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APRESENTAÇÃO
Esta publicação que ora apresentamos é fruto do trabalho de vários
autores das mais variadas áreas do conhecimento, e reúne o resultado de
trabalhos apresentados no VI Encontro de Pesquisa da FATEB e X Encontro
de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 24 e 25 de outubro de
2019, na cidade de Telêmaco Borba/PR.
Este evento 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.
Precisamos também destacar que na realização do evento, que
culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a
organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e
todos os demais envolvidos no processo colaboraram para o sucesso do
evento e agora dos Anais.

Eliane F. Young Blood
Coordenadora da Biblioteca e Editora Fateb
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APLICAÇÕES DE UM BRAÇO ROBÓTICO NO SETOR INDUSTRIAL,
COMERCIAL E EDUCACIONAL
Lucas Henrique da Silva ¹, Hermano Ranieri Quirino Kubaski ², Gustavo Henrique da
Silva ³, Vitor Gabriel Santos Sousa 4, Weslley Costa Bueno 5
RESUMO
Os braços robóticos têm diversas funcionalidades que vão desde mover pequenos
objetos até grandes partes de automóveis, também possuem a capacidade de
realizar movimentos repetitivos com alta precisão ou soldas complexas de excelente
qualidade. O objetivo desse trabalho é discorrer sobre as aplicabilidades de um braço
robótico no setor industrial, comercial e educacional. Foram selecionados dois
métodos de pesquisa, o método de pesquisa descritiva foi utilizado já que o objetivo
é descrever algumas das muitas aplicações do braço robótico na indústria bem como
suas vantagens nesses setores e o método de pesquisa exploratória serviu para que
fosse possível chegar aos conhecimentos que são necessários para o
desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa foi feita majoritariamente em sites e em
artigos disponíveis on line referentes ao assunto. Os resultados apresentam diversos
fatos a respeito das aplicações dos brações robóticos e da sua importância nesses
nichos nos quais ele é aplicado.
Palavras-chave: braço robótico, industrial, comercial, educacional.
ABSTRACT
Robotic arms have a range of features ranging from moving small objects to large car
parts, and also have the ability to perform repetitive movements with high precision or
complex welds of excellent quality. The aim of this paper is to discuss the applicability
of a robotic arm in the industrial, commercial and educational sector. Two research
methods were selected, the descriptive research method was used since the
objective is to describe some of the many applications of the robotic arm in the
industry as well as its advantages in these sectors and the exploratory research
method served to reach the knowledge that are required for research development.
The research was mostly done on websites and articles available online related to the
subject. The results present several facts about the applications of the robotic arms
and their importance in these niches in which it is applied.
Key-words: robotic arm, industrial, commercial, educational.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo Maia (2017), a robótica tem ganho cada vez mais destaque no
mercado atual. Quase 254 mil robôs foram adquiridos pela indústria de todo o mundo
apenas em 2015. A robótica tem ganhado muito destaque no mercado em diversos
ramos, assim tornando evidente a evolução nos quesitos tecnológicos das empresas
dos mais diversos tipos.
Um grande exemplo dos resultados positivos que a robótica tem
proporcionado é quando citamos (MAIA, 2017). “O primeiro trabalhador-robô a ir para
o chão de fábrica foi o Unimate, em 1969. Ele realizava trabalhos desagradáveis ou
perigosos demais para as pessoas e dobrou a produção de carros por hora,
conforme a Associação das Indústrias Robóticas (RIA).”
Tendo em vista a grande aplicabilidade da robótica e a demanda por
melhorias nos processos produtivos, tem aumentado a automatização e substituição
das funções que antes eram exercidas por mão de obra humana por robôs que
realizam a mesma tarefa, um braço robótico em uma função que exige uma grande
precisão, em muitos casos traz resultados mais precisos e mais eficazes que a mão
de obra humana. FRANCISCO (2019).
Estima-se que a robótica no setor da indústria brasileira evolua, por ano, 33%
até 2020. A expectativa é que, até 2021, os robôs colaborativos cresçam 71% ao ano
– segundo a IFR - Federação Internacional de Robótica.
Conforme os dados de crescimento e desenvolvimento da robótica são
bastante expressivos e representativos, estima-se um grande índice de inclusão de
robôs nas indústrias, tendo em vista que muitas atividades são realizadas com o
auxílio de braços robóticos de diversos tipos, e que eles possuem várias aplicações,
é essencial ter o conhecimento das aplicações da robótica com um foco especial nos
braços robóticos no ramo industrial. DINO (2019).
Portanto se tem como objetivo a apresentação de aplicações para um braço
robótico nos setores industrial, comercial e educacional. Essa apresentação deve
comprovar a grande aplicabilidade e o grande aumento na segurança, na qualidade e
na velocidade de produção proporcionada pelos braços robóticos.
2. METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho baseia-se no método de pesquisa descritiva
com a finalidade de analisar a história, evolução e aplicações dos braços robóticos
na indústria, através de um estudo aprofundado partindo de uma revisão bibliográfica
em artigos e notícias sobre o assunto em questão. A pesquisa foi feita na maioria em
sites e em artigos on line sobre aplicações de braços robóticos.
A primeira etapa da pesquisa é a análise da robótica, onde foi estudado todo
o contexto histórico.
Segundo MAIA (2017), O primeiro trabalhador-robô a ir para o chão de fábrica
foi o Unimate, em 1969. Ele realizava trabalhos desagradáveis ou perigosos demais
para as pessoas e dobrou a produção de carros por hora, conforme a Associação
das Indústrias Robóticas (RIA).
A segunda etapa foi a viabilidade da robótica em meios industriais, comerciais
e educaionais, onde foi verificado as vantagens e desvantagens da mesma.
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A aplicação de robôs na área industrial tem inúmeras vantagens, dentre elas
o aumento da produtividade a melhorias na qualidade dos produtos, menor
desperdício de matéria para produção e um aumento de segurança, que acarretam
em uma redução no custo final da produção unitária. Proporcionando também a
facilidade de executar tarefas maçantes e repetitivas para o ser humano, e por fim
com capacidade de trabalho por longos períodos sem a necessidade de paradas
para descanso. Além da queda de acidentes que antes eram manuais, segundo
Group Promotion (2019).
O objetivo do presente artigo é retratar as aplicabilidades de um braço robótico
no setor industrial, comercial e educacional.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1.1 Braço Robótico
O braço robótico trata-se de um atuador mecânico desenvolvido para ser
aplicado em diversas funções da automação, como: manipulação de objetos,
soldagem, montagem de grupos mecânicos, entre outros, proporcionando uma alta
gama de aplicações que vem se expandindo cada dia mais com novas possibilidades
de aplicações.
“O Braço Robótico é um equipamento inovador, de alta tecnologia, que
através de aplicações realiza funções humanas.” (FUTURE MEDIA, 1903).
3.1.2 Categoria Do Braço Robótico
Existem diversos modelos e definições dos tipos de robôs dentre os quais
podemos citar:





