusiness. To the crude effluent
were added two sanitizers, sodium hypochlorite and a quaternary ammonium compound.
The biodegradability was evaluated by Zahn-Wellens test and the toxicity with Vibrio fischeri
test. The Zahn-Wellens test showed that the effluent in contact with the activated sludge is
biodegradable in the presence of the tested compounds, reaching to 93.77% to 99.90% of
degradation. In each sample of effluent was added sanitizers at the following concentrations:
Samples 1 and 2 with 0.8 mg L-1 and 3.6 mg L-1 of sodium hypochlorite, respectively; Samples
3 and 4 with 0.7 mg L -1 and 2.8 mg L-1 of quaternary ammonium, respectively. All samples
showed factor toxicity (FT) of one. Sample 4 presented FT of 8, indicating that dilutions of 1:
8, 1: 16 and 1:32 would be toxic to Vibrio fischeri. Samples which had sodium hypochlorite,
showed no toxicity at any of the concentrations tested.
Keywords: Zahn-Wellens; effluent; Biodegradation
1. INTRODUÇÃO
A minimização da poluição ambiental causada pela interferência do homem nos
processos da natureza é um grande desafio para a ciência. Para que haja um desenvolvimento
sustentável é necessário o aperfeiçoamento das técnicas que medem a quantidade de dados
causados, bem como os meios para diminuir tais avarias. A legislação vem sendo alterada, de
modo a punir de forma mais efetiva as ações que lesão o meio ambiente. Assim, os resíduos
que são produzidos pela ação humana devem receber a merecida atenção no momento do
seu despejo no ambiente.
Resíduos que são provenientes da indústria e domicílios decorrentes das atividades
humanas devem passar por um adequado tratamento em estações de tratamento de
efluentes (ETE). Esses processos visam à remoção da maior quantidade possível de poluentes,
minimizando os efeitos adversos que eles poderiam causar ao ambiente. Assim, busca-se
prevenir a poluição de corpos d’água, além de proteger a saúde dos seres vivos presentes
nesses ambientes (LAMBOLEZ et al, 1994; FERNÁNDEZ et al, 1995).
Muitos testes podem ser feitos para avaliar quantidade de poluentes em um efluente
tratado, um deles é a biodegradação. Biodegradação é a quebra parcial de compostos
químicos pela ação microbiana. Quando tal processo é completo, passa ser denominado
como mineralização, que é a quebra total das moléculas orgânicas em CO2, água e compostos
inorgânicos.
Para avaliar a biodegradação de um efluente faz-se uma simulação em escala
laboratorial. Analisa-se a suscetibilidade do produto à metabolização por microrganismos
que normalmente estão presentes no ambiente. A biodegradabilidade do produto estudado
pode ser determinada pela redução da concentração de substrato ou pela formação de um
produto.
O teste de biodegradabilidade oferece uma prévia caracterização dos compostos
presentes nos efluentes, bem como a possível degradação por microrganismos em condições
ambientais particulares. A Comunidade Europeia utiliza de testes propostos pela OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development) como forma de classificação
de produtos químicos de acordo com os riscos ambientais e destino dos efluentes (OECD,
1992). Realizam-se testes em batelada tendo o composto em estudo o único provedor de
carbono para crescimento dos microrganismos inseridos ao teste (VASCONCELOS, 2011).
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Um meio de analisar a biodegradabilidade de amostras de efluentes é pelo teste de
Zahn-Wellens. Ele consiste em monitorar a redução da concentração de carbono ou DQO
(Demanda Química de Oxigênio) em um período de 28 dias em amostras com agitação e
temperatura constantes e na presença de nutrientes e inóculo. Deve-se utilizar um frasco
como branco e um com composto referência que degrade no mínimo 70% da carga poluente
inicial no prazo de 14 dias.
A decomposição da matéria orgânica é um tratamento biológico que pode ser
dividido em aeróbio e anaeróbio. Em tratamentos biológicos aeróbios, ao contrário dos
anaeróbios, os microrganismos degradam a matéria orgânica através de processos oxidativos,
assimilando-a como forma de alimento e fonte de energia. No processo de degradação
aeróbia, o efluente necessita de temperaturas específicas, pH e oxigênio dissolvido (OD)
controlado, e obedecer à relação massa/nutrientes de Demanda Biológica de Oxigênio
(DBO) variando com o sistema formado em cada estação (DIAS, 2013).
As lagoas aeradas, filtros biológicos e sistemas de lodos ativados estão dentre os
sistemas aeróbios mais comuns propiciando melhores resultados de remoção de cargas
(DIAS, 2013).
O tratamento biológico por lodo ativado é muito utilizado para depuração de
efluentes sanitários e industriais caracterizados por contaminação de carga orgânica e
produtos nitrogenados. O sistema possui baixo investimento inicial e alta taxa de eficiência
(DIAS, 2013).
O lodo ativado utilizado para tratamento de biodegradação é um lodo resultante de
processo de tratamento de esgoto, no qual se provoca o desenvolvimento de uma cultura
microbiológica em flocos nos tanques de aeração (DIAS, 2013).
Em processos de tratamento de esgoto o efluente é tratado com excesso de oxigênio
que favorece o crescimento dos microrganismos aeróbios biodegradantes. Após estes
tanques de aeração, o efluente segue para decantadores onde o sobrenadante é o efluente
tratado e o decantado é o lodo com alta concentração de oxigênio e microrganismos.
Esse lodo é então recirculado para o tanque de aeração mantendo uma determinada
concentração. Assim, o lodo resultante desse tratamento pode ser reutilizado em outros
tratamentos de efluentes, a fim de facilitar e até acelerar a sua degradação (DIAS, 2013).
Segundo Oliveira et al, 2009, tratamentos biológicos tratam maiores proporções de
efluente com menor custo e simplicidade operacional (FREIRE et al, 2000; DA MOTTA et al,
2003), no qual o tratamento com lodo ativado é mais indicado para efluentes complexos
apresentando maior eficiência (JENKINS; RICHARD; DAIGGER, 2003).
Segundo Mendonça (2002), deve-se controlar fatores ambientais como pH,
temperatura, fatores nutricionais e concentração de substrato para favorecer as condições
necessárias aos microrganismos presentes no tratamento, uma vez que tais condições têm
grande influência sobre sua sobrevivência e desenvolvimento.
Para manter o sistema de degradação em sua plena eficiência deve-se evitar o
lançamento em excesso de desinfetantes, detergentes, óleos, solventes, ácidos e bases fortes
que comprometem o bom desempenho do sistema. Dentre os fatores que influenciam a
ação de químicos sobre microrganismos pode-se destacar a natureza específica do agente
químico e dos microrganismos, concentração do agente químico, tempo de contato,
temperatura, presença de matéria orgânica e tensão superficial (GAINEY e LORD, 1952). A
inibição tóxica por químicos orgânicos e inorgânicos é o principal problema encontrado
durante o tratamento biológico de efluentes industriais (PIRES, 2005).
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Assim, o trabalho teve por objetivo testar a biodegradabilidade de um efluente
agroindustrial bruto, adicionado de cloro ativo e de quaternário de amônio em quatro
concentrações diferente e avaliados através do teste de Zahn-Wellens.
2. METODOLOGIA
2.1. Coleta do Efluente
O efluente foi coletado de um complexo agroindustrial composto de abatedouro de
aves e suínos, fábrica de óleo e central de recebimento de leite.
O produto foi colhido no ponto de saída do flotador, incluindo todos os efluentes do
complexo, exceto provenientes da lavagem de caminhões. Coletou-se 5 litros no período de
menor higienização, o efluente foi mantido sob refrigeração até ser analisado.
2.2. Caracterização do Efluente
A caracterização do efluente bruto foi realizada por meio de determinações de DQO
(disponibilidade química de oxigênio) e pH.
2.3. Coleta e Preparo do Iodo Ativado
O inóculo (lodo ativado) usado no teste de Zahn-Wellens, proveniente de uma lagoa
de tratamento de efluente de uma indústria alimentícia, foi preparado conforme Diretiva
67/548/CE, OCDE, 1998; EPA 712-C-98-084 (Zahn-Wellens Test).
A quantidade de massa seca no lodo ativado foi determinada por meio do método
2540B de determinação de sólidos totais de acordo com Standard Methods (Métodos
Padrões) (APHA, 2005).
2.4. Teste de Biodegradabilidade de Zahn-Wellens
Para realização do teste de Zahn-Wellens foram preparadas soluções minerais,
soluções para teste de DQO e soluções ácida e básica para correção do pH, sendo H2SO4a
4903,95 mol L-1 e NaOH a 1599,88 mol L-1, respectivamente.
As soluções minerais foram preparadas de acordo com a Diretiva 67/548/CE, OCDE,
1998; EPA 712-C-98-084 (Zahn-Wellens Test).
As quantidades de efluente bruto e inóculo necessárias para a realização do teste de
biodegradabilidade foram calculadas com base nos valores iniciais de DQO do efluente e de
massa seca do lodo (4,16%), seguindo a Diretiva 67/548/CE, OCDE, 1998; EPA 712-C-98-084
(Zahn-Wellens Test).
Esta diretiva indica que a proporção utilizada deve ser de 1,25 a 2 mg de massa
seca de inóculo para cada miligrama de DQO do efluente. Esta proporção foi modificada
com base em testes preliminares que mostraram que a elevada DQO do lodo (4195 mg L-1)
influenciou na degradação do efluente. Desta forma, optou-se por utilizar a proporção de
0,5 mg de massa seca de inóculo para cada mg de DQO, sem diluição do efluente, de modo
a minimizar a influencia de DQO do lodo e maximizar a influência do efluente.
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Os dois compostos sanitizantes, hipoclorito de sódio (“NaClO” ) e quaternário de
amônio, que é composto por tensoativos não iônicos, agente bactericida, aditivos, corante,
essência e água, e cujo princípio ativo é Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio a 50%,
foram fornecidos pela indústria.
No dia a dia, as concentrações média utilizadas são de 1,6 e 1,4 mg L-1 respectivamente
de cada um deles. Para realização do teste de biodegradabilidade foram utilizadas a metade
e o dobro das concentrações médias utilizadas na indústria.
O experimento foi realizado em batelada em erlenmeyers de 250 mL. A amostra
de lodo previamente tratada foi centrifugada por 3 minutos, descartado o sobrenadante e
adicionado ao erlenmeyer à massa úmida necessária.
Foram adicionadas aos frascos as soluções minerais, o efluente com pH ajustado para
faixa de 6,5 a 8 (240 mL), e por fim os compostos sanitizantes, como descrito em OCDE, 1998.
Além das amostras de efluente, foi preparada a amostra em branco contendo o inóculo,
soluções minerais e água destilada (240 mL).
A amostra de referência continha o inóculo, soluções minerais e a solução de glicose
515 mg L-1 utilizada para validar o experimento. As amostras foram mantidas em agitação de
130 rpm e temperatura de 23 ± 2 °C em shaker TECNAL TE-421 por 28 dias.
No dia de cada coleta foi realizada a aferição do pH de cada frasco e ajustado caso
necessário de forma que sua variação não interferisse na degradação. Foram coletadas
alíquotas de 0,3 mL nos tempos após 3 horas de início e no 3º, 6º, 13º, 20º, 27º e 28º dia de
teste, de acordo com OECD, 1998. As alíquotas coletadas foram diluídas para determinação
da DQO pelo Método Colorimétrico DR2000 de acordo com Standard Methods 5220D.
A percentagem de biodegradação (Dt) foi calculada pela Equação 1 a seguir (EPA,
1996).
(1)
Sendo:
CA e CBA a concentração de DQO (mg L-1) da mistura e do branco do ensaio,
respectivamente, após 3 h do início da experiência;
Ct e CB a concentração de DQO (mg L-1) determinado na mistura e no branco do
ensaio, no tempo t de amostragem.
2.5. Bioensaio de Toxicidade Aguda Usando a Espécie Vibrio Fischeri
Para a realização do ensaio de toxicidade aguda foram preparadas as soluções de
cloreto de sódio a concentração de 2%, denominada diluente, e uma solução de sulfato de
zinco heptahidratado (ZnSO4.7H2O) com 100 mg L-1, usada como controle positivo.
O bioensaio foi realizado utilizando a bactéria Vibrio fischeri liofilizada, segundo a
metodologia descrita na Norma Brasileira ABNT NBR 15441-3 do ano de 2012. Para evitar a
interferência de sólidos na análise do bioensaio filtrou-se uma alíquota de cerca de 40 mL
de efluente bruto.
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A amostra de efluente filtrado e as amostras contendo sanitizantes foram diluídas
nas proporções 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e 1:32. As leituras de luminescência foram realizadas
no momento inicial e após 30 minutos de contato do efluente com a bactéria em um
Luminômetro (Marca Biofix Lumi).
O fator de toxicidade (FT) e os valores de CE20 e CE50 foram obtidos pelo software
EASYDAT fornecido pelo fabricante do equipamento.
2.6. Determinações Analíticas
A Demanda Química de Oxigênio (DQO) foi determinada pelo método colorimétrico
de refluxo fechado conforme descrito no Standard Methods (APHA, 2005) usando um
espectrofotômetro visível (HACH – MODELO 3900). A curva de calibração foi preparada com
soluções padrão de biftalato de potássio nas concentrações de 0, 50, 100, 200, 300, 400 e
500 mg O2 L-1.
As medidas de pH foram realizadas utilizando pHmetro da marca Digimed, modelo
DM-22.
A condutividade foi determinada em um condutivímetro Tecnal, modelo R-TEC-04PMP, segundo metodologia descrita no Standard Methods (APHA, 2005).
A turbidez foi determinada com um turbidímetro da marca HACH, modelo 2100P
através do método nefelométrico (Nephelometric Turbidity Unit, NTU).
As concentrações de cloretos foram quantificadas usando um espectrofotômetro
(HACH – MODELO 3900) seguindo metodologia descrita em APHA (2005).
3. DESENVOLVIMENTO
A amostra de efluente bruto apresentou condutividade de 1084μS cm-1, turbidez de
34 NTU, cloretos no valor de 64,5 mg L-1 e pH de 5,57 posteriormente aferido.
3.1. Teste de Biodegradabilidade de Zahn-Wellens
A partir dos valores de DQO obtidos no teste adaptado de Zahn-Wellens foi calculada
a degradação (Dt%) (em triplicata) de cada amostra através da equação 1.
A amostra contendo a glicose (composto referência) degradou mais de 70% até o 14º
dia de teste, validando o experimento como indicado na Diretiva 67/548/CE, OCDE, 1998;
EPA 712-C-98-084 (Zahn-Wellens Test). Pode-se observar que todas as amostras apresentaram
degradação superior a 70% até o fim do experimento, indicando que possuem elevada
biodegradabilidade.
Os dados de degradação foram avaliados utilizando o método de comparação de
médias de Fisher LSD, de comparações múltiplas utilizando a menor diferença, no software
STATISTICA 7, com o objetivo de se verificar a existência de diferenças entre as médias das
amostras em cada um dos dias de coleta das alíquotas. Considerando o nível de significância
de 5%, a análise demonstrou que não houve diferença significativa entre as médias das
amostras na grande maioria dos casos.
A figura 1 mostra a média dos valores de (Dt%) em função do tempo de incubação.
Visualmente percebe-se que a amostra de efluente contendo 2,8 mg L-1 de quaternário de
amônio foi a que levou mais tempo para atingir 70% de degradação. Já a amostra contendo
0,8 mg L-1 de hipoclorito de sódio foi a amostra que degradou mais rapidamente.
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Figura 061 - Biodegradação ao longo do experimento (Dt%).