Robô não servo: Usado, principalmente, para carga e descarga. Este robô
industrial costuma pegar um objeto, transportar e colocar em outro lugar.
Gamero (2018).
Robô servo: Este é mais flexível e possui maior movimento. Ele possui
apêndices robóticos que funcionam como os braços e as mãos de um robô e
por isso desempenha funções variadas. Gamero (2018).
Robô programável: Este robô industrial armazena comandos em um banco de
dados, o que significa que pode repetir uma tarefa num pré-determinado
número de vezes. Gamero (2018).
Robô programável por computador: Estes robôs industriais, como o próprio
nome diz, podem ser controlados remotamente através de um computador.
Gamero, (2018).

Geralmente os braços robóticos são do tipo “programável por computador”,
são programados por meio de softwares em computadores para que executem a
função desejada.
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3.1.3 Setores De Aplicação De Um Braço Robótico
Segundo Gamero (2018), os robôs industriais foram inicialmente criados para
executar tarefas comuns. Hoje em dia, eles são multifuncionais. Podem ser
reprogramados para exercer diversas funções nos mais diferentes segmentos da
indústria. Algumas aplicações típicas dos robôs industriais são de: fundição, pintura,
soldagem, montagem, movimentação de cargas, inspeção de produtos,
reconhecimento de imagem, e realização de teste.
Segundo Guilherme (2012), já faz algum tempo desde que foram criadas as
primeiras fábricas automatizadas. De lá para cá, os braços mecânicos usados nas
linhas de montagem deixaram de ser simples equipamentos designados para uma
única tarefa. Hoje, essas máquinas são capazes de desempenhar múltiplas tarefas
com facilidade e muito mais precisão que antigamente.
Segundo Souza (2012), o segmento de indústria que mais utiliza braços
robóticos é o ramo automobilístico, conforme figura 1, também incluindo indústrias de
auto-peças.
Figura 1: Robôs no meio automobilístico

Fonte: Fábrica de carros Maserati, Itália.