Fonte: (autores, 2014)

Pires, 2005 avaliou o efeito de agentes químicos na eficiência de remoção de DQO
a partir de reatores anaeróbios em batelada tratando meio sintético. Foi estudado dois
sanitizantes químicos isoladamente e em combinações com formulações de detergente nas
concentrações de 2, 10 e 50 mg L-1, sendo eles hipoclorito de sódio e ácido peracético.
A partir do acompanhamento do desempenho dos reatores avaliando o pH e a DQO
solúvel, observou-se que hipoclorito de sódio não apresentou efeito inibitório no sistema
nas duas concentrações avaliadas.
Segundo Poels, Van Assche e Verstraete (1984), citado por Pires (2005), foi realizada
uma análise sobre o efeito de desinfetantes e antibióticos na digestão anaeróbia de
efluentes de suinocultura e da mesma forma não obtiveram inibição proveniente da adição
de soluções com concentrações próximas a 50 e 475 mg L-1.
De acordo Andrade e Macêdo (1996); Bitton (1994); Macêdo (2002) citados por Pires
(2005), a pequena atividade antimicrobiana do sanitizante pode ser explicada pela possível
inativação do composto na presença de matéria orgânica.
Como o cloro é um forte agente oxidante, assim que derivados clorados são
acrescentados em solução, inicialmente reagem com a matéria orgânica e substância
inorgânicas menores presentes. Após, evidencia-se “cloro residual livre”, constituído por
ácido hipocloroso e íon hipoclorito responsáveis pela ação oxidante e sanitizante dos
derivados clorados.
De modo geral, os compostos hipoclorito de sódio e quaternário de amônio não
apresentaram influência na degradação do efluente, mostrando que o efluente apresenta
altas taxas de biodegradabilidade, chegando a uma média de 96% mesmo na presença
dos compostos hipoclorito de sódio e quaternário de amônio com valor máximo das
concentrações médias utilizadas.
3.2 Bioensaio de Toxicidade Aguda com Vibrio Fischeri
O efluente bruto, os efluente clorados (0,8 e 3,2 mg L-1) e o efluente contendo o
composto quaternário de amônio na concentração de 0,7 mg L-1 apresentaram um fator de
toxicidade (FT) igual a 1.
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Segundo Oliveira et al (2001) o valor de FT representa “a menor diluição do efluente
que não causa efeito deletério agudo nos organismos, num determinado período de
exposição, nas condições de ensaio”. Desta forma, os efluentes com FT unitário não
apresentaram toxicidade aguda para Vibrio fischeri.
O efluente contendo o composto quaternário de amônio na concentração de 2,8
mg L-1, apresentou um FT de 8, o que evidencia que nesta concentração o composto foi
prejudicial ao organismo teste.
O bioensaio usando o composto quaternário de amônio na concentração mais alta
apresentou CE20 de 20,06 e CE50 de 60,08. A CE20 representa “a concentração que causa efeito
tóxico (imobilidade) a 20% dos organismos teste após o tempo estimado de exposição”
(OLIVEIRA et al, 2011), e analogamente para CE50.
Os resultados mostraram que a amostra com diluição acima de 4 (1:8, 1:16 e 1:32)
não seria tóxica para essa espécie de microrganismo.
De acordo com o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA, resolução 081/2010,
“Os limites máximos de emissão de toxicidade exigidos para o lançamento de efluentes em
corpos hídricos de ecotoxicidade é FT 8.” Portanto, o efluente analisado contendo quaternário
de amônio a 2,8 mg L-1 se encontra no limite dos padrões exigidos pelas normas do CEMA.
4. CONCLUSÃO
Conclui-se que o efluente agroindustrial é biodegradável mesmo na presença dos
compostos hipoclorito de sódio e quaternário de amônio nas concentrações estudadas, pois
os sanitizantes não afetaram significativamente a degradação com o lodo ativado.
Levando em conta a toxicidade, o aditivo hipoclorito de sódio não apresentou
toxicidade nos testes realizados. Já o composto quaternário de amônio apresentou
toxicidade de FT 8, sendo prejudicial à concentração mais baixa utilizada no teste de
biodegradabilidade (2,8 mg L-1).
Esse resultado demonstra que o composto quaternário de amônio é tóxico para as
bactérias que degradam a matéria orgânica nos sistemas de tratamento e/ou presentes nos
corpos d’água nas quais o efluente for descartado a partir da concentração de 0,7 mg L-1.
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RESUMO
A demanda mundial por peróxido de hidrogênio (H2O2) tem aumentando nos últimos
anos. Atualmente, praticamente todo H2O2 é produzido pelo processo de auto-oxidação
da antraquinona (AO), processo de síntese indireta que envolve substâncias tóxicas.
Paralelamente, tem crescido o interesse em retomar o desenvolvimento de uma tecnologia
comercialmente viável para produção do H2O2 por meio de síntese direta. A síntese direta
representa uma tecnologia verde atraente, pois é tida como ambientalmente correta. A
maior desvantagem do método é que a mistura dos gases de H2 e O2 é potencialmente
explosiva numa ampla faixa de composição da mistura. Como alternativa a este problema
surge a possibilidade de se trabalhar com a síntese direta em um reator de microcanais.
As principais vantagens de se trabalhar em um microssistema seria produção de H2O2 em
pequena escala, na quantidade exigida, com produção in loco, além da segurança dado ao
tamanho mínimo do equipamento. O objetivo do trabalho foi apresentar um panorama geral
sobre a produção do peróxido de hidrogênio por meio de síntese direta em microssistemas
reacionais.
Palavras-chave: Peróxido de Hidrogênio; Síntese Direta; Microrreator.
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ABSTRACT
Global demand for hydrogen peroxide (H2O2) has increased in recent years. Currently,
virtually almost all H2O2 is produced by the process of the anthraquinone autoxidation,
indirect synthetic process involving toxic substances. Meanwhile, there is growing interest
in resuming the development of a commercially viable technology for the production of
H2O2 by direct synthesis. Direct synthesis is an attractive green technology, it is considered
environmentally friendly. The greatest disadvantage of the method is that the mixture
of H2 and O2 gases is potentially explosive in a wide composition range of the mixture.
Alternatively to this problem arises the possibility of working with the direct synthesis in
a microchannel reactor. The main advantages of working in a microsystem would be H2O2
production on a small scale, in the required amount, with in loco production, and safety,
given the minimum size of the equipment. The objective was to present an overview of the
production of hydrogen peroxide by direct synthesis for reaction in microsystems.
Keywords: Hydrogen Peroxide; Direct synthesis; Microreactor.
1. INTRODUÇÃO
O peróxido de hidrogênio (H2O2) é um importante produto químico e sua demanda
vem aumentando significativamente nos últimos anos. A síntese direta de H2O2 a partir
de H2 e O2 foi originalmente desenvolvida pela Dupont usando catalisadores de paládio
(Pd). O processo nunca chegou à comercialização, devido a uma explosão em uma planta
piloto.
Atualmente, o H2O2 é produzido quase que exclusivamente pelo processo de autooxidação da antraquinona (AO), uma substância tóxica. Esse processo envolve a oxidação
indireta de hidrogênio que evita a mistura potencialmente explosiva entre os gases H2
e O2. No entanto, esse processo em grande escala apresenta problemas significativos
associados ao transporte de grandes quantidades de H2O2 a altas concentrações. Além
disso, o processo de auto-oxidação da antraquinona não é considerado como um método
ecologicamente correto. Uma vez que solventes tóxicos são utilizados no processamento.
O processo AO é economicamente viável apenas para a produção em larga escala
(mais que 40.000 toneladas por ano). O H2O2 é produzido num local e transportado até o
local do seu uso. O transporte gera preocupações de segurança, já que esta substância à
altas concentrações pode ser explosiva além de se decompor violentamente.
Por isso, métodos alternativos mais econômicos e ecologicamente adequados têm
sido explorados para a produção de H2O2. A empresa Degussa vem demonstrando interesse
em retomar o desenvolvimento de um processo de síntese direta para o H2O2. A síntese
direta é um processo catalítico para produção em fase líquida de H2O2 a partir dos gases de
H2 e O2.
O processo de síntese direta é uma tecnologia verde atraente, a partir da qual a
produção de H2O2 pode ser efetuada em pequena escala, na quantidade demandada e no
local de sua utilização. A principal desvantagem do método é que processo de síntese direta
existe o perigo de explosão associado à mistura dos gases H2 e O2.
A tecnologia de reatores de microcanais pode ser a solução potencial para esse
inconveniente. Também chamados de microrreatores, reatores microengenheirados ou
microestruturados, estes novos modelos de reatores têm as dimensões dos canais de
escoamento da ordem de dezenas a centenas de mícrons de largura por alguns centímetros
de comprimento. Quando comparados aos reatores tradicionais, eles apresentam como
vantagens: melhor controle das condições operacionais, maior segurança, e portabilidade.
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O controle das condições operacionais refere-se, por exemplo, a possibilidade de
se controlar a temperatura do reator com precisão, um resultado direto da sua elevada
área superficial específica. A maior segurança vem do tamanho reduzido do equipamento;
se uma reação exotérmica fugir ao controle, o aumento na geração de energia não seria
uma grande ameaça. A portabilidade vem das próprias dimensões do equipamento.
Adicionalmente, os microrreatores podem ser operados em regime contínuo, com alta
taxa de transporte devido à sua elevada área superficial específica.
A intensificação de processos com baixo consumo de energia e alta capacidade de
produção são aspectos econômicos que os tornam atrativos para o segmento industrial.
Apesar destas vantagens, o projeto de reatores de microcanais, necessita de simulações
precisas da mecânica dos fluidos, e as tradicionais equações de Navier-Stokes podem
possuir aplicabilidade limitada em sistemas micrométricos. Na maioria dos microssistemas
as equações continuam válidas, mas devem ser trabalhadas com condições especiais de
contorno.
A aplicação da moderna concepção de reatores de microcanais ao processo
de produção de peróxido de hidrogênio ainda é muito incipiente e fornece ampla
oportunidade de novos estudos comparativos com as aplicações estabelecidas em
equipamentos convencionais.
O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica geral sobre a
produção do peróxido de hidrogenio em sistemas microscópicos por meio de sintese
direta.
2. METODOLOGIA
Para o levantamento bibliográfico, optou-se pela busca de artigos em periódicos
nacionais e internacionais, disponíveis nas bases de dados pertencentes aos periódicos
da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), bem como
pesquisa em livros que já consolidaram o assunto aqui apresentado.
A princípio, apresentou-se os microrreatores, posteriormente foi escrito sobre o
peróxido de hidrogênio, sua cinética e características para desenvolvimento da tecnologia
em um reator de microcanais.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Microrreatores
Microrreatores são reatores com canais ou tubos de dimensões reduzidas
caracterizados por alta razão entre a área superficial e o volume. Um exemplo de um
reator de microcanais típico que possui 100 μm e comprimento 20000 μm (2 cm), leva
a uma razão de área superficial por volume de 10000 m-2/m3. Essa característica pode
reduzir e ou eliminar as transferências de massa e calor que normalmente são limitantes
em reatores convencionais. Por causa dessas características são usados para cálculo de
velocidade intrínseca de reação (FOGLER, 2009).
A produção gerada pelo reator de microcanais pode ser aumentada quando se
colocam mais unidades em paralelo. O uso desses dispositivos é cada vez mais comum
para produção de produtos químicos especiais, exploração química combinatória e,
sensores químicos e laboratórios em um chip (FOGLER, 2009).
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No caso de reações altamente exotérmicas é comum o aparecimento de pontos
quentes dentro do sistema, com tais dispositivos esse problema é eliminado e por vezes a
reação é conduzida isotermicamente. Para o caso de uma reação com perigo de explosão,
se a reação fugir do controle, os estragos gerados serão mínimos dado ao tamanho mínimo
do dispositivo. Além do mais, este tipo de reator possui menor tempo de residência com
distribuições mais estreitas (FOGLER, 2009).
Os microrreatores são pequenos operam mais rápido e requerem menor
quantidade de fluido que os reatores tradicionais de tamanho macroscópico. As condições
operacionais de entrada e saída são mais controláveis (por exemplo, o calor gerado por
uma reação química exotérmica), uma vez que a razão de superfície por volume do reator
de microcanais é muito maior do que num sistema tradicional macroscópico. De maneira
genérica, quanto menor um equipamento, maior é a importância das propriedades que
se relacionam com a área de superfície do sistema do que com o volume do escoamento
(COMSOL, 2016).
As vantagens de se trabalhar em microescala são diversas, os sistemas são menores,
operam mais rápido, necessitam de menos fluido que os equivalentes em macroescala. O
controle da entrada e saída de energia também são mais controláveis, porque a razão área e
volume são muito maiores nesses sistemas que nos macroscópicos (COMSOL, 2016).
Benson & Ponton (1993) indicaram o maior desempenho, devido a alta área
superficial específica; baixo consumo de energia; processamento com maior segurança
e baixo investimento como a base das vantagens dos microrreatores em relação ao
reatores convencionais. Benson & Ponton (1993) forneceram uma ampla revisão tratando
especificamente de processos miniaturizados e relatam a existência de várias operações
unitárias descritas para esta escala, porém, até aquele momento, ainda sem aceitação
industrial. Inicialmente, as aplicações de microrreatores se limitaram a propósitos analíticos
e de pesquisa. Nas últimas décadas a tendência tem sido no sentido da produção (BENSON;
PONTON, 1993).
O escoamento de fluidos em microestruturas é considerado diferente do escoamento
em sistemas macroscópicos. Os modelos matemáticos que descrevem este comportamento
variam em complexidade e há muitos debates em relação à validade das tradicionais
equações de Navier-Stokes. Para microrreatores, nos quais altas conversões são requeridas,
o tratamento conjunto do escoamento do fluido, do transporte de energia e da cinética
das reações, torna-se essencial, dificultando a modelagem matemática (MING HSING et al.,
2000).
Na escala microscópica fenômenos físicos dominantes do processo são diferentes
dos que normalmente governam os fenômenos físicos em escala macroscópica. As
propriedades que se escalonam com o volume do sistema (tal como inércia) são menos
importantes do que as propriedades que se escalonam com a área superficial do sistema
(tal como viscosidade ou tensão superficial). O escoamento é frequentemente laminar e
o transporte de massa das espécies químicas envolvidas são normalmente limitado pela
difusão (COMSOL, 2016).
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Nesse tipo de equipamento se evidencia que as forças viscosas, geradas pelas tensões
de cisalhamento sobre as camadas sobrepostas de fluido, predominam sobre as forças
inerciais. O número adimensional que relaciona essas duas forças é conhecido com número
de Reynolds (Re). Frequentemente, para escoamento em microrreatores o escoamento é do
tipo laminar. Por vezes, o numero de Reynolds é tão pequeno (Re << 1) que escoamento
se caracteriza com de Stokes. Regimes de escoamentos dos tipos citados acima podem
dificultar a mistura das substâncias do fluido, portanto, o transporte de massa é geralmente
limitado pela difusão (BIRD; STEWART; LIGHTFOOT, 2009).
3.2. Cenário Atual do Peróxido de Hidrogênio
Em 2008, a produção mundial foi de três milhões de toneladas. Mais recentemente
um relatório de mercado da “Global Industry Analysts” previa um crescimento de 4,3 milhões
de toneladas para o ano de 2015 (KIRCHNER; REISERT; SCHÖNING, 2014).
Na última década, o número de pesquisas com métodos alternativos para produção
do peróxido de hidrogênio cresceu. Este crescimento deve-se a grande diversidade de usos
desta substância. O peróxido de hidrogênio é usado no branqueamento da poupa de papel
e no tratamento de água, como alternativa ecológica ao cloro. É amplamente usado no
tratamento de resíduos e efluentes industriais. Além disso, o H2O2 é utilizado na produção de
detergentes e nas indústrias farmacêutica e de cosméticos (JONES; CLARK, 1999; NTAINJUA
et al., 2011; SAMANTA, 2008; VOLOSHIN; LAWAL, 2010; VOLOSHIN; MANGANARO; LAWAL,
2008).
De modo genérico, estas tecnologias alternativas seriam mais viáveis economicamente
que o principal método atual de autoxidação da antraquinona (AO) (KIRK-OTHMER, 2005).
Como substituição do processo AO se sugere a síntese direta de H2O2 a partir de
H2 e O2 em meio aquoso. A primeira patente sobre a síntese direta foi atribuída a Henkel e
Weber em 1914. No entanto, pouco progresso foi feito nos anos seguintes por causa dos
problemas de segurança. A síntese direta só atraiu novamente o interesse após 1980, devido
ao aumento da demanda de H2O2. A síntese direta a partir da mistura gasosa H2 e O2 com
um catalisador heterogêneo num reator de microcanais é um novo método de produção de
peróxido de hidrogênio, com vantagens econômicas significativas em relação ao processo
AO, atualmente dominante (INOUE et al., 2012; SAMANTA, 2008; VOLOSHIN; HALDER; LAWAL,
2007; VOLOSHIN; LAWAL, 2010; VOLOSHIN; MANGANARO; LAWAL, 2008).
O processo síntese direta é mais viável que o AO, pois pode se trabalhar com
concentrações e quantidades nas quais são necessárias. Além do mais, a etapa de destilação
do AO é eliminada, levando a economia de energia. A portabilidade dos microrreatores é
outra função interessante para os consumidores finais que poderão produzir o produto in
loco, diminuindo os custos de transporte (VOLOSHIN; HALDER; LAWAL, 2007).
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3.3. Considerações Gerais do Peróxido de Hidrogênio
O Peróxido de Hidrogênio (H2O2), popularmente conhecido como água oxigenada,
é um agente oxidante ecológico e versátil que tem muitas aplicações práticas. Dentre
os oxidantes químicos disponíveis, o H2O2 é considerado um dos mais ecológicos, pois o
subproduto de suas oxidações é a água. O que além de diminuir custos com eliminação de
resíduos, respeita as regulamentações ambientais vigentes. Também é um dos oxidantes
mais eficientes, em virtude do seu elevado teor de oxigênio ativo (JONES; CLARK, 1999;
NTAINJUA et al., 2011; SAMANTA, 2008; VOLOSHIN; HALDER; LAWAL, 2007).
Embora a maior parte do H2O2 do mundo já tenha sido produzida pela eletrólise do
sulfato de amônia, atualmente, quase toda a produção de H2O2 é produzida pelo processo
de auto-oxidação da antraquinona (AO - anthraquinone autoxidation), também chamado de
processo Reidl-Pflederer, que envolve a oxidação indireta de H2 para H2O2 (INOUE et al., 2012;
SAMANTA, 2008; VOLOSHIN; MANGANARO; LAWAL, 2008)
O processo AO envolve a hidrogenação de antraquinona para produzir
antrahidroquinona, que reage com o oxigênio para produzir peróxido de hidrogênio e a
antraquinona original. O método apresenta poucas etapas de processamento e custos
operacionais baixos (KIRK-OTHMER, 2005).
Para que o processo tradicional de AO seja rentável, é necessário que o H2O2 seja
produzido em altas concentrações (na faixa de 70 %), além de ser produzido em grande
escala. Altas concentrações são requeridas para minimizar a quantidade de líquido a ser
transportado, reduzindo custos de logística. Muitos consumidores finais usam o peróxido de
hidrogênio com concentrações que variam entre de 0,5 a 10 %, sendo assim surge um custo
extra relacionado à diluição do produto concentrado (VOLOSHIN; HALDER; LAWAL, 2007).
Apesar das desvantagens o processo AO é o mais utilizado, uma vez que é
relativamente seguro. A mistura dos gases oxigênio e hidrogênio potencialmente explosiva
para concentrações de hidrogênio em oxigênio entre 5 a 94 % (volume/volume) e de 4 a 75
% de oxigênio em ar (volume/volume) sob condições normais de temperatura e pressão
(JANICKE et al., 2000). Como no processo AO essa mistura não ocorre de forma direta, o
processo é tido como mais seguro. Nos processos que envolvem síntese direta (síntese
direta) costuma-se trabalhar com concentrações de hidrogênio abaixo do limite explosivo
(EDWARDS et al., 2014; VOLOSHIN; LAWAL, 2010).
Para baixas concentrações de hidrogênio, altas pressões de operação são necessárias
para aumentar a solubilidade do hidrogênio em água. Isto implica em aumento nos custos
de equipamentos e custos de operação. Além do mais, para manter as baixas concentrações
de hidrogênio, os controladores de fluxo de gás devem trabalhar corretamente e manter a
concentração do hidrogênio constante e abaixo do limite adequado (VOLOSHIN; LAWAL,
2010).
Para sanar estas desvantagens do método AO pode-se trabalhar com síntese direta
em um microrreator. Nos microrreatores, a dimensão característica dos espaços vazios é
menor do que a distância de extinção da chama dos radicais de hidrogênio (VOLOSHIN;
LAWAL, 2010). Pesquisas realizadas por Janicke et al., (2000) e Veser (2001) demonstraram
que uma reação em cadeia envolvendo os radicais de hidrogênio e oxigênio é praticamente
impossível em um microrreator. Em um tubo capilar, a distância de extinção da chama para
o hidrogênio foi calculada como 1000 µm (JANICKE et al., 2000; VESER, 2001). A distancia de
extinção da chama representa a mínima distância necessária para que haja propagação das
chamas em um sistema.
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Nas condições operacionais trabalhadas por Voloshin & Lawal (2010) para obtenção
da taxa de velocidade cinética global para produção do peróxido de hidrogênio, a distância
de extinção da chama variava entre 300 a 500 μm. Assim, como o reator estava preenchido
com catalisador, os espaços vazios entre as partículas era menor que a referida distância para
que se propagassem a reação explosiva, garantindo a segurança da operação (VOLOSHIN;
LAWAL, 2010).
A capacidade de se trabalhar de forma segura com elevadas concentrações de
hidrogênio faz com que o processo de síntese direta num reator de microcanais seja mais
barato, eliminando a necessidade de altas pressões de operação. O tamanho reduzido dos
equipamentos permite que os usuários finais possam produzir H2O2 in loco e na quantidade
desejada, eliminando custos de transporte e diminuindo os de armazenamento. Além disso,
no processo de síntese direta não existe etapas de destilação para purificação do H2O2, que
é uma característica do processo AO. Isto permite que o processo de síntese direta tenha
custos menores em termos energéticos (VOLOSHIN; LAWAL, 2010). Ou seja, para causar uma
explosão na escala micro são necessárias temperaturas e pressões muito maiores do que
para um sistema macrométrico.
3.4. Reações para formação do H2O2
O processo de síntese de peróxido de hidrogênio é uma reação heterogênea catalítica
que se dá em catalisador poroso. De acordo com Hill (1977), o processo envolvendo esse
tipo de reação pode ser explicado em sete etapas descritas abaixo.
1. Transferência de massa dos reagentes do seio do fluido até a superfície externa das
partículas catalíticas;
2. Difusão dos reagentes da superfície catalítica para o interior do catalisador poroso;
3. Adsorção química de pelo menos um dos reagentes na superfície catalítica nos
sítios ativos;
4. Reação no interior do poro catalítico (pode envolver múltiplos passos);
5. Dessorção das espécies quimicamente adsorvidas do interior do poro;
6. Difusão dos produtos do interior dos poros até o exterior da partícula;
7. Transferência de Massa dos produtos da superfície externa das partículas para o
seio do fluido.
Ao se considerar todas as etapas obtém-se a taxa global da reação. Normalmente
uma das etapas é a mais lenta, e portanto sua velocidade pode ser considerada como
velocidade global da reação heterogênea. As etapas de difusão e transferência de massa
(1, 2, 6 e 7) possuem natureza física, enquanto as etapas de reação (3, 4 e 5) são de natureza
química.
Se o objetivo de um estudo é determinar a cinética intrínseca de uma reação, devese minimizar as etapas físicas para que o processo seja controlado apenas pelas etapas
químicas. Para isso, deve-se trabalhar com agitação constante visando a diminuição dos
efeitos de transferência de massa (etapas 1 e 7) e o catalisador deve ser finamente moído,
diminuindo os efeitos de difusão (etapas 2 e 6).
As leis de velocidade podem ser proposta por diversos mecanismos. Para prever
o comportamento industrial das reações é comum se trabalhar com expressões do tipo
Langmuir-Hinshelwood, Eley-Rideal ou expressões do tipo lei de potência. Expressões do
tipo lei de potência não incluem as etapas de adsorção reagentes e dessorção de produtos.
Para se determinar a cinética da síntese direta deve-se lidar com múltiplas reações
que ocorrem no processo de produção do peróxido. As reações envolvem síntese e o
consumo de peróxido de hidrogênio, ocorrendo em série e em paralelo.
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As reações em paralelo são: Síntese peróxido de hidrogênio (reação 1 - R1). Síntese
de água (reação 2 - R2).
As reações em série são: peróxido pode ser consumido por redução (reação 3 - R3) ou
por desproporcionamento (reação 4 - R4).
A figura 1 a seguir representa o esquema das quatro reações envolvidas no processo.
Figura 062: Esquema de reações envolvidas na produção do peróxido de hidrogênio. Fonte:
(VOLOSHIN; HALDER; LAWAL, 2007)
H2O + 1/2 O2
(4)
H2O2
O2
H2
1

(1)

H2

(3)
2H2O

(2)
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Alguns grupos de pesquisa estudaram a formação do peróxido de hidrogênio e
propuseram leis de velocidade seguindo a lei de potência. Inoue et al,. (2007) propôs a lei
de velocidade para a reação de síntese (R1), o grupo de Melada et al,. (2006) propôs leis de
velocidade para as reações de síntese (R1), de síntese de água (R2) e redução (R3). Tais grupos
utilizaram baixas concentrações de hidrogênio, deste modo a lei de velocidade cinética foi
considerada como constante e com dependência de primeira ordem para o hidrogênio e
para o oxigênio (INOUE; SCHMIDT; JENSEN, 2007; MELADA et al., 2006).
Para concentrações de hidrogênio maiores devem ser considerados os efeitos da
adsorção e dessorção na lei de velocidade. Dada a maior disponibilidade de hidrogênio, a
fração de sítios ativos ocupados também é maior, no entanto parte do reagente fica ociosa
não podendo participar da reação. A forma de taxa de velocidade por lei de potência não
pode ser utilizada para explicar a reação, deve ser substituída pelo modelo de taxa de
Langmuir- Hinshelwood (VANNICE, 2005).
Voloshin & Lawal (2010) determinaram a lei de velocidade global no modelo de
Langmuir-Hinshelwood para produção do peróxido de hidrogênio. Este grupo encontrou as
taxas de velocidade para as reações R1, R3 e R4 separadamente. As taxas cinéticas propostas
foram obtidas a partir de dados em um microrreator diferencial.
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A reação de síntese (R1) foi estudada em um reator diferencial com conversão dos
reagentes de cerca de 2%, sob tais condições a seletividade para o H2O2 foi de 100%. A reação
de redução (R3) foi isolada pelo uso de uma mistura gasosa de hidrogênio e nitrogênio na
corrente de gás da alimentação. A decomposição (R4) foi suprimida nos dois experimentos
pela adição na fase líquida de 10 ppm de NaBr e 1% H2SO4. A taxa de velocidade da
reação de decomposição (R4) foi determinada com apenas ar na corrente gasosa e com
concentrações baixíssimas de H2SO4 que eram suficientemente pequenas para que a reação
de decomposição ocorresse. O grupo não isolou a reação (R2) para a síntese de água, uma
vez que esta foi usada como solvente. A taxa de velocidade da R2 foi desprezada quando
a conversão dos reagentes foi pequena, nestas condições houve 100% de seletividade
para a água oxigenada (VOLOSHIN; HALDER; LAWAL, 2007; VOLOSHIN; LAWAL, 2009, 2010;
VOLOSHIN; MANGANARO; LAWAL, 2008).
Um problema enfrentado no processo de síntese direta é a baixa seletividade do
H2O2. Para aumentar a produção do peróxido de hidrogênio é necessário que as reações R2,
R3 e R4 sejam fortemente inibidas (VOLOSHIN; MANGANARO; LAWAL, 2008).
Diversos pesquisadores já evidenciaram que a presença de certos ácidos e halogenetos
aumentam a seletividade da reação de interesse R1. Em especial os íons halogenetos Br¯ e
Cl¯ agem envenenando o catalisador, de modo que todas as taxas de velocidade das reações
envolvidas no processo diminuem. A R1 especificamente é a menos afetada pela presença
dos íons halogenetos, independemente da forma de apresentação, sejam dissolvidos no
meio reacional, sejam incorporados no suporte do catalisador (CHOUDHARY; SAMANTA;
CHOUDHARY, 2006; CHOUDHARY; SAMANTA, 2006; SAMANTA; CHOUDHARY, 2007).
A reação R4 pode ser inibida na presença de ácidos no meio reacional tais como
H2SO4, H3PO4 e HCl (CHOUDHARY; SAMANTA; CHOUDHARY, 2006). O efeito de inibição
devido a presença desses ácidos deve-se a formação de uma ligação entre os prótons e o
H2O2. O peróxido de hidrogênio adquiria uma carga parcialmente positiva, prevenindo que
fosse adsorvido no catalisador. O efeito promotor de ácidos e halogenetos, na produção do
H2O2, agindo em conjunto é melhor do que quando são adicionados individualmente ao
meio reacional.
A reação de decomposição R3 foi eficazmente suprimida quando se deu em presença
de ácidos e halogenetos. Segundo estudos realizados pelo grupo de Choudhary & Samanta
(2006), o efeito supressor da presença de halogenetos foi aumentado por um fator de 3
quando o meio estava acidificado, quando comparado à água pura. Foi proposto que os
prótons podem aumentar o efeito dos halogenetos por meio da diminuição pH abaixo do
ponto isoelétrico do suporte do catalisador. Assim, a superfície do catalisador tornava-se
positivamente carregada e os anions halogenetos tinham maior chance de serem adsorvidos
pelo catalisador, e assim o consumo do H2O2 nas reações era inibido (CHOUDHARY; SAMANTA,
2006).
Para algumas aplicações (branqueamento de roupa ou descontaminação de solos)
não é desejável que o H2O2 seja utilizado em soluções ácidas (KIRK-OTHMER, 2005). Assim,
em tais situações se recomenda que o processo de síntese direta seja operado com um
solvente livre de ácido ou com baixa acidez (VOLOSHIN; MANGANARO; LAWAL, 2008).
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4. CONCLUSÃO
Este trabalho fornece uma ampla visão da produção de peróxido de hidrogênio
produzido por síntese direta, com foco maior na apresentação de conclusões obtidas em
testes que forneceram as taxas cinéticas das reações envolvidas.
Para melhor entendimento dos fenômenos em microescala seria necessário um
estudo mais aprofundado envolvendo a modelagem matemática dos processos físicos
envolvidos na produção desta substância.
Ainda assim, dada às vantagens apresentadas em relação ao processo tradicional,
verifica-se que existe a possibilidade de desenvolvimento de tecnologia para a produção de
peróxido de hidrogênio a partir de uma rota de menor custo e ecologicamente sustentável.
O estudo da aplicação de microrreatores ao processo de produção do H2O2 é ainda uma área
relativamente inexplorada, com grandes perspectivas para o desenvolvimento de novas
tecnologias.
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OBTENÇÃO DO BIODIESEL A PARTIR DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA
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Grupo de Trabalho: Meio ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade
RESUMO
Desde o século passado os combustíveis fósseis têm sido a principal fonte de energia mundial.
Mas por questões ambientais e por previsões que estes recursos se esgotem, vem à tona a
preocupação e busca por energia renovável. A partir disso um tipo de combustível alternativo
que vem sendo usado e estudado para minimizar os problemas ambientais, é o biodiesel.
O biodiesel pode ser definido como um combustível renovável produzido utilizando-se
fontes naturais. Este trabalho teve como finalidade a produção de biodiesel a partir de óleo
de fritura residual obtido de residências e estabelecimento comercial, aplicando reação
de transesterificação com a rota metílica, ou seja, utilizando o álcool metanol, diferentes
catalisadores e por fim comparar seus rendimentos e qualidade do produto final. Foi
possível comprovar a produção do biodiesel pela rota metílica, obtendo rendimentos bruto
em torno de 85,05% enquadrando dentro o que cita a literatura. Os melhores rendimentos
foram obtidos utilizando o catalisador hidróxido de sódio (NaOH) em relação ao hidróxido
de potássio (KOH). Tal aplicação da utilização do óleo residual de fritura na produção de
biodiesel, mostrou-se ter potencial para a produção do biocombustível, mesmo sendo um
material residual; porém alguns fatores como aspectos culturais e operações técnicas ainda
dificultam o bom andamento e desenvolvimento na produção desse tipo de biocombustível.
Palavras-chave: Biodiesel; Óleo de fritura residual; Transesterificação; Sustentabilidade.
ABSTRACT
Since the last century fossil fuels has been the main source of world energy. But environmental
issues and forecasts that these resources are exhausted, comes to the fore the concern and
the search for renewable energy. From this a type of alternative fuel that has been used
and studied to minimize environmental problems, it is biodiesel. Biodiesel can be defined
as a renewable fuel produced using natural sources. This work aimed at the production of
biodiesel from waste frying oil obtained from residential and commercial property, applying
transesterification reaction with methyl route, ie using methanol alcohol, different catalysts
and finally compare their income and quality of the final product. It was possible to prove
the production of biodiesel by methyl route, obtaining gross income of around 85.05% in
the framing citing literature. The best yields have been obtained using the sodium hydroxide
catalyst (NaOH) as compared to potassium hydroxide (KOH). Such an application of the use
of residual oil frying in biodiesel production, has shown to have potential for the production
of biofuel, even as a waste material, however some factors such as cultural aspects and
technical operations still hinder the smooth progress and development in the production of
this type of biofuel.
Keywords: Biodiesel; Residual frying oil; transesterification; Sustainability
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1. INTRODUÇÃO
O descarte de grande quantidade do óleo de cozinha é feito de maneira inadequada,
causando sérios problemas ambientais, principalmente a contaminação da água. Uma forma
de evitar tal ato é a conscientização da população e o incentivo à prática da reciclagem. O
óleo de fritura residual pode ser utilizado na produção de biodiesel.
De acordo com Alves (2014), a produção do biodiesel a partir de óleos residuais de
fritura possui várias vantagens, como o baixo custo da matéria-prima, por ser um resíduo e,
consequentemente, pelo produto final resultar benefícios ambientais.
O processo de produção do biodiesel começa a partir da quebra da molécula de óleo
vegetal, que para se transformar em combustível passa pelo processo de transesterificação
onde há a separação da glicerina do óleo vegetal.
Este trabalho teve como objetivo um estudo sobre o biodiesel e produzir e avaliar
qualidade e rendimento desse biocombustível (biodiesel) obtido pelo processo de
transesterificação via catálise básica a partir de óleo de fritura residual.
2. METODOLOGIA
O estudo realizou-se na FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba, localizada na cidade
de Telêmaco Borba - Paraná, no ano de 2016. A presente pesquisa foi realizada com base em
livros bibliográficos e artigos científicos.
No desenvolvimento do trabalho efetuou-se a obtenção do biodiesel, aplicando o
processo de transesterificação via catálise básica, o qual fez-se a reação química com o óleo
de fritura residual e o álcool metanol na presença de um catalisador.
O processo de obtenção do biodiesel utilizando o óleo residual de fritura, desde
a etapa de pré – tratamento até a etapa final, onde se obtém o produto (biodiesel) e o
subproduto (Gglicerina), é esquematiza por fluxograma conforme Figura 1 abaixo:
Figura 02- Esquema do processo para a produção de biodiesel, a partir do óleo residual de
fritura.
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Fonte: Adaptado de CHRISTOFF, 2006.
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2.1. Procedimentos
• Etapa 1: Realizou-se a revisão bibliográfica sobre o tema em estudo ‘’ Biodiesel a partir
de Óleo Residual’’, através das pesquisas foram selecionadas os tópicos que compuseram o
trabalho.
• Etapa 2: Efetuou-se os procedimentos para obtenção do biodiesel. O material
utilizado para este experimento foi óleo de fritura residual obtido de diversas residências e
um estabelecimento comercial da cidade de Telêmaco Borba.
• Etapa 3: Processo de pré – tratamento Foi feito uma etapa de pré – tratamento no
óleo residual, para retirar impurezas proveniente da fritura. O óleo foi aquecido a temperatura
em torno de 60ºC para facilitar a etapa de filtração. O passo seguinte constitui-se na filtração
do óleo utilizando filtro de papel com uma camada de algodão em seu interior, os mesmos
acoplado a um funil.
• Etapa 4: Nos processos de transesterificação em escala laboratorial utilizou-se de um
mini reator. Nesse trabalho foi realizado experimentos na rota metílica com planejamento em
triplicata. Utilizou-se diferentes catalisadores e diferentes valores de tempo para posteriores
comparações.
• Etapa 5 – Rota Metílica No processo de transesterificação por rota metílica, avaliouse tempos de reação de 60 e 120 minutos, a temperatura utilizada foi de 60ºC e massa de
catalisador de 1,7 gramas. Nos testes foi utilizado catalisadores do tipo NaOH e KOH para
posteriores comparações. Para a reação utilizou-se 500ml de óleo, 100 ml de metanol e 1,75 g
de catalisador. O óleo filtrado coletado foi transferido para o reator e aquecido a temperatura
de 55ºC – 65°C, sob agitação mecânica, durante 60 e 120 minutos. Para a mistura catalisador/
álcool, coletou-se 100 ml de álcool (metanol) e 1,75 g de catalisador NaOH/KOH. Em um béquer,
o catalisador (NaOH/KOH) foi dissolvido em metanol, formando o metóxido. Após dissolução
total do catalisador, a mistura catalisador/álcool foi adicionada ao óleo previamente aquecido,
sendo a reação conduzida por uma e duas horas, a temperatura constante de 55 – 65ºC. Ao
final da reação, a mistura foi transferida para um balão de decantação, onde foi permitida a
separação espontânea das fases da mistura. Após deixado decantar por 24 horas foi possível
visualizar duas fases bem distintas: uma fase rica em ésteres metílicos de ácidos graxos,
menos densa e mais clara e uma fase rica em glicerina, mais densa e mais escura. Ao final da
decantação, o biodiesel foi removido e determinado a sua massa e volume. O biodiesel foi
transferido para um béquer, onde se ajustou o pH utilizando HCl 0,1 mol/L. Posteriormente,
o biodiesel passou por um processo consecutivo de lavagens com água destilada com a
finalidade de remover o excesso de álcool, catalisador e sabão formado durante a reação de
transesterificação. O processo foi efetuado em um funil de separação, com adição massa 1:1
(biodiesel/água destilada) previamente aquecida a 80°C, seguido de agitação manual para
permitir um melhor contato entre as fases. Em seguida, deixou-se a mistura em repouso até
promover a separação de fases. A fase inferior, composta por sabão, glicerina, catalisador e
álcool foi retirada do funil de separação por escoamento. Este procedimento foi repetido várias
vezes até completa remoção dos contaminantes que foi monitorada pela coloração da fase
inferior, que no início da lavagem se apresentava branca e no decorrer, com a remoção dos
contaminantes, tornou-se incolor. Após o término das fases de lavagem, o biodiesel foi levado
a estufa com temperatura constante de 105°C por 2 horas, para remoção do excesso de água.
Após secagem, fez-se medição de volume para calcular o rendimento.
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• Etapa 6: Realizou-se a medição do produto e subproduto para avaliar o seu
rendimento. Cálculo de rendimento
(Biodiesel produzido/ Volume total de reagentes)
*100 = Produtividade em %.
• Etapa 7: Fez-se análises físico-químicas como Densidade, Viscosidade cinemática e
índice de acidez do produto formado.
• Etapa 8: Os resultados obtidos das análises foram comparados com os valores da
portaria da ANP.
3. DESENVOLVIMENTO
A maior parte de toda energia consumida no planeta provém de compostos não
renováveis, sendo a maior parte vinda do petróleo. Com o passar dos anos aumenta a
utilização de combustíveis derivados do petróleo e consequentemente, o aumento da
poluição atmosférica. (FERRARI e COLS., 2005).
Penteado (2005) afirma que com o crescimento da preocupação pelo desenvolvimento
de tecnologias que afetem menos o ambiente, de origem não fóssil, ou seja, de fontes
renováveis, há uma grande pressão para a criação de combustíveis renováveis, sendo uma
das alternativas o biodiesel que tem como objetivo substituir total ou parcialmente o óleo
diesel de petróleo, na matriz energética mundial.
O mundo tem mais a lucrar com a substituição de parte dos combustíveis fósseis
por biocombustíveis, assim reduzindo as causas do efeito estufa, colaborando no
desenvolvimento de países que possuem grandes atividades agroindustriais (PEZZO e
AMARAL, 2007).
A lei nacional número 11.097 de 13/01/2005, classifica o biodiesel como um
combustível alternativo, de natureza renovável, que possa oferecer vantagens sócio
ambientais ao ser empregado na substituição total ou parcial do diesel de petróleo em
motores de ignição por compressão interna (motores do ciclo Diesel). Pode ser produzido
a partir de óleos vegetais como também de gordura animal e através de óleo residual
(reciclagem). No Brasil possui várias espécies de vegetais que podem ser utilizadas, tais
como: mamona, dendê, girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras.
(FERRARI et al., 2004, apud CHRISTOFF, 2006).
No Brasil, começou-se o desenvolvimento de programas para obtenção de
combustíveis a partir da biomassa nos anos de 1970 e 1980. Exemplo marcante é o programa
Pró-álcool que procurava substituir o uso da gasolina por álcool combustível. Anos depois
o governo brasileiro retomou o programa de substituição de diesel por derivados de óleos
vegetais, tendo autorizado o uso comercial do biodiesel por meio da Lei nº 11.097, de
13/01/2005, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira.
De acordo com SEBRAE 2007 com a fixação do biodiesel na matriz energética brasileira
em 2005 é introduzida também a lei que estabelece percentuais mínimos de mistura de
biodiesel ao diesel além de monitorar a inclusão do novo combustível no mercado.
No Brasil, o biodiesel puro simbolizado como (B100) é adicionado obrigatoriamente
ao diesel de petróleo em grandezas que aumentam de acordo com a legislação. (ANP, 2015)
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Assim segundo (BONONI, 2004), no Brasil o biodiesel é um aditivo no diesel de
petróleo, que é o principal combustível consumido pelo País, mais de 36 bilhões de litros
em 2002 e com um alto teor de crescimento, dos quais, aproximadamente, 30 bilhões são
destinados ao setor de transporte.
Apresentam-se na Tabela 1 a seguir, as características de culturas oleaginosas quanto
ao teor de óleo, pleito de área para produção de 1.000 toneladas de óleo, número de meses
de colheita e rendimento de óleo por hectare.
Tabela 01 - Características de culturas oleaginosas