Outros ramos industriais que utilizam de robôs e braços robóticos sãos as
indústrias de eletrodomésticos, indústrias de peças em geral, farmacêutica,
cosmético e tabaco.
Existe uma ampla gama de possibilidades para a aplicação e utilização de
braços robóticos, de acordo com a demanda estabelecida pelas indústrias os
diversos fabricantes e criadores de novas tecnologias relacionadas ao assunto
podem desenvolver ideias que se adaptem ao mercado.
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3.2 RESULTADOS
3.2.1 Braços Robóticos No Setor Industrial
Os robôs já são muito utilizados na indústria e estão se popularizando e
substituindo cada vez mais mão de obra. Os braços robóticos podem ser utilizados
no ramo industrial por exemplo para realizar uma soldagem por pontos ou por arco
elétrico, para a pintura ou aplicação de colas e vedantes ou até mesmo para cortes a
jato de água e maquinagem leve que se subdivide em polimento, rebarbagem,
decapagem, furação e rebitagem, segundo Mendes (2010).
Para que um braço robótico consiga efetuar a solda de um material, como a
mostrada na figura 2, é necessário que esteja dentro de alguns parâmetros como
suportar o peso da pistola de soldagem, ter precisão o suficiente para passar pelos
pontos corretos da soldagem e uma programação lógica que consiga controlar todas
as ações necessárias da solda sem deixar que a mesma perca precisão.
Figura 2: Soldagem de um quadro de bicicleta.

Fonte: Santos (2016)

Os braços robóticos podem ainda ser utilizados para transferência de
materiais e para alimentação de máquinas. A transferência de materiais consiste
basicamente em transportar objetos de uma localização a outra. Já nas aplicações
relacionadas a alimentação das máquinas, o braço pode agir carregando uma
determinada máquina com matéria prima, descarregando o produto final dessa
máquina ou até mesmo realizando ambas atividades.
3.2.2 Braços Robóticos No Setor Comercial
Com o desenvolvimento das tecnologias existentes no mercado, várias
opções de soluções inteligentes surgiram no mercado, elas visam resolver problemas
do dia a dia de pessoas comuns, ou facilitar na realização de tarefas repetitivas que
podem tomar um tempo precioso na vida das pessoas.
Um Exemplo disso pode ser visto na utilização de tais atuadores em bares,
para servir bebidas aos seus clientes, e restaurantes, onde, devido a grande precisão
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que se consegue dar aos movimentos do mesmo, pode se utilizá-lo para o preparo
de receitas ou servir seus clientes, podemos ver esse potencial de automatização de
forma bem clara no setor de comidas rápidas (Fast Food), onde estudos apontam
que cerca de 73% das atividades estão aptas a serem realizadas de forma
automática, sendo uma área de pesquisa visada por startups, como a Mechanical
Chef, Startup da índia capaz de preparar uma variedade de pratos de origem Hindu.
Empresas de renome também estão na corrida para desenvolver ferramentas
inteligentes para auxílio nesta área, como é o caso da Samsung, a empresa
anunciou em 2019 o projeto de um Braço robótico capaz de reconhecer receitas e
colocá-las em prática, tal aparelho não possui uma data de lançamento prevista,
porém demonstra o quanto o novo nicho de mercado está sendo visado por
determinadas empresas, segundo Mega Curioso (2019). A figura 3 apresenta um
exemplo de braço robótico com aplicações gastronômicas.
Figura 3: Robô montando um prato.

Fonte: Robles (2018)
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3.2.3 Braços Robóticos No Setor Educacional
A robótica educacional é uma das estratégias presentes na atualidade
utilizada para fins pedagógicos, sendo amplamente aplicada para o desenvolvimento
de raciocínio lógico, capacidade de resolução de problemas, habilidades manuais,
criatividade, entre outras. Podemos ver também o seu crescimento devido a evolução
constante da robótica industrial, pois visa capacitar os profissionais disponíveis no
mercado de trabalho para utilizar tais equipamentos.
“Kits robóticos tornaram-se populares nos últimos anos, e estudantes que
usavam robôs como ferramentas de programação começaram a se interessar mais
em como construir um robô e como cada decisão de projeto poderia impactar no
resultado final. O fato mais interessante sobre os kits robóticos é que existem
diferentes níveis de kits que podem ser usados para construir robôs com diferentes
níveis de complexidade” (KUROWISKI; SILVA; ESTECA; DIAS, 2016).
Uma das empresas presentes no ramo dos kits robóticos é a Lego. A
empresa apresenta a proposta de um bloco programável com atuadores e sensores
intercambiáveis, que dispensam uso de solda para seus componentes.
Outra possibilidade disponível no mercado é o uso de microcontroladores
arduino, os mesmos possuem um processo de montagem que exige conhecimentos
mais avançados, podendo assim ser indicados a estudantes de graduação e projetos
mais elaborados.
O braço robótico arduino é um mecanismo desenvolvido para quem está
iniciando no ramo de automação de robôs, proporcionando diversas possibilidades
de movimento e ações nos mais diversos projetos. (STRAUB, 2016).
Projetos desenvolvido na plataforma arduino, apresentam uma gama enorme
de possibilidades de tipos de movimentação, além de o corpo estrutural dos projetos
desenvolvidos nessa plataforma poderem ser conforme a necessidade do
usuário/desenvolvedor. A figura 3 mostra uma possibilidade de corpo mecânico para
essa plataforma de desenvolvimento junto ao microcontrolador instalado na base do
projeto.
Figura 3: Braço Robótico Arduino