Fonte: Adaptado de NOGUEIRA et al., 2005

Segundo Parente (2003), podem ser transformados em biodiesel através da reação
de transesterificação, os óleos vegetais enquadrados na categoria de óleos fixos ou
triglicerídeos. Na tal reação o óleo vegetal reage com álcool (metílico ou etílico) formando
ésteres (metílicos ou etílicos) e glicerol. A principal matéria-prima na obtenção de biodiesel
são os óleos extraídos de oleaginosas e gorduras de origem animal.
Óleos de frituras são uma forma alternativa de obtenção do biodiesel. Esse material
ao ser despejado nas redes de esgotos comuns vai para os rios e lençóis freáticos entre outros
habitats aquáticos. Isto traz consequências muito negativas, pois, segundo Bilck (2009), um
litro de óleo despejado no esgoto, tem capacidade de poluir cerca de um milhão de litros de
água, quantidade que um ser humano consome durante 14 anos.
Segundo Nogueira e Beer (2009), atualmente no país, a reutilização de óleo de fritura
se concentra basicamente na produção de sabão e biodiesel, e em menor proporção nos
setores de fabricação de tintas e massas de vidraceiro.
De acordo com Santos (2009), no Brasil são descartados 9 bilhões de litros de óleo de
cozinha por ano, mas apenas 2,5% de todo esse óleo de fritura é reciclado, ou seja, separado,
coletado, filtrado e reinserido na cadeia produtiva para atender a diversos seguimentos da
indústria.
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Wust (2004) mostra que a reciclagem de resíduos de fritura vem ganhando espaço
investigativo em nosso país, com proposição de metodologias de reciclo apropriadas,
destacando-se a produção do biodiesel.
Christoff 2006 cita três principais vantagens decorrentes da utilização de óleos
residuais de fritura como matéria-prima para produção de biodiesel:
• Cunho tecnológico: caracteriza-se pela dispensa do processo de extração do óleo;
• Cunho econômico: caracteriza-se pelo custo da matéria prima, pois por se tratar de
um resíduo o óleo residual de fritura tem seu preço de mercado estabelecido; e,
• Cunho ambiental: caracteriza-se pela destinação adequada de um resíduo que, em
geral, é descartado inadequadamente impactando o solo e o lençol freático.
A produção de biodiesel a partir de óleos de fritura usados permite reutilizar em 88%
o volume destes resíduos, sendo 2% matéria sólida, 10% glicerina e 88% éster com valor
energético.
O óleo residual de fritura no Brasil, é responsável por uma baixa proporção na
produção de Biodiesel (0,61%) em 2012. Em 2013 teve-se um aumento até chegar a 1,03%,
e a participação das regiões na produção do biodiesel produzido a partir do OGR foram
4,09% para o Sudeste, 1,08 para o Centro – Oeste, 0,08% para o Nordeste, 0,08% para o
Sul e 0% para a região Norte. (ANP, 2013). A participação do OGR na produção nacional de
biodiesel é quase nula, é necessário que a obtenção de grandes quantidades de matéria prima para produção em grande escala deixasse de ser uma limitação e transformasse numa
oportunidade onde a confiabilidade do fornecimento de OGR seja assegurada.
Para a obtenção do biodiesel vários processos tecnológicos podem ser aplicados,
tais como o craqueamento, a esterificação ou a transesterificação. Contudo, o processo mais
utilizado para obtenção desse combustível, ainda é pela transesterificação.
A reação de transesterificação consiste numa reação química entre triglicerídeos
(óleos e gorduras vegetais ou animais, em que os ácidos graxos formam ésteres com o
glicerol) e álcoois (metanol ou etanol), na presença de um catalisador que aumenta a
velocidade da reação resultando na substituição do grupo éster do glicerol pelo grupo
funcional (OH) do álcool. Nesse processo forma-se um subproduto, a glicerina, que deve
ser purificada para agregar valor à mesma e também aumentar a eficiência econômica do
processo. (RODRIGUES, 2005).
De acordo com Parente (2003), no processo de transesterificação obtêm-se ésteres
etílicos ou ésteres metílicos de ácidos graxos, dependendo do tipo de álcool aplicado,
formando a molécula de biodiesel.
Souza e Silva (2010) discorrem que para o processo de transesterificação de óleos
vegetais para formação de biodiesel, deve-se fazer a reação álcool e óleo. Os álcoois mais
comumente utilizados são os metílicos e etílicos. Essas aplicações são na maior parte reagidas
com catalisadores ácido e básico, mencionada tecnicamente como catálise ácida ou básica.
Para a ácida é mais utilizado o sulfúrico, e na básica o hidróxido de sódio e o hidróxido de
potássio.
No processo de transesterificação via catálise ácida, a reação é catalisada por um
ácido, preferencialmente, o ácido sulfúrico ou sulfônico. O rendimento obtido é elevado
(99%), mas a reação é lenta, sendo necessárias temperaturas acima de 100ºC e mais de 3 h
para alcançar o referido rendimento (KNOTHE, G., SHEEHAM et al., 1998).
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Produzir o biodiesel por catálise básica é mais rápido do que o processo por catálise
ácida. Do ponto de vista industrial a catalise básica é mais atrativa pelo fato dos catalisadores
alcalinos serem menos corrosivos que os ácidos. (KNOTHE, G., SHEEHAM et al., 1998).
3.1. Resultados e Discussões
Para a reação de transesterificação em escala laboratorial, construiu-se um reator
utilizando um béquer, fechando-se sua boca com papel filme e acoplado um termômetro
em seu interior para controle de temperatura.
O reator foi adaptado a um agitador magnético com aquecedor, conforme Figura 2
abaixo:
Figura 02- Unidade piloto de transesterificação (mini reator)

Fonte: Arquivo pessoal, 2016

Utilizando a rota metílica e catálise básica no procedimento de produção do
biodiesel a partir do óleo residual de fritura obtiveram-se resultados positivos, foi possível
ver as reações de formação do biodiesel e da glicerina comprovando a produção do
biocombustível, conforme Figura 3.
Figura 03 - Operação de Decantação do Biodiesel obtido através da rota metílica

Fonte: Arquivo pessoal, 2016
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No processo de transesterificação por rota metílica, avaliou-se tempos de reação de
60 e 120 minutos e comparou-se seu comportamento, a temperatura utilizada foi de 55 a
65ºC e massa de catalisador (KOH e NaOH) de 1,7 gramas.
Nessa etapa de transesterificação foi utilizado catalisadores do tipo hidróxido de
sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH) para posteriores comparações.
Após a reação com o tempo determinado e a decantação, retirou-se o biodiesel bruto
e fez-se a medição de massa e volume, conforme Figura 4.
Figura 04 - Biodiesel formado a partir da rota metílica

Fonte: Arquivo pessoal, 2016

Com os dados obtidos em triplicata, da produção de biodiesel por rota metílica, via
catálise básica, fez-se análises de rendimento, pH, viscosidade, densidade e índice de acidez
das amostras, as quais são comentadas nos tópicos posteriores.
Quanto ao rendimento obtido, obteve-se um melhor resultado com o catalisador
NaOH (hidróxido de sódio). Vários autores citam seus resultados, variando o rendimento,
alguns tiveram melhores resultados com NaOH outros com KOH. A vantagem do nosso
resultado de rendimento ter sido com hidróxido de sódio, é comentado por Christoff (2006),
o mesmo cita que tal catalisador (NaOH) é considerado de preço muito acessível e de fácil
obtenção, industrialmente falando.
Foram feitos experimentos, ou seja, reações de transesterificação, comparando os
diferentes tipos de catalisadores (biodiesel bruto), quantidade de cada catalisador e o tempo
de reação.
No processo de obtenção do biodiesel por rota metílica, aplicou-se os dois
catalisadores, hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH) e posteriormente
comparou-se seus rendimentos. Os resultados obtidos pelo cálculo de rendimentos seguem
na Figura 5.
Figura 05 - Comparação do rendimento do biodiesel bruto (Antes do processo de lavagem)
com o hidróxido de sódio versus hidróxido de potássio, rota metílica.
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Figura 05 - Comparação do rendimento do biodiesel bruto (Antes do processo de lavagem)
com o hidróxido de sódio versus hidróxido de potássio, rota metílica.

Verificou-se que utilizando catalisador NaOH, se obteve 510 ml de biodiesel e 46,33
ml de glicerina o que nos mostra um rendimento de 85,05% e 7,72% respectivamente.
Enquanto o KOH obteve-se 492 ml de biodiesel e 47,6 de glicerina, um rendimento de 82% e
7,93%, o que nos mostrou que o catalisador NaOH teve um rendimento levemente superior
ao KOH.
Utilizando-se a rota metílica e com hidróxido de sódio (NaOH) como catalisador,
aumentou-se o tempo de reação de 60 min para 120 min, posteriormente calculado seus
rendimentos. Os valores são apresentados conforme Figura 6.
Figura 06 - Comparação do rendimento do biodiesel bruto com tempos de reação diferentes
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Constatou-se que houve perda de rendimento com tempo de reação prolongado.
Com isso pode-se comprovar que 60 minutos de reação é um tempo adequado.
Souza (2013) e outros autores, discorrem que o rendimento máximo para a
transesterificação de ésteres utilizando-se óleo residual de fritura obtém-se através da
configuração que envolve um tempo de reação de uma hora (60 minutos), a reação deve ser
executada nessa faixa de tempo para se obter um rendimento de biodiesel e teor de ésteres
satisfatórios.
Nas reações de transesterificação, após a etapa de decantação o biodiesel bruto foi
transferido para um erlenmeyer e feita a medição do pH, o qual mostrou ter características
alcalinas (pH ± 12), então foi feita a neutralização com ácido clorídrico (HCl 0,1 mol/L) para
que o biodiesel se enquadrasse nas normas da ANP, a qual estabelece valores de pH na faixa
de 7 a 7,6. Foram necessários ± 0,9 ml de (HCl 0,1 mol/L) para a neutralização do pH.
O biodiesel foi lavado em três etapas, com água destilada pré-aquecida a 80Cº. A
lavagem é necessária para retirar o excesso de glicerina, álcool e catalisador presentes. O
termo mais importante nesta etapa é a qualidade de separação entre as duas fases, ou seja, a
capacidade de remoção das impurezas presentes. A dificuldade de separação das fases nesta
etapa está associada à formação de emulsões, durante a agitação (fase aquosa + orgânica),
associada à presença de catalisador, ácidos graxos e glicerina.
Após cada processo de lavagem, a quantidade de sabão e rejeitos diminuiu e a fase
superior (biodiesel) se tornou mais límpida, indicando a remoção das impurezas como
mostrado nas Figuras 7 e 8.
Figura 07- Biodiesel na etapa de 1ª Lavagem

Fonte: Arquivo pessoal, 2016
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Figura 08 - Biodiesel na Etapa de 3ª e última lavagem

Fonte: Arquivo pessoal, 2016

Na sequência da lavagem o biodiesel passou pelo processo de secagem por 2
horas em estufa com temperatura em torno de 105ºC para remoção de excesso de água.
Posteriormente a essa etapa o biocombustível apresentou características visuais mais
límpida conforme mostra Figura 9. Em seguida foi novamente quantificado volume e massa
para análise do rendimento.
Figura 09 - Biodiesel (Esquerda) antes secagem; Biodiesel (Direita) pós secagem

Fonte: Arquivo pessoal, 2016
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Após a lavagem e secagem o rendimento teve-se um decaimento, devido a retirada
de materiais inapropriados, como por exemplo o excesso de catalisador, a glicerina, a água
e o metanol presentes. Os rendimentos são mostrados na Figura 10.
Figura 10 - Rendimento do Biodiesel Pós lavagem

Os valores de rendimento obtidos após processo de lavagem para ambos os
catalisadores, foram na faixa de 76 a 79%. Christoff (2006) cita em seu trabalho, ter conseguido
rendimentos em torno de 85% o qual é considerado excelente para um processo com
catálise básica.
Souza (2013) discorre em seu trabalho, ter chegado em valores de rendimentos em
torno de 76,3% para a mesma matéria – prima (óleo residual de fritura). O mesmo ressalta
que o rendimento para a transesterificação de ésteres utilizando-se óleo residual de fritura
depende muito de variáveis que exercem maior influência no rendimento, como por
exemplo concentração do catalisador e a relação álcool: óleo.
A partir de duas amostras do biodiesel produzido, uma com KOH e outra com NaOH
como catalizadores, foram realizadas algumas análises físicas e químicas das mesmas.
Posteriormente, os dados obtidos dessas análises, foram comparados com os limites
estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os
dados são apresentados na Tabela 2.
Tabela 02 - Dados obtidos por análises de amostra do Biodiesel produzido
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A densidade foi feito pelo método utilizando picnômetro e posteriormente
efetuando os cálculos, obteve-se um valor de densidade de 0,8444 Kg/ m³ para o biodiesel
produzido com catalizador KOH e 0,8399 com o catalizador NaOH. Ambas as amostras
mostraram estar dentro dos limites da portaria da ANP.
Os resultados obtidos em nossas análises de densidade são considerados
satisfatórios. Christoff em seu trabalho de produção de biodiesel a partir de óleo residual
de fritura obteve valores acima dos padrões estabelecidos. O mesmo cita, que o valor
encontrado para este parâmetro não limita a sua utilização como biocombustível em
motores diesel, pois os motores veiculares são projetados para operar com combustíveis
em uma determinada faixa de densidade.
Para encontrar a viscosidade foi utilizado o equipamento Viscosímetro Copo Ford, e
através de cálculos chegou-se a um valor de 3,92 e 3,61 mm²/s para o biodiesel produzido
com catalisadores KOH e NaOH, respectivamente. Os valores de viscosidades obtidas das
amostras analisadas se enquadram aos limites estabelecidos pela ANP.
Christoff (2006), em seu trabalho “Produção de biodiesel a partir do óleo residual
de fritura comercial’’, obteve valores de viscosidade cinemática de 4,83 mm²/s, o mesmo
se enquadrando dentro dos limites da ANP. Em seu trabalho ele cita a importância da
viscosidade, por ser um parâmetro responsável pela distribuição e atomização do
combustível no motor, sendo apontada como um dos problemas principais da utilização
direta de óleos vegetais em motores diesel.
O último teste realizado foi do índice de acidez. O resultado obtido nas análises
foi de 0,84 e 0,71 mg KOH/g para o biodiesel produzido com catalizadores KOH e NaOH,
respectivamente. Os valores resultantes das análises se mostraram acima do limite
estipulado, com isso o índice de acidez das amostras analisadas não se enquadram nas
normas estabelecidas pela ANP. A mesma estipula que os valores de índice de acidez do
biodiesel não pode ultrapassar de 0,5 mg KOH/g. Uma justificativa para tal resultado é
a característica da matéria-prima que geralmente possui um alto índice de acidez. Tal
parâmetro, sendo elevado pode trazer uma rápida deterioração do biocombustível.
No que diz respeito ao índice de acidez, Christoff (2006) conseguiu chegar em
valores dentro das normas da ANP para a amostra de biodiesel obtida a partir do óleo
residual de fritura coletado em Guaratuba. De acordo com a literatura, uma variável que
pôde lhe ter dado resultados positivos, foi um pré-tratamento da matéria-prima bruta
com maior abrangência e eficácia.
Automaticamente a matéria-prima (óleo residual de fritura) que não passar por um
rigoroso pré-tratamento, consequentemente vai ter um alto índice de acidez, com isso o
biodiesel proveniente da mesma, também terá um alto índice de acidez.
4. CONCLUSÃO
No presente trabalho, foi analisada a possibilidade da produção do biodiesel a
partir de óleo de fritura residual. Por questões, principalmente ambientais, é que surgem
as ideias para investir na tecnologia de reaproveitamento dos resíduos de descarte, como
os óleos residuais de fritura.
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Em escala laboratorial, foram estudados os processos de transesterificação dos
óleos de fritura através da rota metílica, utilizando como catalisador o hidróxido de sódio
e potássio. Quanto à etapa de transesterificação, para a rota metílica os resultados obtidos
foram positivos, pois foi possível comprovar a produção do biodiesel. No processo de
transesterificação, foram comparados dois tipos de catalisadores, NaOH e o KOH, variando
o tempo de reação, concluindo-se que o NaOH teve rendimentos maiores em relação
ao KOH em todos os experimentos. Verificou-se que através do aumento do tempo de
reação houve um decréscimo, ou seja, perda de rendimento. Comprova-se que o tempo
aproximado de 60 minutos é o mais ideal para a produção de biodiesel.
Os rendimentos obtidos (acima de 75%) foram satisfatórios e considerados altos,
comprovando o que os autores Souza e Christoff citam na literatura. O catalisador NaOH
(Hidróxido de Sódio) mostrou ter maior potencial pois o biodiesel obtido com o mesmo,
apresentou resultados mais satisfatórios nas análises físico-químicas, ou seja, a maioria
se enquadrou nos limites de qualidade, estabelecidos por lei, pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Das análises físico-químicas, o parâmetro que mostrou resultados negativos, foi
apenas o índice de acidez. Tal parâmetro resultou em valores fora dos limites estabelecidos
pela ANP. A justificativa para esses dados desfavoráveis se relaciona a uma ineficiência
na etapa de pré-tratamento, pois a matéria-prima em questão possui um alto índice de
ácidos graxos livres em sua composição.
Através dos resultados obtidos e da pesquisa bibliográfica, a produção de biodiesel a partir
do óleo residual de fritura mostra ser viável por trazer benefícios ambientais e econômicos.
Porém, ainda se encontra longe de ser algo a ser facilmente produzido e movimentado no
mercado, principalmente em nosso país, por razões culturais e técnicas (necessidade de
mais estudos na etapa de pré-tratamento).
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RESUMO
As muitas tecnologias, no âmbito do desenvolvimento sustentável, levam a procurar
opções ao mesmo tempo inovadoras e viáveis para satisfazer os processos em curso. Uma
crescente preocupação com a questão ambiental é sempre o foco de discussões, e como o
engenheiro de hoje percebe as possibilidades de contribuição para melhorias ambientais
é um diferencial. Aliado a isso, uma questão no cuidado com a interação do profissional
de engenharia com a comunidade é levantada. O presente projeto tem como objetivo
principal a utilização de óleo de cozinha já usado para a fabricação de detergente; esse
produto adquiriu uma magnitude tal que levou os acadêmicos a introduzirem alunos de
um colégio público no programa, ministrando-lhes um curso em regime intensivo, o que
proporcionou aos estudantes compreender e fazer uso de conceitos matemáticos, físicos e
químicos. Foram ministrados módulos de matemática, física e química, além de ferramentas
para melhoria contínua e normas regulamentadoras. Na primeira etapa do projeto aplicado,
verificou-se que os estudantes do colégio apresentaram mais comprometimento com os
estudos na escola, tornando-se referência para outros colegas, posicionando-se de uma
forma consciente fora do ambiente escolar. Espera-se desenvolver uma educação para
consciência ambiental. Compreendem-se esses conceitos e vislumbra-se em campo a nível
macro o que se experimenta em laboratório. O resultado final é a obtenção de um produto
que possa atender às exigências da ANVISA, especialmente no que tange às propriedades
como pH e viscosidade; e desenvolver o know-how de tecnologias análogas, para atender
outras questões onde a engenharia se faça necessária.
Palavras-chave: Educação ambiental, Extensão, Fabricação de detergente.
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ABSTRACT
The many technologies in the context of sustainable development, lead to look for options
at the same time innovative and viable to meet the ongoing processes. A growing concern
with environmental issues is always the focus of discussions, and as the engineer of today
realize the contribution of possibilities for environmental improvements is a differential.
Allied to this, a question in the care of the interaction of engineering professional with the
community is raised. This project aims to use cooking oil already used for the manufacture of
detergent; this product acquired a magnitude that led scholars to introduce students from
a public school in the program, giving them an ongoing intensive regime, which provided
students understand and make use of mathematical, physical and chemical concepts.
They were taught math modules, physics and chemistry, as well as tools for continuous
improvement and regulatory standards. In the first stage of the applied project, it was found
that college students showed more commitment to studies in school, becoming a reference
for other colleagues, positioning itself in a conscious way outside the school environment.
Expected to develop an education for environmental awareness. Understanding between
these concepts and sees in the field macro level what is experienced in the laboratory. The end
result is to obtain a product that can meet the requirements of ANVISA, especially regarding
properties such as pH and viscosity; and develop the know-how of similar technology, to
address other issues where engineering becomes necessary.
Keywords: Environmental Education, Extension, Detergent Manufacturing.
1. INTRODUÇÃO
A inquietude do ser humano deve ser a maior razão de este ver necessidade em
colocar a mão naquilo que está à sua volta e mudar cenários, quando não inventar uma nova
utilidade com os recursos presentes (CREMASCO, 2005). Um engenheiro é o profissional
que lida com esses recursos e, como Cremasco cita Davis e Newstron (1992): “... a habilidade
conceitual está relacionada à capacidade de pensar em termos de modelos, estruturas
e amplas interligações...”. Neste sentido, as habilidades, humana, técnica e conceitual
compreendem um profissional sistêmico.
Mano et al (2005) remete o conceito de poluição como alteração que pode acarretar
danos ao meio ambiente, à saúde, que podem trazer danos irreversíveis a ecossistemas.
Sendo o engenheiro, um profissional sistêmico de percepção mais apurada, vislumbrase uma boa oportunidade de se mudar alguns cenários, sobretudo no que tange o foco
ambiental. Sandra Mara Stocker Lago cita, em sua dissertação de pós-graduação, que nove
bilhões de litros de óleo vegetal são produzidos por ano no Brasil. Essa informação provém da
empresa alemã Oil World e, de acordo com a Associação Brasileira para Sensibilização, Coleta
e Reciclagem de Resíduos de Óleo Comestível, a ECÓLEO, apenas 1% do total produzido é
coletado após o consumo (ECÓLEO, 2012).
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.
De acordo com a SABESP, um litro de óleo de cozinha usado pode tornar imprópria
para consumo mais de vinte mil litros de água. Isto pode acarretar um acréscimo de 22,5%
nos custos de tratamento do esgoto. Há, ainda, o impacto ambiental, cujos valores excedem
o pecuniário.
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O curso de capacitação em aprendizagem de processos é uma proposta de ensinar
aos jovens de um colégio público, além de disciplinas instrumentais, técnicas de qualidade
e segurança para a fabricação de detergente. Ao utilizar óleo e soda a 50%, gera-se material
polar que remove por aglutinação as gorduras de louças e pisos, além de outras sujeiras. O
álcool modera a ação da soda durante a hidrólise do óleo, ômega 9 (9), maior constituinte
de sua longa cadeia.
Fundamentado nessa premissa, foi desenvolvido a ideia de se reciclar reciclagem
de resíduos potencialmente danosos para o meio ambiente, o óleo de cozinha usado e as
garrafas PET descartadas. Reciclar o óleo é uma maneira de direcionar um agente poluente
para uma finalidade posterior àquela da utilização para alimentação. O presente projeto
acadêmico vislumbra elucidar de modo científico aquilo que se sabe de modo empírico:
que o óleo de cozinha usado, bem como qualquer tipo de gordura, pode ser utilizado para
fazer sabão. De acordo com Suely Gonçalves, misturas de sebo, barrigadas e sobras de fritura
de toucinho são empregadas com cinza, de madeira queimada lentamente por ainda estar
“meio verde”. Segundo Caio Gautelli, cada litro de óleo contamina 200 mil litros de água.
Este número, de acordo com a SABESP (2010), oscila dentro de 20 mil litros, tornando o
tratamento de esgoto até 25% mais caro. Dessa forma, descartar o óleo de cozinha usado,
além do desperdício deste como insumo para fabricação de sabão ou detergente, também
é um prejuízo ambiental. Além de retirar de circulação o óleo de cozinha usado, o projeto
visa também redirecionar as garrafas PET descartadas, que são compostas de um material
de muito longa vida, o politereftalato de etileno (PET). O Anuário da Indústria Química de
2002, publicado pela ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química estimou que a
produção de PET no Brasil no ano de 2001 oscilou em torno de 329 mil toneladas, e o consumo
aparente estando em 482 mil toneladas traz um alarmante índice de um País ainda sem
estrutura para reciclar tal montante. A reciclagem do PET já era 30% maior que o consumo de
embalagens, segundo Pacheco (2005). O PET possui elevado ponto de fusão, que oscila na
temperatura em torno de 250ºC. Na natureza, este material leva mais de quatrocentos anos
para decompor-se. Sua queima libera gases que são tóxicos, ou seja, há razões suficientes
para se destinar este material para um lugar adequado. Cada litro de detergente produzido
impacta na retirada de óleo de cozinha que poderia estar contaminando 1136L de água de
mananciais e fontes.
Assim, o presente trabalho tem por objetivos a fabricação de detergente de forma
ecológica; promoção extensão social, compartilhando conhecimentos com os alunos de
um colégio da rede estadual pública de ensino; promoção a educação para a ecologia;
favorecimento geração de renda; ampliação da interação entre a comunidade e o universo
acadêmico. Percebendo a realidade dura de uma sociedade repleta de desigualdades
pecuniárias, o projeto visa auxiliar paulatinamente, sem nunca pretender assumir aquilo que
é missão primeira do Estado. Porém, no âmbito de responsabilidade social e moral, olhouse uma maneira de mudar, ainda que a conta-gotas, a realidade de um grupo de jovens em
idade pré-vestibular. Uma vez que o desejo da Instituição é concomitante a uma prerrogativa
do MEC, o Colegiado de Engenharia Química, coordenado pelo professor Dr. Osvaldo Vieira,
delegou a orientação deste projeto à professora Ms. Fabiana de Oliveira Rosa, que além de
comprovada experiência no segmento acadêmico, ministra aulas de matemática no Colégio
Estadual Dr. Marcelino Nogueira. Neste colégio, sua percepção apurada vislumbrou uma
parceria capaz de mudar a realidade das duas instituições de ensino mencionadas neste
programa. O projeto aborda a educação para a ecologia, que já é prevista dentro de padrões
curriculares do ensino fundamental, mas que pode ser muito aproveitado dentro do ensino
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médio, com o ímpeto de alunos bem instruídos e capazes de disseminar aquilo que é
essencial para a existência sustentável, a colaboração de cada membro da sociedade, contra
um ritmo desordenado que podem acarretar degradação ambiental e poluição em níveis
que o ecossistema não pode suportar (PHILIPPI Jr.; PELICIOLINI, 2005).
Dentro da etapa laboratorial, os alunos selecionados terão acesso a dados relevantes
sobre o meio ambiente, pois o laboratório vem a ser uma extensão do que se aprende em sala
de aula, preparando o jovem e dando-lhe molde e caráter que o mercado de trabalho espera
de uma pessoa que venha e integrar seu quadro de colaboradores. Uma vez que o aluno
venha a participar da fabricação de detergente, sempre supervisionado pelos discentes, ele
poderá ter noção de sua contribuição em prol do meio ambiente.
A promoção de extensão social tem seu início na formação de alunos, em um curso
de regime intensivo, nas disciplinas instrumentais de Matemática, Física e Química. Estas
têm por finalidade impelir os participantes a serem ainda melhores dentro do colégio onde
estudam.
Como mencionado anteriormente, os alunos deste colégio não se encontram dentro
das classes mais abastadas da comunidade. Muitas vezes, a colação de grau do ensino médio
verifica-se pelo empenho de professores, que em sua boa vontade, empregam esforços
e recursos (humanos e pecuniários), para uma singela arrecadação. O centro comunitário
próximo é local de uma cerimônia simples de colação de grau, que muitas vezes não refletem
o grande e real valor que a conclusão do ensino médio possui.
O detergente que os alunos ajudarão a produzir será vendido, dentro do colégio
onde estudam, na faculdade onde será produzido e em estabelecimentos que venham a
abraçar a causa. De acordo com Pereira e Lewandowski (2013) este tipo de iniciativa acaba
por agradar o público consumidor, além do fato que a qualidade do produto é elogiada por
usuários.
A colação de grau dos alunos do colégio público será realizado na faculdade, custeada
com a venda do detergente produzido pelos alunos envolvidos no projeto. A renda ainda
pagará o investimento que a faculdade fez na planta piloto, gerando um retorno pecuniário,
com moderada margem de lucro remanescente em caixa. Este ponto é fundamental,
porque o projeto não terá seu ocaso no piloto, tem sustentabilidade e poderá ser nicho
experiencial para que outros projetos sejam custeados, após criteriosa avaliação da IES, de
seus coordenadores e gestores.
Esporadicamente, a IES promove eventos que beneficiam não só aqueles que
estudam regularmente no colégio privado que funciona em suas instalações nos períodos
matutino e vespertino. Contudo, é um modo a mais de se interagir com o público que reside
nas imediações da faculdade. Pessoas de baixa renda que moram na vizinhança, pessoas
que trabalham no colégio mencionado anteriormente, moradores da comunidade em
geral, estão sendo convidadas a utilizar e testar o detergente produzido, e de bom grado a
colaborarem com esta iniciativa.
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2. METODOLOGIA
2.1. Matérias e Métodos
A planta laboratorial conta com uma bancada conforme a figura 01, feita em MDF, com
tanques de insumos e reação feitos de galões descartados de água mineral. Tubos, válvulas,
mangueiras e conexões em PVC aduzem insumos de uma etapa para outra, por força da
gravidade num momento e por bombas do tipo universal para drenagem de máquinas de
lavar roupas, em outros. A velocidade de reação é manejada por agitadores rotativos que o
laboratório já dispõe. Para fabricar o detergente são utilizados os seguintes insumos: em um
tanque é adicionado um volume de óleo de cozinha usado, já filtrado como filtro de tecido
de algodão, em outro tanque solução de hidróxido de sódio (NaOH) à concentração de 50%,
no próximo recipiente é inserido o etanol 70% (álcool comercial para uso doméstico), água
aquecida e pôr fim a água a temperatura ambiente.
Figura 01 – Esquema da bancada para fabricação do detergente