Fonte: Straub (2016).
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3.2.4 Vantagens E Desvantagens Gerais
Há duas vertentes nos processos executados pela mão de obra robótica, há
inúmeras comparações quanto às proporções vantajosas e desvantagens trazidas
pela tecnologia.
“Quando vamos falar das vantagens e desvantagens trazidas pelas
máquinas, a briga é a mesma de sempre: de um lado, as pessoas reclamam que a
automatização vai acabar com o emprego de incontáveis trabalhadores. Do outro, as
fabricantes de robôs afirmam que seus produtos apenas geram empregos em outras
áreas. E no meio disso está a empresa, que precisa decidir entre otimizar seus lucros
ou manter a simpatia do público.” (Guilherme, Paulo 2012).
“As principais vantagens de robôs em aplicações de automação industrial”
(MTI BRASIL, 2018).









Repetitividade: Com robôs podemos aplicar sequências de movimentos
repetidas, que garantirá uma igualdade na produção; MTI BRASIL (2018).
Controle de qualidade: Uma das vantagens de ter uma máquina no lugar de
um humano é o controle de qualidade em uma linha de produção, pois segue
uma linha de comando. Podendo assim ser comandos repetidos; MTI BRASIL
(2018)
Redução de desperdícios: Permite menor desperdício de matéria, por ser mais
preciso que um humano; MTI BRASIL (2018).
Integração com o sistema de gestão: Possibilita uma maior diversidade de
ações, dependendo apenas de seu controlador; MTI BRASIL (2018).
Aumento de produtividade: Por não ter necessidades físicas, pode ter uma
maior carga horária de serviço; MTI BRASIL (2018).
Redução de custos diretos: Reduz o custo de produção, por ter uma relação
custo benefício, melhor que a de um funcionário humano; MTI BRASIL (2018)
Aumento da segurança: A substituição de humanos em trabalhos de risco por
máquinas. Que em casos de acidentes não tem importância comparada a uma
vida humana. MTI BRASIL (2018).