Fonte: Acervo dos autores

No primeiro momento são adicionados os insumos na planta, cada um em seu
respectivo lugar, em seguida abre-se as válvulas existentes na base dos tanques do óleo de
o (NaOH), com a ajuda da força da gravidade os insumos escoam para o tanque de mistura,
o qual possuirá agitador rotativo, para a realização da hidrólise do óleo de cozinha usado,
fenômeno que ocorre na ligação dupla do nono carbono da cadeia.
Como a homogeneização realizada, abre-se a válvula do tanque de etanol, que
sintetiza a ação da hidrólise. Nessa etapa ocorre a precipitação, a formação do sabão e
aumento da consistência da mistura, a estrutura tem odor forte e característico, que é oriundo
de reações da soda com elementos derivados de manganês e outros metais alcalinos, estes
acabam presentes no óleo, após a fritura de alimentos, e causam o odor desagradável que
emana da fabricação do sabão; em seguida adiciona-se água quente para dissolução deste
sólido pastoso, dando origem a uma emulsão concentrada, onde ocorrerá a formação do
detergente concentrado.
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Com ação de bombas do tipo universal, o detergente concentrado segue para
o tanque de descarga e de latência juntamente com água (temperatura ambiente) para
refrigeração e diluição da mistura. No tanque de diluição, latência e descarga a mistura é
recirculada até ocorrer toda as reações necessárias, como obsecramos na figura 02. Lauril
pode ser adicionado, para obter mais espuma do produto, muito embora já espume bastante
com apenas algumas horas após a fabricação. Um corante destaca o detergente de acordo
com a essência que se deseja adicionar. O produto estará pronto para envase.
Figura 02: Etapas do processo de fabricação do detergente em laboratório: 1) Filtração do
óleo, a fim de se eliminar grumos e impurezas; 2) Adição de soda e etanol, com a formação
inicial do sabão (faixa intermediária); 3) Após adição de água quente e corante; 4) Em seguida
adição de água fria e essência; 5) Detergente pronto para uso.

2

3

4

5

1
Fonte: Acervo dos autores.

Foram realizados ensaios de pH, densidade e viscosidade em amostras de três
detergentes, a saber:
• Primeiro, um fabricado de maneira rústica (caseiro);
• Uma marca famosa e líder em vendas;
• Outro detergente fabricado no laboratório da faculdade.
O método realizado nas análises de pH, densidade e viscosidade, foram procedidas
da seguinte forma:
Na análise do pH foi levado amostra a peagâmetro laboratorial com calibração por
solução padrão;
Na análise da densidade foi amostrado cada detergente e levado à balança analítica
com precisão de quatro casas decimais;
Na análise da viscosidade ensaiada em viscosímetro tipo copo de Ford. Os ensaios
foram realizados em laboratório, a temperatura de ensaio foi 26,3ºC.
A direção do colégio Marcelino Nogueira aceitou participar desse projeto onde seus
alunos do 3º ano do ensino médio, os quais participaram de uma seleção, sendo que quinze
alunos foram selecionados e, após o decurso do primeiro mês esse número caiu para doze;
ao longo de dois meses esse número viu-se reduzido a sete, conforme figura 03.
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Figura 03 - Imagem dos alunos

Fonte: Acervo dos autores.

Tanto para os acadêmicos que ministram as disciplinas quanto para a orientadora,
esse número é satisfatório, e corresponde à realidade vivida dentro do colegiado de
engenharia química.
Estes alunos receberam um pequeno curso em regime intensivo, as disciplinas foram
separadas por módulos com duração de 15 aulas cada, sendo elas: área de exatas (Matemática,
Química e Física) e disciplinas da área de ciências humanas (Normas Regulamentadoras (NRs)
e Ferramentas para Melhoria Contínua). Os módulos foram assim definidos: matemática, física
e ferramentas para melhoria contínua, em regime semipresencial; os alunos acompanharam
instruções por vídeos postados na web, com encontros esporádicos a fim de se elucidar as
dúvidas.
Em regime presencial, as aulas de química e NRs, (têm foco na segurança dentro do
laboratório, para poder ter uma vista a posteriori da planta utilizada para a fabricação de
detergente), sala de aula, estudos de caso e laboratório.
Por deliberação da IES, o primeiro colocado do programa escolhe o curso que deseja
estudar, e o segundo recebe um curso à escolha da faculdade. A manutenção dessas bolsas
está condicionada a passar no exame vestibular, cuja taxa de inscrição poderá também ser
cedida pela IES; e no empenho do aluno contemplado em dar continuidade ao programa
nas etapas vindouras.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Resultados e Discussões
Mais de cinquenta litros de óleo de cozinha usado já foram retirados de circulação
só na cantina da faculdade; ensaios com o detergente produzido em laboratório foram
extremamente satisfatórios em campo, na limpeza de louças com resíduos de óleo, na
limpeza de pisos cerâmicos e até louças sanitárias; cerca de duzentas garrafas de água
mineral descartadas foram removidas do meio ambiente.
Os alunos que ainda estão no programa mudaram sua postura e demonstraram
maior interesse nas disciplinas que estudam no colégio; a percepção destes alunos no
sentido de foco ambiental os impelem a ser a melhor forma de merchandising do que vem a
ser educação para a ecologia; os alunos participantes do programa acabaram por tornar-se
referência para os professores, em notas e postura de cidadania.
No gráfico 01, pôde-se verificar as diferentes faixas de pH, sendo que aquela
estipulada pela ANVISA seria de no máximo 10. De acordo com o anexo III da resolução
normativa 1/78, o pH aceitável para se lavar artigos de copa e cozinha está entre 5,5 e 8,5;
para detergente líquido de usos geral, este valor é aceitável até 12,0.
Gráfico 01 - Diferentes faixas de pH em amostras de detergente (média).

Fonte: Dados empíricos coletados pelos autores.

O gráfico 02 apresenta diferentes valores de densidade para as amostras de
detergente, fator que implica diretamente na biodegradabilidade. Não existem prescrições
no documento da ANVISA com respeito à densidade. O que se observa é que dependendo
da aplicação do produto, cada fabricante fornece com densidades próprias.
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Gráfico 02: Contraste dos diferentes valores de densidade aparente dos detergentes, em g/
cm³.

Fonte: Dados empíricos coletados pelos autores.

O gráfico 03 mostra como se comportou a viscosidade, ensaiada em viscosímetro
tipo copo de Ford. A ANVISA determina que o valor de viscosidade para detergentes para
copa e cozinha deve ser de, no mínimo, 100cP (centipoise). Detergentes de uso geral não
possuem especificações da ANVISA a respeito de valores mínimos ou padrão.
Gráfico 03: evolução e diferença dos valores de viscosidade nas amostras de detergente
ensaiadas, em mPa*s.

Fonte: Dados empíricos coletados pelos autores.
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Na tabela 01, pode ser observado que os coeficientes de variação para densidade e
viscosidade são desprezíveis, uma vez que só aparecem algarismos significativos depois da
quarta casa decimal. Já para os ensaios de pH, esta variação foi praticamente a mesma para
o detergente caseiro e o detergente da marca líder.
Os valores de desvio padrão não apresentaram muita oscilação, quando compara-se
os ensaios entre o detergente caseiro e a marca líder; porém, aquele obtido em laboratório
destoa consideravelmente quando o foco dos ensaios está na densidade ou no pH. Foi
inclusive empreendido um grande esforço para diminuir o pH sem afetar as propriedades de
detergência do produto; o ácido clorídrico (HCl) 0,1N foi administrado numa amostragem,
mas o resultado foi insatisfatório. O detergente perdeu sua ação de remoção de gorduras e
ficou pouco viscoso. O emprego do ácido carbônico 0,25N trouxe semelhante resultado; por
fim, foi empregada novamente a experiência caseira: triturado um limão, inteiro, com casca
e sementes. O teor de 500mL diluído em 2000mL deu origem a uma solução com pH 5,63.
Foi dosado gradativamente em proporção de volume: 5%; 10%; 12% e com 13% foi possível
baixar o pH de 13,3 para os valores em torno de 10,0. Este já começa a ser um valor aceitável
pelos padrões da ANVISA.
A diferença de viscosidade, entre eles é verificada numa variação muito exacerbada,
quando se compara a produção batelada laboratorial com a marca líder. Isto pode ser
decorrente da precipitação que o etanol proporciona ao hidróxido de sódio em meio ao
óleo, e que forma as micelas deste detergente.
Pode-se afirmar, categoricamente, que este detergente produzido em laboratório
atende às especificações que a ANVISA determina para emulsificantes alcalinos de uso para
limpezas em geral.
Tabela 01 - Ensaios realizados em laboratório.

Fonte: Dados empíricos coletados pelos autores.

Os alunos que ainda estão no programa mudaram sua postura e demonstraram
maior interesse nas disciplinas que estudam no colégio, a percepção destes alunos no
sentido de foco ambiental os impeliu a serem a melhor forma de merchandising do que vem
a ser educação para a ecologia, os alunos participantes do programa acabaram por tornar-se
referência para os professores, em notas e postura de cidadania.
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É interessante salientar que o detergente produzido será vendido a R$1,00 cada
garrafa de 500mL, e o custo de produção de oscila em torno de R$0,30 para esse mesmo
volume.
O lucro estimado com a venda pode ser de até 70%. A partir disso, deve-se
implementar um plano de ação de melhoria e incremento da planta laboratorial.
4. CONCLUSÃO
Os alunos que participam deste programa absorvem, ainda que de maneira inata, a
consciência ambiental e, de modo consequente, o molde de cidadania que bons profissionais
precisam desempenhar. A educação para a ecologia apresenta retorno tangível a médio
prazo e intangível a curto.
Fabricar detergente reciclando o óleo de cozinha usado é viável, simples e pode ser
rentável para o social. É interessante observar que o alcance de um projeto como este mostrase muito superior à aquele proposto inicialmente, o que é empolgante e surpreendente.
Este projeto abre novos horizontes para acadêmicos da graduação da Faculdade, aliando
pesquisa científica com docência.
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 desta forma pode beneficiar muito
o meio ambiente com a preservação de consideráveis volumes de água que deixam de ser
poluídos. Incrementa este benefício saber que o solo de cursos d’água não será afetado.
Poder observar os fenômenos de transporte, como as contribuições difusiva e
convectiva, viabiliza o intercambio entre o conceitual e o empírico.
Não se trata de uma solução definitiva, mas denota um novo campo de estudos a ser
explorado, com muito mais questionamentos instigantes que respostas convictas.
Assim, o engenheiro pode, em todas as áreas de estudo e desenvolvimento, prover
tecnologias que beneficiem o meio ambiente, tornando processos sustentáveis.
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MOAGEM MECÂNICA: EFEITO DOS PARÂMETROS
DE MOAGEM NA COMINUIÇÃO DO TiO2
Jean César Marinozi Vicentini149; Gimerson Weigert Subtil150; Taysa de Souza Braniz151;
Marcos de Souza152

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Engenharia de reações químicas e biotecnologia
RESUMO
Os produtos oriundos da moagem mecânica podem sofrer influência de diversos fatores
que podem interferir no tamanho do grão, na formação de novos compostos, na mudança
de fase do material quando submetido a temperaturas elevadas e na alteração das
propriedades físico-químicas do material processado. O trabalho discutirá brevemente
todos os parâmetros de moagem e um procedimento de cominuição do dióxido de titânio
variando alguns dos parâmetros discutidos. As amostras foram caracterizadas por difração
de raios-X para identificar o composto formado e determinar o tamanho do cristalito do
TiO2 pela equação de Sherrer, por espalhamento de luz dinâmico para determinação do
tamanho da partícula e do índice de dispersão ou heterogeneidade das partículas, absorção
atômica para quantificar a presença do metal de transição ferro e espectroscopia de
fotoacústica para determinação da energia de band gap. Foi encontrado que houve maior
redução do tamanho do cristalito, maior contaminação, amorfização e mudança de fase do
semicondutor de anatase para rutilo à proporção que o sistema foi se energizando, ou seja,
com o aumento do tempo e velocidade de moagem.
Palavras-chave: anatase, rutilo, moagem
ABSTRACT
The products from the mechanical grinding can be influenced by several factors that
implying on the grain size, formation of new compounds, phase change and alteration
of the physical and chemical property of processed material. The work briefly discuss all
grinding parameters and a titanium dioxide comminution procedure varying some of
these parameters discussed. The samples were characterized by X-ray diffraction to identify
the phases formation and determine the crystallite size of TiO2, dynamic light scattering
to determine de size particle and the index polydispersity, atomic absorption for the iron
transition metal quantification and photoacoustic spectroscopy to determine the energy
band gap. It was found that there was a greater reduction in crystallite size, higher Fe
contamination, amorphization and phase changing for anatase to rutile as the system was
more energetic, i.e. increasing grinding time and speed.
Keywords: anatase, rutile, milling
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Moagem Mecânica
A moagem é uma técnica antiga e simples de uma vasta aplicabilidade que tem
atraído a atenção de muitos pesquisadores com a evolução da ciência. Em 1826 foi publicado
no The Franklin Journal um dos primeiros trabalhos em que Belidor estudou uma melhoria
para o tradicional moinho de farinha utilizando a força centrífuga fornecida pela água para
movimentar o mecanismo, que na época era um avanço enorme na questão de segurança
do operador e resistência mecânica do equipamento (BELIDOR, 1826). Desde então as
quantidades de trabalhos progrediram numerosamente, em maior para a aplicação central
na síntese mecânica de ligas (MA) e moagem mecânica (MM), como pode ser observado o
notável progresso na produção científica nos últimos anos para MM pela Figura 1.
Figura 01 - Progresso na publicação científica relacionada a moagem mecânica.
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A moagem é uma técnica de processamento de fases fora do equilíbrio na qual
partículas se soldam, fragmentam e ressoldam repetidas vezes em um moinho de baixa,
média ou alta energia, podendo ser aplicada para um único material como para uma
mistura de materiais na síntese de ligas metálicas homogêneas (SURYANARAYANA, 2001). A
soldagem é conhecida como “soldagem a frio” ou “soldagem de pressão a frio”, em que dois
materiais se juntam por meio da aplicação de uma pressão intensa exercida pelas bolas de
moagem. Esta técnica difere da solda comum, pois não depende da temperatura para que
os materiais se soldem, isso pois os materiais permanecem no estado sólido durante todo o
procedimento.
A diferença entre moagem mecânica e síntese mecânica de ligas é que na primeira
não ocorre o amálgama entre os materiais precursores, ou seja, não há mistura; contudo,
poucos autores fazem essa distinção. Quando uma reação ocorre durante o procedimento
ou uma mudança de fase, a moagem é caracterizada por mecanosíntese (SURYANARAYANA,
2001).
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Embora sendo um procedimento simples existem alguns parâmetros que podem
interferir no resultado da moagem, ocasionando maior ou menor redução de partículas,
reação química, contaminação e mudança de fase do material. Esses parâmetros são
o tipo de moinho, o material do vaso e das bolas de moagem, velocidade e tempo de
moagem, a razão mássica entre bolas e material, atmosfera de moagem, temperatura, o
agente controlador de processo e o volume do vaso de moagem ocupado ou preenchido.
A seguir os parâmetros que interferem tanto na MA quanto na MM serão brevemente
discutidos.
1.2. Parâmetros de Moagem
1.2.1. Tipo de moinho
O tipo de moinho exerce uma grande interferência no tratamento de moagem
mecânica, dado que cada um apresenta uma capacidade máxima de material a ser
processado, contudo dependendo da capacidade e tipo do moinho um maior tempo
e um maior gasto energético para movimentar todo o sistema material e bolas pode
ser necessário. O conjunto de um moinho, ou o meio de moagem, é composto pelo
equipamento que promove a rotação, o vaso e as bolas de moagem (SURYANARAYANA,
2001).
Os moinhos podem ser classificados em moinhos de baixa, média e alta energia. O
que os torna caracterizáveis quanto a esse parâmetro é o máximo de velocidade do disco
e o máximo de velocidade que as bolas atingem no interior do vaso de moagem, tornando
o tratamento mais ou menos energético.
Na tabela abaixo estão descritas algumas das principais características de cada
moinho.
Tabela 01 - Tipos de moinho
Tipo

Massa

Energia

Moinho Mixer ou Shaker

Até 20g

Alta Energia

Moinho Planetário

Até 250g

Média Energia

Atrittor

De 0,5 a 100kg

Baixa Energia

Moinho Uni-ball

Até 2kg

Baixa Energia

Fonte: SURYANARAYANA, C. (2001).