Apesar destas várias vantagens que a automação pode proporcionar, não são
todos os casos que a solução robótica será a mais vantajosa, até mesmo devido ao
alto investimento financeiro da automação industrial, que dependendo do caso pode
prejudicar o orçamento da linha de fabricação. Por isso é necessário um sério estudo
da aplicabilidade desta tecnologia para cada problema e para cada empresa.
O investimento em uma linha robótica não é barato e por isso é muito
importante realizar um cálculo do retorno do investimento no seu projeto de
automação robótica. Como mencionado acima os benefícios do uso de robôs na
indústria podem ser muitos e às vezes podem ser difíceis de serem quantificados,
mas é importante colocá-los no papel e tentar estimá-los (MTI BRASIL, 2018).
Uma grande desvantagem da automação está no seu alto valor de
manutenção. Além desse alto custo no Brasil, existe o problema da falta de peças e
mão de obra especializada nesta área. Devido à ausência o custo operacional tem
aumentos significantes no produto final. Além desse problema devido a esta
ausência, podem gerar problemas de gestão pelo defeito em uma máquina, que
acabam até podendo parar uma linha inteira de produção, gerando altos prejuízos
(PORTAL EDUCAÇÃO, 2019).
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4. CONCLUSÃO
Devido ao grande crescimento da automação, fortemente empregada nas
últimas décadas, percebe-se que é fundamental a implantação de robôs industriais
para automatizar processos e aumentar a produção de forma significativa. Além
disso, o uso de robôs apresenta inúmeras vantagens na qualidade final do produto.
Este tipo de tecnologia, voltada à indústria, está crescendo cada vez mais no
Brasil e no mundo. Uma automação de qualidade não só beneficia a indústria que a
utiliza, como também todos que estão ligados diretamente e indiretamente a esses
processos, seja trabalhando com robôs industriais, ou comprando os produtos
desenvolvidos nas indústrias que utilizam essa tecnologia.
O uso de braços robóticos industriais não se restringe apenas para melhorar o
processo de fabricação, mas, está diretamente ligado à segurança e qualidade de
vida. Visto que, robôs podem atuar em ambientes hostis e realizar trabalhos pesados
que colocariam do homem em risco.
Portanto, a implantação de robôs industriais em linhas de produção é
extremamente importante para contribuir com a segurança, qualidade do produto,
padronização, tempo de produção e diversos fatores sociais.
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APLICAÇÃO DA FERRAMENTA FLUXOGRAMA NO PROCESSO DE
ORÇAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PEÇAS NO ESTOQUE EM
UMA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
Waleska Stefanni dos Santos Terraz Fortes1, Maikon Vinícius Faria2, Vitor Hugo dos
Santos Filho3 e Tatiane Teixeira4
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RESUMO
Com o constante crescimento da competitividade pela qualidade e desempenho de
seus produtos, as organizações têm investido cada vez mais na implantação de
sistemas de gestão da qualidade, e com isso, na utilização de técnicas e ferramentas
que auxiliam neste processo. Dentre as ferramentas básicas da qualidade, uma das
mais utilizadas para garantir o melhor desempenho e padronização das atividades
realizadas durante todo o processo de produção é o fluxograma, pois trata-se de uma
ferramenta visual e de fácil compreensão por parte de todos os envolvidos durante
os processos nele descritos. Considerando todos os benefícios da implantação do
fluxograma, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma Fluxogramação do
processo de orçamento e disponibilidade de peças no estoque de uma empresa
responsável pela assistência técnica e manutenção de veículos pesados, visando
propor melhorias de otimização e padronização do processo. Para isso foram
realizados estudos bibliográficos sobre os conceitos de gestão e ferramentas da
qualidade, e das etapas do processo de implantação do fluxograma. A partir dos
conhecimentos adquiridos foi possível analisar e desenvolver a Fluxogramação,
identificando os principais pontos de melhoria para empresa. Ao final do estudo,
verificou-se ganho para empresa principalmente na gestão de tempo e diminuição
dos retrabalhos, atendendo a proposta da pesquisa, comprovando que o fluxograma
permitiu a visualização clara das atividades, e também, o entendimento da
importância de respeitar todas as etapas descritas, evitando assim, retrabalhos ou
gargalos durante os processos.
Palavras-chave: Gestão da qualidade, Ferramentas da qualidade; Fluxogramação.
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ABSTRACT
With the constant growth of competitiveness for quality and performance of products,
organizations are increasingly investing in quality management implementation for
systems, and thus the use of techniques and tools to assist in process. Among the
basic quality tools, one of the most used to ensure the best performance and
standardization of activities performed throughout the production process is the
flowchart, as it is a visual tool and easy to understand by everyone involved during the
processes described therein. Considering all the benefits of the implementation of the
flowchart, this work aims to develop a Flowchart of the budget process and parts
availability in the stock of a company responsible for the technical assistance and
maintenance of heavy vehicles, aiming to propose process optimization and
standardization improvements. For this purpose, bibliographic studies were conducted
on the concepts of quality management and tools, and the steps of the flowchart
implementation process. From the acquired knowledge it was possible to analyze and
develop the Flowchart, identifying the main points of improvement for the company. At
the end of the study, there was a gain for the company mainly in time management
and reduction of rework, meeting the research proposal, proving that the flowchart
allowed the clear visualization of the activities, and also the understanding of the
importance of respecting all the steps. Thus avoiding rework or bottlenecks during the
processes.
Key-words: Quality management, Quality tools; Flowchart.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Souza (2014) todas as organizações empresariais utilizam processos
para execução de suas atividades. Com isso, vê-se a necessidade de
constantemente estar monitorando, analisando e aperfeiçoando esses processos.
Para Mello et al. (2016) os processos devem sempre estar em
melhoria continua buscando minimizar o tempo de processamento, aumentando a
eficiência, obtendo assim a redução de custos e a satisfação das necessidades dos
clientes e da empresa.
Os programas e ferramentas da qualidade são elementos que auxiliam na
identificação e solução de problemas, sendo instrumentos utilizados para o
desenvolvimento, medição, análise e melhoria da qualidade nas organizações
(OLIVEIRA, J. A. et al. 2011).
Azevedo (2016) afirma que a ferramenta mais adequada para descrição de
processos é o fluxograma. Essa ferramenta consiste em uma técnica que descreve
a partir de símbolos específicos, cada etapa de um processo. Apresenta-se de
maneira resumida, incluindo os tempos de espera e os registros utilizados e
gerados durante a execução do processo. Há etapas que seguem em sequência,
outras que podem ocorrer paralelamente, facilitando o entendimento
do processo e descrevendo de maneira visual as atividades a serem executadas.
Em uma análise realizada em uma empresa de manutenção de veículos
pesados da cidade de Telêmaco Borba - PR, foi possível identificar que seus
processos não eram mapeados e padronizados, e isso acabava fazendo com que
alguns funcionários pulassem etapas importantes do processo, gerando retrabalhos.
O retrabalho e os gargalos industriais são os principais desafios para o
cumprimento dos objetivos de produtividade, sendo: qualidade, rapidez, flexibilidade,
confiabilidade e custo e, a performance da empresa nestes objetivos afeta
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diretamente o relacionamento com o cliente. Sendo assim, o presente estudo tem
como objetivo desenvolver um fluxograma afim de otimizar o processo de orçamento
e disponibilidade de peças no estoque da empresa.
Na busca da qualidade total e satisfação dos seus clientes, processos eficazes
e de qualidade é o que pode fazer o diferencial dentro das empresas e, as
ferramentas da qualidade, vem com o intuito de ajuda-las a identificar e solucionar
seus problemas de maneira rápida e eficaz. A utilização da ferramenta fluxograma
apoiará a empresa na organização do processo, facilitando a visualização dos pontos
de melhoria que estão ocasionando os retrabalhos, e assim, poderão ser
implementadas ações corretivas, preventivas e de melhoria com mais eficiência,
sanando o problema e ainda contribuindo para a gestão de processos da empresa.

2. METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizado no estudo possui uma abordagem qualitativa,
pois preocupa-se na compreensão do tema, tanto do problema a ser solucionado,
quanto da ferramenta escolhida para desenvolvimento e aplicação, não visando
representatividades numéricas, mais a qualidade dos resultados. Segundo Gerhardt
e Silveira (2009), as características da pesquisa qualitativa consistem na objetivação
do fenômeno e hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar.
Possui caráter descritivo e explicativo, que segundo Gil (2008) consiste em
descrever as características de um fenômeno ou característica e identificar fatores
que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.
A coleta de dados foi a partir de observação do dia a dia da empresa e
entrevistas com os funcionários. Para Gil (2008) a observação é o elemento
fundamental para a pesquisa, com ela, os fatos são percebidos diretamente sem
qualquer intermediação e as entrevistas utilizadas para obtenção de informações
acerca do que as pessoas sabem, entendem, fazem e, suas explicações e razões a
respeito das coisas procedentes.
Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica que conforme Gil (2008), é
desenvolvida a partir de material já elaborado constituído de livros e artigos
científicos. Levantamento de campo, ainda segundo o autor, consiste na interrogação
direta e solicitação de informações de um grupo de pessoas acerca do problema
estudada e a pesquisa-ação, que segundo Souza (2014) “tem características
situacionais, já que procura diagnosticar um problema específico numa situação
específica, com vistas a alcançar algum resultado prático”.
2.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
As etapas da metodologia utilizada para realização do estudo seguem
ilustradas na Figura 1.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Figura 1 – Etapas da metodologia utilizada para realização do estudo

Fonte: Autores (2019)

Conforme apresentado na Figura 1, a escolha da empresa para aplicação do
estudo se dá principalmente pela riqueza do ambiente em oportunidade de melhorias
a serem alcançadas. Inicialmente foi realizado um Brainstorming com toda equipe da
empresa, afim de identificar o maior problema enfrentado pela empresa atualmente.
O problema mais citado pelos colaboradores da empresa envolvidos no estudo foram
os retrabalhos. Sendo assim, foi sugerido que todos dessem suas ideias para o
motivo pelo qual os retrabalhos estavam acontecendo. A Figura 2 apresenta as ideias
da equipe.
Figura 2 – Brainstorming para identificar o problema da empresa