O Moinho Planetário recebe esse nome devido a trajetória do vaso de moagem
dentro do equipamento. O vaso de moagem possui um movimento rotacional em torno
do próprio eixo, rotação (Figura 2a), e uma rotação contrária em torno do eixo do disco,
translação (Figura 2b), disco no qual o vaso está preso, estabelecendo um trajeto que recorda
o movimento dos planetas em órbita.
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Figura 02 – Ilustração da trajetória do vaso de moagem dentro do moinho Pulverisette 6 (a)
rotação e (b) translação.
(a)

Nas figuras que seguem é retratado o mecanismo de moagem. É conhecido que
as bolas fragmentam as partículas do material de 2 modos distintos, se chocando entre si
(Figura 3a) e contra as paredes do vaso de moagem (Figura 3b).
Figura 03 – Ilustração do mecanismo de quebra, solda e ressolda do material processado
entre (a) as bolas e entre (b) bolas e parede.
(b)

Fonte: SURYANARAYANA, C. (2001).
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1.2.2. Material do vaso de moagem
O vaso de moagem pode ser encontrado por diversos nomes na língua inglesa do
observado em artigos científicos como por exemplo milling container, grinding vessel, vial,
jar ou ainda por grinding bowl. Este exerce uma enorme influência no resultado final da
moagem, dado que pode haver incrustação de material do vaso no material tratado em
virtude do choque das bolas com a superfície interna do vaso de moagem. Incrustação que
pode acarretar em uma contaminação ou mudança química do material processado. Desse
modo é sugerido que seja utilizado um vaso de moagem de mesmo material da amostra a
ser processada ou algum outro que ofereça uma contaminação menos indesejada.
São conhecidos vasos de moagem de muitos materiais como aço Cr, liga Fe-Cr-Ni e
variações, aço temperado, sílica, alumina etc.
1.2.3. Material das bolas de moagem
As bolas de moagem também podem ser encontradas na literatura por grinding balls
ou grinding medium. Os mesmos materiais dos vasos de moagem citados no tópico 1.2.2.
são encontrados também para as bolas de moagem e a mesma recomendação é sugerida,
utilizar bolas de moagem de mesmo material da amostra a ser processada a fim de evitar
contaminação.
Além da composição das bolas de moagem, o diâmetro delas também exerce forte
influência na eficiência do procedimento, dado que pode alterar o produto final. As bolas de
moagem são encontradas na faixa de 5 a 40mm de diâmetro. É conhecido que diâmetros
maiores transferem mais energia ao sistema, isso pois a densidade das bolas é alta o suficiente
para aumentar a intensidade do impacto entre as bolas e a amostra processada.
Estudos revelam que os tamanhos das bolas de moagem, aplicadas a um mesmo
material e sobre o restante das condições idênticas, resultam em produtos diferentes. Lai &
Lu (1998) apontaram que em um tratamento entre uma liga de Ti-Al sobre bolas de diâmetro
igual a 15 mm formou uma solução sólida de alumínio em titânio, enquanto para tratamento
com bolas de 20 e 25 mm resultou em uma mistura das fases de titânio e alumínio.
Em qualquer ensaio de moagem, no estágio inicial, uma quantia da amostra em
processamento fica aderida a superfície interna do vaso de moagem e na superfície das
bolas, devido a rugosidade da superfície associado a força exercida sobre o material prensado
na parede ou prensado entre as bolas. Essa quantia aderia é importante pois impede a
contaminação excessiva da amostra pelo material do vaso e das bolas de moagem, contudo,
se essa camada for muito espessa pode resultar em um produto não homogêneo (GILMAN
& BENJAMIN, 1983), o que é fora de cogitação para o procedimento. Outra desvantagem da
camada na superfície das bolas é o motivo dela ser de difícil remoção após o término do
processamento, necessitando de pós-tratamento de limpeza do sistema.
É comum utilizar em um procedimento de moagem uma quantidade de bolas de
mesmo diâmetro, contudo na literatura é afirmado que bolas de diferentes diâmetros em
um mesmo ensaio pode promover maior incremento energético (GAVRILOV, VINOGRADOV
& SHAW, 1995). Esse aumento da energia do sistema favorece, segundo autores, o
desprendimento do material processado aderido à superfície das bolas de moagens (TAKACS
& PARDAVI-HORVATH, 1996) devido a maior randomização das trajetórias das bolas dentro
do vaso.
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1.2.4. Velocidade de rotação
É coerente que a medida que se aumenta a velocidade de moagem, maior a choque
entre bolas e entre as bolas e a parede, aumentando, portando, a energia do sistema. É dito,
assim, que um sistema é mais energético que outro comparando as velocidades e tempos
de moagem, quanto maior a velocidade e tempo, mais energético o sistema.
Dependendo do tipo de moinho utilizado e do seu respectivo limite superior de
velocidade rotacional podem haver algumas limitações no procedimento. Se a velocidade
de moagem for muito elevada, superior à velocidade crítica, as bolas de moagem ficarão
aderidas a superfície interna do container de moagem devido a força centrífuga agindo de
dentro para fora. Com isso as bolas não terão atividade cominutiva.
Foi relatado que em velocidades muito elevadas o tamanho do cristalito do material
processado pode vir a aumentar (SURYANARAYANA, 2001). Uma possível explicação seria
o fato das bolas de moagem não estarem exercendo o impacto no material devido a força
atuante que as deixam mais aderidas na superfície lateral interna do vaso do que em
movimento randômico, ou do mecanismo de solda se sobressair ao mecanismo de fratura
do material. O ideal, desta maneira, é não ultrapassar a velocidade crítica para que as bolas
exerçam total impacto no material a ser processado e possam atingir a energia de colisão
máxima.
Uma outra limitação que pode ocorrer com o aumento da velocidade rotacional é
o incremento de temperatura no interior do vaso de moagem. O aumento energético do
sistema, de fato, aumenta a temperatura do meio e esse acréscimo pode trazer efeitos
positivos e negativos. Por um lado, o acréscimo de temperatura pode ser vantajoso se o
produto desejado for um material homogêneo, dado que a temperaturas elevadas a difusão
mássica é favorecida. Por outro lado, em sistemas mais energéticos podem haver níveis
maiores de contaminação do material processado pelo meio de moagem, maior desgaste
do equipamento e também mudança de fase ou decomposição do material dependendo de
suas propriedades.
1.2.5. Tempo de moagem
O tempo de processamento é fundamental para se obter o produto desejado. Vale
lembrar que parar selecionar um tempo adequado é necessário antes verificar a quantidade
de material a ser moído e a proporção mássica entre as bolas de moagem e o material, para
em seguida determinar a velocidade ou intensidade do moinho.
É necessário, portanto, proceder a realização da cominuição do material com o tempo
ideal e não o ultrapassar, dado que quanto maior o tempo, maior a energia do sistema, maior
o desgaste do equipamento, e maior a contaminação do material pelo meio.
1.2.6. Razão mássica entre bolas de moagem e amostra
A razão mássica entre as bolas de moagem e o material a ser processado (BPR) ou
ainda a razão de carga (CR) é um parâmetro importante para a atividade cominutiva. A CR
a ser aplicada é dependente da capacidade do moinho. Caso um moinho tipo Mixer seja
utilizado, uma baixa CR é necessária, por outro lado, se for um do tipo Attritor, uma elevada
CR deve ser atribuída para atingir o mesmo resultado em um mesmo intervalo de tempo.
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É considerado que para um mesmo tipo de moinho, quanto maior a CR utilizada
menor a duração do procedimento para adquirir o mesmo padrão de produto. Isso se o
limite de preenchimento do volume do recipiente de moagem, somando as bolas e a
amostra, não for ultrapassado e assim acarretar em um produto não-homogêneo no fim do
procedimento de moagem. Suryanarayana e colaboradores (1992) estudaram a moagem
de uma mistura de Ti-33%Al em um moinho tipo Mixer a 3 diferentes valores de CR (10:1,
50:1 e 100:1) e identificaram que para o de menor CR um padrão de produto final foi obtido
em 7h de moagem, seguidas por 2h e 1h, para os valores de CR intermediário e maior,
respectivamente.
O incremento de CR no sistema faz com que o número de colisões por unidade de
tempo também aumente, e por consequência o sistema se torna mais energético com um
aumento de temperatura, podendo haver, portanto, mudança de fase do material e uma
maior contaminação do material pelo meio.
Para evitar a contaminação, além de tomar cuidado com o material do vaso e das
bolas, a atmosfera, tempo e velocidade de moagem, é interessante proceder uma prémoagem antes de realizar as amostras a serem estudadas. A pré-moagem consiste em
moer o mesmo material a ser estudado, porém, após o termino é descartado. Acontece que,
durante a pré-moagem uma fina camada do material fica aderido à superfície interna do
cadinho e essa deposição diminui a contaminação do meio de moagem para as amostras
sucessivas. Este procedimento pode ser realizado em um curto intervalo de 10 min a uma
velocidade de 400 rpm, por exemplo.
Uma lavagem de limpeza é necessária caso o material a ser processado seja alterado
para remover os resíduos incrustados na superfície interna do recipiente e na superfície das
bolas. Essa lavagem pode ser feita com acetona ou água por um curto intervalo de tempo a
uma alta velocidade de rotação, 5min à 400rpm, por exemplo.
1.2.7. Atmosfera de moagem
Das diversas formas possíveis de contaminação do material processado pelo meio
de moagem há de se destacar também a atmosfera de moagem. Atmosferas de Argônio,
Nitrogênio, Hidrogênio e Ar comum são utilizadas. A escolha da atmosfera ideal é tida para
com cada amostra a ser processada. O gás deve ser inerte, ou seja, sem possibilidade de o
gás reagir com a amostra (discutido no tópico 1.2.11). Além disso, o recipiente de moagem
deve estar bem vedado para evitar contaminação com a atmosfera ambiente.
Hélio e Argônio são os mais comumente aplicados às atmosferas de moagem por
serem os mais inertes para a maioria dos materiais a serem processados. Em atmosferas
de gás nitrogênio ou gás amônia o material processado pode reagir e formar nitretos, em
atmosferas de gás hidrogênio podem formar hidretos, assim como em atmosferas com ar
comum pode haver a oxidação do material.
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1.2.8. Agentes controladores de processo
Os agentes controladores de processo (ACP), surfactantes, tensoativos ou lubrificantes
têm a finalidade, principalmente, de manter a energia do sistema a níveis inferiores
controlando a temperatura do meio de moagem. Quando utilizados, o procedimento passa
a ser nomeado de moagem úmida. Os ACPs são substâncias que podem ser encontradas no
estado sólido, liquido ou gasoso e atuam como agente de atividade superficial, pois alteram
as propriedades superficiais e interfaciais do material a ser processado adsorvendo na
superfície do mesmo, impedindo que aja ressolda das partículas durante o procedimento,
logo, evitando aglomerações. E por controlar a energia do sistema, diminui a contaminação
inerente ao vaso e as bolas de moagem.
A natureza e a quantidade do ACP utilizado podem determinar a qualidade, pureza,
forma e tamanho das partículas do produto processado. A desvantagem, assim como para
com o vaso, as bolas e a atmosfera de moagem, um agente surfactante, dependendo de sua
composição, pode vir a contaminar o material a ser processado.
Metanol, etanol, hexano, benzeno e propanona (STASZEWSKI et al., 2012) são alguns
dos compostos mais utilizados como agentes tensoativos. Estes possuem a vantagem de
possuir elevada volatilidade, e com essa característica após o procedimento de moagem
podem ser facilmente separados do material processado por evaporação simples.
Anand e colaboradores (2015) estudaram a redução do tamanho de partículas e
da área superficial específica do ZnO sobre moagem úmida utilizando Dispersol F como
ACP em 3 concentrações distintas, 2, 3 e 4% (g de ACP/g de água destilada) em uma
mesma velocidade de 35 rpm e CR de 1:5. Os autores verificaram que independente da
concentração do surfactante a redução do tamanho da partícula é observada até um tempo
equivalente a 6 h de moagem, após isso as partículas começam a se agregar e aumentar
de tamanho e consequentemente a área superficial, ou seja, o mecanismo de solda a frio
se sobressai ao mecanismo de fratura. A maior dispersão causada pela maior concentração
de PCA faz com que a aglomeração das partículas seja dificultada, segundo o autor, pois
quanto maior a carga do Dispersol F maior o potencial zeta e menor a interação partículapartícula. Anand relatou resultados melhores para a redução do tamanho das partículas
adicionando o procedimento de ultrassom após a moagem, dado que essa técnica propicia
a formação de pequenas bolhas que quebram as aglomerações e as ligações van-der-waals
dos aglomerados, reduzindo o tamanho das partículas.
1.2.9. Volume preenchido do recipiente de moagem
A carga ou o volume de preenchimento do vaso de moagem é um fator que deve
ser levado em consideração, dado que as bolas precisam de espaço livre para randomizar
e fragmentar as partículas de amostra. Baixa e alta ocupação do volume do container
acarretam em desvantagens, a primeira por não ter fragmentação efetiva e por haver
possibilidade de maior contaminação do material pelo meio de moagem, e a segunda pela
formação de um material heterogêneo devido a formação de uma camada espessa aderida à
superfície interna do container ou ainda causando a inativação das bolas pela incapacidade
de movimentação e até baixa eficiência do equipamento pelo fato de excesso de massa
contido no recipiente.
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É relatado que juntos, o material a ser processado, as bolas de moagem e o agente
surfactante devem ocupar aproximadamente 50% do volume útil do recipiente de moagem
para que ocorra transferência de energia adequada para a amostra e não prejudique a
qualidade do material e a eficiência do equipamento (SURYANARAYANA, 2001).
1.2.10. Temperatura do meio de moagem
Como visto nos tópicos anteriores, a velocidade de rotação, o tempo de
processamento e a razão mássica CR podem tornar a moagem mais energética com um
acréscimo de temperatura de forma indireta. Entretanto, a temperatura pode ser controlada
de forma direta injetando gotas de nitrogênio líquido ou realizando pausas de 10 min a
cada 30 min de moagem, ou de 30 min a cada 2 h, para reduzir a temperatura. E por meio da
eletricidade para aumentar diretamente a temperatura do sistema.
Uma melhor difusão entre os materiais na síntese de ligas MA é uma das vantagens
do incremento de temperatura, isso pois, há maior mobilidade atômica, enquanto a elevada
contaminação, mudança de fase e desgaste do equipamento, as desvantagens.
Segundo Koch (1994), um procedimento sem bolas de moagem atinge uma
temperatura na faixa de 40-42ºC, contudo na presença de treze bolas a temperatura aumenta
para 50ºC, devido ao choque elástico das bolas no interior do recipiente. Na literatura foi
encontrado as máximas temperaturas alcançadas em procedimentos de MM ou MA.
Tem de ser claro que esses aumentos de temperatura observados é a temperatura
macroscópica. A microscópica, ou a local, pode atingir valores muito superiores, ultrapassando
pontos de fusão ou de mudança de fase dos materiais processados, essa temperatura,
contudo, é de difícil mensuração devido a dinâmica natural do procedimento de moagem,
necessitando de modelos como o de Bhattacharya and Arzt (1992). Uma aproximação
foi relatada por Tonejc e colaboraores (1994) na transformação de boemita e gibisita em
α-alumina, em torno de 1000ºC.
1.3. Defeitos Intrínsecos do tio2
O dióxido de titânio é um óxido metálico de muito reconhecimento científico
devido ao fato de possuir algumas características como ser atóxico, de baixo custo, de fácil
síntese e aplicação, ter boa estabilidade química em uma ampla faixa de pH, possibilidade
de imobilização em suportes, estável a condições adversas de temperatura e umidade, ser
fotossensível e fotoestável, portanto ainda é considerado um material com uma perspectiva
de um futuro promissor em uma vasta gama de aplicações industriais que vão desde
fotocatálise heterogênea na degradação de compostos a aplicações em indústrias de
fármacos, cosméticos, alimentos, semicondutores e tintas, por exemplo (MILLS et al., 2003;
FILIP et al., 2001; FROST et al., 2001; SALVADOR et al., 2000).
Esse semicondutor apresenta os chamados defeitos intrínsecos e extrínsecos a
estrutura, uma característica de materiais óxidos, este último, por exemplo, é referente a
facilidade de dopagem do material por outros cátions de metais de transição e aumentar a
atividade dele em aplicações que envolvam o espectro do visível (UV-Vis).
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A fórmula correta para o dióxido de titânio é TiO2-X, em que “X” representa a
concentração de defeitos intrínsecos na rede, portanto o semicondutor em questão é
conhecido como semicondutor não-estequiométrico (MILLS et al., 2003). O TiO2 tem
a capacidade de suportar uma elevada concentração de defeitos, que alteram suas
propriedades eletrônicas e ópticas, dentre os defeitos intrínsecos destacam-se as vacâncias
de oxigênio (Vo), titânio intersticial (Ti) e as vacâncias de titânio (VTi). Os defeitos intrínsecos
podem ser visualizados e identificados na Figura 4.
Figura 04 – Ilustração dos defeitos intrínsecos na matriz cristalina de compostos de titânio

Fonte: Brandão, F.D. Dissertação de Mestrado, 2008.

Um procedimento de moagem do TiO2 em níveis energéticos elevados sem o
controle da atmosfera pode acarretar em formação de outras fases e formas do dióxido de
titânio. Em sistemas muito energéticos a temperatura microscópica pode atingir valores
muito elevados, e caso ultrapasse os 700 ºC pode ocasionar a mudança da fase do TiO2 de
anatase para rutilo (MISCZCAK & PIETRZYK, 2015).
1.4. Objetivos
As metas do trabalho são tratar o dióxido de titânio Kronos (100% anatase) no
moinho planetário Pulverisette 6 variando os parâmetros de tempo, velocidade de
rotação e meio de moagem, avaliar as mudanças físico-químicas como alternância de
fases, formação de novo(s) composto(s), redução do tamanho de cristalitos e partículas,
amorfização e alteração da energia de band gap com o objetivo final de potencializar o
TiO2 para fins fotocatalíticos.
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2. METODOLOGIA
A moagem do titânio Kronos foi realizado no moinho Planetário Pulverisette 6 do
departamento de física DFI/UEM (Figura 5) à temperatura ambiente e sem controle da
atmosfera de moagem. O meio de moagem foi composto por um vaso de liga aço inox
de composição química 0,7Fe-0,18Cr-0,09Ni com capacidade de 80 mL, bolas de moagem
de 20 mm de diâmetro do mesmo material, razão mássica fixa entre bolas e material (CR)
de 30:1. A quantidade padrão de TiO2 utilizada em cada procedimento de moagem foi
de 2,00g±0,05 g devido a ocupação de 50% do volume útil do recipiente de moagem. As
velocidades de rotação testadas foram de 300 e 400 rpm e o tempos de 10 min, 30 min, 1 h, 2
h e 6 h. As pausas foram tomadas de 10 min a cada 30 min de moagem. Quando as amostras
foram tratadas com acetona (agente controlador de processo) o volume utilizado foi até
completar os 50% do volume de segurança do vaso de moagem para o equipamento, o que
compreendia em média 20 mL de acetona.
Figura 05 - Moinho planetário Pulverisette 6 da Fritsch.

Fonte: Equipamento do departamento de física DFI/UEM.

Após o término do procedimento de moagem, as amostras moídas em meio seco
tiveram o material processado retirado raspando com o auxílio de uma espátula metálica.
Para as amostras tratadas em acetona, o material foi peneirado para promover a separação
das bolas de moagem do material processado e este posto para secar a temperatura
ambiente. Em seguida foram reservadas e estocadas a temperatura ambiente.
Para caracterização foram obtidas as linhas de difratogramas de raios X e o diâmetro
médio dos cristalitos do TiO2 utilizando o difratômetro de raios-X Bruker D8 Advance, 2θ de
5° a 85°, radiação CuKα, 0,24º/min na varredura, 40 kV e 50 mA do Complexo de Centrais de
Apoio à Pesquisa da UEM, COMCAP/UEM. Os diâmetros médio das partículas pelo método de
espalhamento de luz dinâmico utilizando o equipamento ZetaSizer do Centro Experimental
Multiusuários da UFABC. Os valores da energia de band gap por espectroscopia de fotoacústica
realizado no departamento de física DFI/UEM, e a porcentagem de contaminação por ferro
por espectrometria de absorção atômica em chama no equipamento Spectra AA, Modelo
50B da Varian.
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3. DESENVOLVIMENTO
Após o tratamento de moagem as amostras foram nomeadas e alocadas na tabela
abaixo a fim de filtrar as informações nas análises e discussão dos resultados.
Tabela 02 – Nomenclatura das amostras de TiO2 tratadas no moinho Pulverisette 6.
Amostra TiO2

Velocidade (rpm)

Tempo de moagem

Meio de moagem

Sem Tratamento

P
T1

300rpm

10min

Seco

T2

300rpm

30min

Seco

T3

300rpm

1h

Seco

T4

300rpm

2h

Seco

T5

300rpm

6h

Seco

T6

400rpm

10min

Seco

T7

400rpm

30min

Seco

T8

400rpm

1h

Seco

T9

400rpm

2h

Seco

T10

400rpm

6h

Seco

T11

300rpm

10min

Acetona

T12

300rpm

30min

Acetona

T13

300rpm

1h

Acetona

T14

300rpm

2h

Acetona

T15

300rpm

6h

Acetona

T16

400rpm

10min

Acetona

T17

400rpm

30min

Acetona

T18

400rpm

1h

Acetona

T19

400rpm

2h

Acetona

T20

400rpm

6h

Acetona

As análises de DRX resultaram em uma redução da cristalinidade para as amostras
tratadas em meio de moagem seco à medida que o sistema foi se energizando (Figura 6a e
6b), junto a uma amorfização, um deslocamento das linhas de difração da fase anatase para
rutilo e nenhuma formação de outro composto derivado do TiO2 em comparação com a
amostra de TiO2 sem tratamento.
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A redução da cristalinidade foi verificada pela diminuição das intensidades dos picos
comparando as amostras tratadas Ti (i = 1, 2, 3, ..., 10) para com a pura, sem tratamento no
moinho de bolas, e foi acompanhada pela amorfização das linhas de difração, dado que
estas perderam a identidade cristalina do TiO2 de origem (Puro).
Nas mesmas amostras que foram verificadas a redução da cristalinidade foi também
apurado que houve uma mudança paulatina da fase anatase para rutilo, como pode ser
vista nos gráficos das figuras 6a e 6b pelas letras “A” e “R”, referentes as fases anatase e rutilo,
respectivamente. Um breve resumo dos valores dos principais picos para a fase anatase são
em 2 Teta igual a 25,4°; 37,0°; 37,8°; 38,6°; 48,0°; 53,9° e 55,0° e para a fase rutilo em 2 Teta
igual a 27,4°; 36,1°; 41,3° e 54,4°.
Pode ser avaliado tanto pelas figuras quanto pelos dados da tabela 3 que para as
amostras tratadas à seco tiveram sua matriz cristalina completamente alterada de 100%
anatase para 100% rutilo, isso pois, com o acréscimo da energia do sistema, à medida que
o tempo de moagem ou velocidade foi aumentado, houve incremento da macro e micro
temperatura no interior do vaso de moagem, essa temperatura provavelmente ultrapassou
a temperatura de conversão entre as fases do TiO2 de 700°C e ocasionou a mudança de fase
(MISCZCAK & PIETRZYK, 2015). O que aconteceu, portanto, foi uma mecanossíntese, uma
moagem seguida de reação (SURYANARAYANA, 2001).
Figura 06 – Difratograma de raios-X das amostras de T1 a T5 (a) e de T6 a T10 (b).

Em contrapartida, as amostras tratadas em meio com acetona, na moagem úmida,
não houve redução da cristalinidade, nem amorfização e também não apresentou alternância
de fases, conforme pode ser visto na figura 7, diferente das apresentadas pelas amostras
tratadas à seco. Pela tabela 3 também se pode verificar que não houve mudança de fases
visto às porcentagens de cada uma não terem alterado com o incremento energético, exceto
para a amostra T12, cuja provavelmente um descuido experimental como por exemplo
limpeza inadequada do vaso e bolas de moagem provenientes do procedimento anterior. A
discrepância para com os tratados à seco se deve ao fato da acetona agir como um agente
controlador de processo, mantendo a energia do sistema baixo, não havendo, portanto,
elevação da temperatura ao longo do procedimento.
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Figura 07 – Difratograma de raios-X das amostras de T11 a T20

Os diâmetros das cristalitos foram obtidos pela equação de Sherrer (SCHMAL, 2011)
e alocados na tabela 3. Os valores achados afirmaram uma maior redução do tamanho das
cristalitos para os tratamentos realizado à seco visto aos tratados na moagem úmida, 79%
contra 6% de redução, respectivamente. A causa pelo qual a redução foi maior para moagem
à seco é o incremento energético, que nestes casos foram muito superiores aos da moagem
com acetona. Além disso a acetona, como agente surfactante, age envolvendo todas as
partículas, bolas e todo o meio de moagem, amortecendo os choques e facilitando a solda e
ressolda a frio, uma das características da moagem. O mesmo foi identificado por Jung et al
(2015) na cominuição de partículas de boro em um moinho tipo mixer.
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Tabela 03 – Porcentagem das fases e diâmetro do cristalito para cada fase das amostras
preparadas e concentração de ferro obtida por contaminação do meio de moagem
Amostra

a

Tempo

Vel./Meioa

Dcristalito (nm)

%TiO2
Anatase

Rutilo

Anatase

Rutilo

%Ferro

P

--

--

100

0

87

--

0,0182

T1

10 min

300/Sb

100

0

59

--

0,0457

T2

30 min

300/S

100

0

34

--

0,0652

T3

1h

300/S

98,9

1,1

25

80

0,0779

T4

2h

300/S

83,4

16,6

22

9,0

0,1338

T5

6h

300/S

20,2

79,8

19

8,2

0,1047

T6

10 min

400/S

100

0

47

--

0,1564

T7

30 min

400/S

91,5

8,5

24

14

0,1667

T8

1h

400/S

42,1

57,9

21

8,1

0,0667

T9

2h

400/S

13,9

86,1

19

8,4

0,4569

T10

6h

400/S

0

100

--

8,8

1,1235

T11

10 min

300/Ac

100

0

86

--

0,0133

T12

30 min

300/A

99

1

84

8,5

0,0411

T13

1h

300/A

100

0

84

--

0,0977

T14

2h

300/A

100

0

84

--

0,1665

T15

6h

300/A

100

0

82

--

0,6220

T16

10 min

400/A

100

0

85

--

0,0344

T17

30 min

400/A

100

0

84

--

0,0770

T18

1h

400/A

100

0

84

--

0,1654

T19

2h

400/A

100

0

84

--

0,3436

T20

6h

400/A

100

0

83

--

0,8639

Velocidade e Meio de moagem; b S – Meio seco; c A – Meio com Acetona

Vol. II Engenharia Química

615

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

A partir de períodos de moagem superiores a 1 h (para velocidade de moagem
igual a 300 rpm em meio seco) ou superiores a 30min (para velocidade igual a 400 rpm em
meio seco) foi possível identificar traços referentes a fase a rutilo (Tabela 3). O diâmetro do
cristalito da fase rutilo, assim que formado, reduziu com o aumento do período de moagem
em aproximadamente 90% para as amostras tratadas a 300 rpm e 42% para as tratadas em
400 rpm. Essa redução no tamanho do cristalito observada para os cristais de rutilo foi maior
que a obtida para os cristais anatase (~79%) em ambas as velocidades de moagem, pois
segundo Hanaor & Sorrell (2011) a dureza da fase rutilo é significativamente superior que
o da fase anatase, na faixa de 6 a 6,5 e 5,5 a 6 Mohs, respectivamente, e quanto mais duro o
material a ser cominuído maior a redução do tamanho. Pela Tabela 3 nota-se que o tamanho
mínimo que as fases anatase e rutilo podem atingir no procedimento de moagem são de
19 nm e 8 nm, respectivamente, e o motivo pelo qual os cristais de anatase aparentemente
reduziram mais que os de rutilo a 400 rpm em meio seco é porque a fase rutilo começou a se
formar antes dos 30 min iniciais, indicando que o tamanho dos cristais da fase rutilo tratados
a 400 rpm antes dos primeiros 30 min tenha sido próximo ao obtido em 1h a 300 rpm a seco
(80 nm), o que resultaria em uma redução próxima aos 90% obtidas a 300 rpm.
A presença de outros metais incrustados no material processado, por obra dos
defeitos extrínsecos, pode alterar as propriedades físico-químicas do mesmo, como a
energia de band gap. O ferro presente em todos os tratamentos, em razão da contaminação
pelo meio de moagem é um metal de transição, e pode reduzir o valor do band gap do TiO2,
o qual sem tratamento já apresenta um valor na região do UVA, e deslocar a absorção da
radiação para dentro do espectro visível, possibilitando o uso do material sobre luz solar. A
energia de band gap foi obtida pela Equação 1, proposta por Tauc et al (1996). Na figura 8 é
possível verificar os desníveis energéticos à proporção que as amostras foram ficando mais
contaminadas pelo ferro, de acordo com as concentrações quantificadas para o elemento
ferro para cada amostra tratada. Os valores das energias de band gap foram alocadas na
tabela 4. Avaliando a tabela 4 junto a tabela 3 é perceptível que quanto maior a energia do
sistema, maior a contaminação por ferro e maior a queda no valor da energia de band gap em
comparação com a amostra de dióxido de titânio sem tratamento no moinho, justamente o
que foi observado por Jung e colaboradores (2015).
Equação 1
Em que “A” é o sinal normalizado entre a amostra tratada e um padrão de carvão, o
coeficiente de absorção, “h” constante de plank, “ ” a velocidade da luz, “λ” o comprimento
de onda
, portanto, a energia do fóton), “m” o parâmetro de transição, o qual depende do
material, no caso adquire valor igual a 2 para transição de gap direto do TiO2, e “Eop” a energia
de gap óptica do material, ou a energia de banda gap. Sendo este último o parâmetro a ser
calculado plotando um gráfico do sinal normalizado por
e determinando o gap óptico
por coeficiente angular da inclinação, isso pois, é a região onde os elétrons estão sendo
excitados pela energia proveniente dos comprimentos de onda na varredura do espectro
eletromagnético.
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Figura 08 – Determinação da energia de band gap das amostras preparadas
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Tabela 04 – Valores da energia de band gap das amostras preparadas.

Tempo

Tratamento à seco

Tratamento com
acetona

300rpm

400rpm

300rpm

400rpm

10min

3,21

3,16

3,20

3,19

30min

3,15

3,04

3,18

3,16

1h

3,12

2,88

3,16

3,15

2h

3,03

2,79

3,13

3,13

6h

2,92

2,52

3,07

2,92

Vol. II Engenharia Química

617

III Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba (PR), 27 e 28 de Outubro de 2016

Na tabela 5 foram alocados os valores obtidos para o diâmetro médio hidrodinâmico,
DH, que significa o dobro do raio de stokes da partícula (RH). Os DH foram determinados pelo
método DLS somente para algumas das amostras processadas, como indicado na tabela 5
e ilustrado na Figura 9. Os dados foram plotados na figura 9 com a finalidade de observar
a heterogeneidade dos tamanhos das partículas, ou seja, o índice de polidispersão das
partículas de TiO2 processadas no moinho de bolas.
Foi possível verificar pela Tabela 5 que o tamanho das partículas de TiO2 varia com a
porcentagem de óxidos de ferro presentes na amostra e o diâmetro do respectivo cristalito
de TiO2. Foi identificado que quanto maior o diâmetro de cristalito, maior o tamanho da
partícula, como para as amostras P e T20, e o que diferenciou entre elas foi a concentração
de óxidos de ferro (T20 > P), mantendo assim a ordem do tamanhos das partículas de TiO2.
Quanto maior a concentração de ferro, maior a interação magnética entre as partículas, o
que resulta em tamanhos de partícula maiores, maiores agregados.
Para as partículas de menor diâmetro de partícula, a concentração de ferro não
interfere, cabendo apenas ao diâmetro do cristalito, quanto menor o tamanho do cristalito,
maior o tamanho da partícula formada. Neste estudo foram considerados diâmetros de
cristalito grande acima de 80 nm, e abaixo deste valor, diâmetros de cristalito pequeno.
Pelo índice de polidispersão apresentado na Tabela 5 e ilustrado pela área abaixo da curva
da Figura 9 é possível compreender que a forma da moagem (seca e úmida), exerce forte
influência, porquê quando tratada em acetona, o PDI indicou um valor de 0,271, ou seja, alta
heterogeneidade no tamanho das partículas, dado que a acetona, agente surfactante, agiu
amortecendo a cominuição das partículas de TiO2.
Figura 09 – Distribuição de tamanho de partículas das amostras de TiO2.
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Tabela 05 – Diâmetro Hidráulico e Índice de Polidispersão das amostras de TiO2 processadas.

a

Amostra

P

T1

T2

T4

T5

T10

T20

DHa

297

246

272

319

339

348

360

PDIb

0,139

0,220

0,208

0,233

0,234

0,074

0,271

Diâmetro Hidráulico ou o dobro do Raio Hidrodinâmico (Raio de Stokes); b Índice de polidispersão.

4. CONCLUSÃO
O tratamento de cominuição do dióxido de titânio resultou em uma enorme
diferença para os tratamentos em meio seco e úmido. Em meio seco houve redução da
cristalinidade, amorfização e mudança de anatase para rutilo identificadas pelas linhas
de difração no DRX à medida que o tempo e velocidade de moagem foram aumentados.
Na moagem úmida, com acetona agindo como um agente controlador de processo,
controlou a temperatura do sistema fazendo com que não houvesse mudança de fase, nem
amorfização ou redução da cristalinidade. A menor velocidade na redução dos tamanhos
dos cristalitos na moagem úmida se deve ao fato do amortecimento dos choques causada
pelo agente surfactante.
O procedimento de moagem ideal seria de utilizar vaso e bolas de moagem do
mesmo material da amostra ou um material que não causasse uma contaminação muito
negativa para com a finalidade de aplicação do material, selecionar o melhor tipo de
moinho, melhor tempo de moagem para atingir o padrão de produto desejado, assim
como a atmosfera de moagem, dependendo do material a ser processado, para que evite
reações paralelas como formação de produtos indesejados ou mudanças de fases.
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