Fonte: Autores (2019)
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Ainda de acordo com a Figura 1, após a identificação do problema e a
realização do Brainstorming, foi realizada a análise das ideias propostas e observado
que a mais relevante foi a questão de pular as etapas dos processos, o que acaba
gerando retrabalhos e atrasos. Com isso, também foi identificado que a empresa não
possui documentos descrevendo as etapas de seus processos. Foi então, escolhido
um dos processos que segundo os funcionários é o que mais acaba gerando esses
problemas, sendo o processo de orçamento e disponibilidade de peças no estoque.
A ação tomada para solucionar os problemas conforme apresenta a Figura 1
foi a criação de um fluxograma descrevendo todas as etapas do processo. Foi
realizado o levantamento das informações necessárias para entendimento do
processo escolhido, juntamente com toda a equipe envolvida, para assim
desenvolver o desenho do fluxograma, que inicialmente foi realizado manualmente e
posteriormente com o auxílio do software Bizagi.
Conforme ilustra a Figura 1, o modelo utilizado para a Fluxogramação foi o
fluxograma parcial ou descritivo, no qual expõe-se com mais riqueza de detalhes as
atividades, informações e documentos que circulam no processo.
Ainda de acordo com a Figura 1, foi apresentado a Fluxogramação para o
gestor da empresa, apontando os principais benefícios obtidos com o mapeamento
do processo e desenvolvimento do fluxograma, sendo assim autorizado a
implantação e treinamento dos colaboradores.
E como ilustra a última etapa da Figura 1, A implantação consistiu em inserir o
fluxograma no sistema da empresa e treinar os funcionários com o fluxo
desenvolvido, para posterior avaliação das melhorias obtidas.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. GESTÃO DA QUALIDADE
Segundo Machado (2012) o conceito de qualidade é bastante antigo. E com o
passar do tempo, a visão de qualidade foi se aprimorando e ganhando força nas
organizações. No início era vista apenas com o intuito de inspecionar um produto e
alcançar a sua uniformidade; posteriormente, buscou-se a partir de instrumentos e
técnicas estatísticas conseguir um controle estatístico da qualidade; numa etapa
seguinte, iniciou a busca pela garantia da qualidade, com a implantação de uma
gestão específica, preocupada em atender a qualidade em todas as áreas e
atualmente a qualidade é controlada a partir de uma gerenciamento estratégico, onde
busca-se a satisfação dos clientes.
Para Fabris (2014) a qualidade pode ser definida como as características
atribuídas a um produto ou serviço que atenda todas as necessidades dos seus
clientes, de maneira confiável, com um baixo custo, segurança e com a entrega no
tempo, local e quantidade correta.
Assim, a gestão da qualidade surge com o intuito de melhorar o desempenho
organizacional, proporcionando em novas vantagens competitivas às organizações
que a adotam (OLIVEIRA, J. A et al., 2011).
De acordo com Machado (2012) a gestão da qualidade tem como objetivos a
padronização de processos e, por meio de planejamento, controle e aprimoramento,
para garantir a qualidade de seus produtos e serviços. Entretanto, a gestão da
qualidade só será bem-sucedida mediante análises e ações de melhoria, que
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possibilitem um sistema de gestão onde as atividades são realizadas de forma
coordenada, definindo ações a serem realizadas bem como a forma de fazê-lo.
3.2. FERRAMENTAS DA QUALIDADE
As ferramentas da qualidade são utilizadas para desenvolver, implementar,
monitorar e melhorar os preceitos da qualidade nas organizações. Elas visam por meio
da investigação de um processo diminuir ou extinguir com um determinado problema
(OLIVEIRA, J. A et al. 2011).
Para Fabris (2014) as ferramentas da qualidade têm sido desenvolvidas,
estudadas e aprimoradas constantemente para a aplicação e utilização da gestão da
qualidade nas organizações, com o propósito de apoiar a direção na resolução de
problemas. Para a autora, as ferramentas e técnicas da qualidade desempenham um
papel de suma importância na qualidade estratégica das empresas.
As ferramentas da qualidade foram estruturadas inicialmente na década de 50,
com base em conceitos e práticas existentes de qualidade da época. Desde então,
foi-se aprimorando os conceitos e utilização dessas ferramentas que tem sido de
grande valia para os sistemas de gestão, sendo hoje, um conjunto de ferramentas
estatísticas de uso consagrado para melhoria de produtos, serviços e processos
(MACHADO, 2012).
As sete ferramentas básicas da qualidade mais utilizadas pelas empresas
segundo Machado (2012) estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Ferramentas básicas da qualidade
As Sete Ferramentas Básicas da Qualidade
Ferramentas
Fluxograma

Diagrama de Ishikawa

Folha de Verificação

Diagrama de Pareto

Histograma
Diagrama de
Dispersão
Cartas de Controle

Definição
Representa a sequência de atividades e processos e demonstra o fluxo
dessas ações permitindo a identificação de problemas no decorrer do
processo e também qual a sua origem.
Tem como finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de
uma condição ou um problema específico, essas causas podem ser
agrupadas, a partir do conceito dos 6Ms, como decorrentes de falhas
em materiais, métodos, mão de obra, máquinas, meio ambiente,
medidas.
São tabelas ou planilhas simples usadas para facilitar a coleta e análise
de dados. De maneira geral, pode ser definida como um formulário em
que os itens a serem pesquisados já estão impressos.
Ferramenta gráfica e estatística que identifica e organiza os dados de
acordo com suas prioridades, como por exemplo pela ordem
decrescente de frequência.
O histograma é uma ferramenta estatística que, em forma de gráfico de
barras, ilustra a distribuição de frequência, ou seja, descreve as
frequências com que variam os processos.
Esta ferramenta mostra o que acontece com uma variável quando a
outra muda, para testar possíveis relações de causa e efeito.
São usadas para mostrar as tendências dos pontos de observação em
um período de tempo, tendo como objetivo verificar se o processo é
estável, se o processo está sob controle e se permanece assim durante
todo tempo.

Fonte: Adaptado Machado (2012)
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3.3. FLUXOGRAMA
O fluxograma é uma das ferramentas mais utilizadas para descrever processos
e padronizar e posteriormente entendê-los de maneira simplificada. Ele facilita a
visualização ou identificação dos produtos produzidos ou serviços realizados, dos
clientes e fornecedores internos e externos do processo, das funções, das
responsabilidades e dos pontos críticos (SOUZA, 2014).
Segundo Préve (2012) o fluxograma é um tipo de diagrama, que apresenta a
forma de uma representação esquemática de um processo, feito a partir de gráficos
que ilustram de forma simples a transição de informações entre os elementos que o
compõem, ou seja, fluxograma é um gráfico que monstra a sequência do
desenvolvimento de um processo, que pode caracterizar: o trabalho que está sendo
realizado, o tempo necessário para sua realização, a distância percorrida pelos
documentos, quem está realizando o trabalho e como ele flui entre os participantes
deste processo.
De acordo com Santos (2017) o fluxograma consiste na representação gráfica
que, utilizando de diferentes formas geométricas representativas, mostra as várias
etapas de processos de forma simplificada, caracterizando as operações, os
responsáveis e/ou unidades organizacionais envolvidas, ajudando na identificação
de gargalos e de pontos de melhoria. A utilização dessa ferramenta permite a
compreensão do fluxo de determinado processo, identificando possíveis falhas,
etapas desnecessárias e atividades redundantes. A partir deste diagnóstico, podem
ser realizadas melhorias e correções por parte dos entes envolvidos nesse processo
(GALVÃO, 2017).
A razão pela qual os fluxogramas funcionam tão bem é porque eles trabalham
diretamente com imagens, e as pessoas respondem melhor quando as informações
são mais visuais. Os fluxogramas podem atender a processos tanto administrativos
como operacionais e além do fato de ser muito visual os principais aspectos que o
torna funcional são: a padronização de métodos e procedimentos, a rapidez nas
descrições e facilita a identificação dos aspectos mais importantes (TANNÚS, 2013).

3.3.1. TIPOS DE FLUXOGRAMAS
Baseado nas teorias de Santos (2017), existem três tipos de fluxogramas,
sendo: vertical, parcial ou descritivo e global ou de coluna.
Fluxograma Vertical: Tem como finalidade à representação de rotinas
simples. As vantagens da aplicação deste modelo é que ele pode ser impresso como
formulário padronizado, é fácil e rápido de ser preenchido o que traz mais clareza na
apresentação e facilidade de leitura. Este tipo de fluxograma é caracterizado por
colunas verticais com símbolos de operação, transporte, arquivo, demora e inspeção,
nos quais são descritos todos os passos e qual a unidade organizacional responsável
pela realização do trabalho. Na Figura 3, Machado et al. (2013) ilustra um exemplo
do modelo de fluxograma vertical.
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Figura 3 – Exemplo de fluxograma vertical

Fonte: Machado et al. (2013)

Fluxograma parcial ou descritivo: Sua principal característica consiste em
relatar o percurso e os trâmites dos documentos, pode ser utilizado em rotinas que
abrangem poucas unidades organizacionais. Sua elaboração é mais difícil que o
fluxograma vertical e sua operacionalização é efetuada mediante a interligação de
seus símbolos (SANTOS, 2017). Observa-se na Figura 4, a ilustração de um exemplo
de fluxograma parcial ou descritivo apresentado por Souza (2014)
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Figura 4 – Exemplo de fluxograma parcial ou descritivo

Fonte: Souza (2014)

Fluxograma global ou de colunas: é utilizado para levantar e descrever
novas rotinas e procedimentos. Demonstra com facilidade o fluxo de informações da
organização, além de apresentar maior versatilidade, considerando a variedade de
símbolos. É o tipo de fluxograma mais utilizado pelas empresas (SANTOS,2017). A
Figura 5 representa um exemplo do fluxograma global ou de coluna proposto por
Souza (2014)
Figura 5 – Exemplo de fluxograma global ou de coluna

Fonte: Souza (2014)

Souza (2014) ressalta que o modelo de fluxograma pode mudar para cada
atividade ou processo a ser desenvolvido na organização, por isso não existe um
modelo fixo, vai depender de cada situação.
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3.3.2. SIMBOLOGIA DOS FLUXOGRAMAS
Segundo Souza (2014) o objetivo dos símbolos utilizados nos fluxogramas é
demonstrar qual a origem, processo e destino da informação escrita e/ ou verbal.
Para cada tipo de fluxograma, é utilizado uma simbologia. A Figura 6 apresenta os
símbolos convencionais do fluxograma vertical (operação, transporte, execução,
espera, arquivo provisório e arquivo definitivo) ilustrada por Abraão (2015).
Figura 6 – Simbologia do fluxograma vertical

Fonte: Abraão (2015)

Abraão (2015) ilustra na Figura 7, a simbologia do fluxograma parcial ou
descritivo, que apresenta uma quantidade maior de símbolos comparado ao
fluxograma vertical.
Figura 7 – Simbologia do fluxograma parcial ou descritivo

Fonte: Abraão (2015)
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A Figura 8 ilustra a simbologia do fluxograma global ou de colunas,
apresentada por Abraão (2015)
Figura 8 – Simbologia do fluxograma global ou de colunas

Fonte: Abraão (2015)

3.3.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO FLUXOGRAMA
Tavares (2012), descreve algumas vantagens e desvantagens com relação a
utilização dos fluxogramas, são elas:
Vantagens:
 Eficaz para o planejamento e solução de problemas;
 Desenvolve a competência de quem os elabora;
 Desenvolve e aprimora o trabalho em equipe;
 Permite uma visão global do processo desenvolvido;
 Estimula a responsabilidade individual;
 Facilita o estabelecimento de objetivos.
Desvantagens:
 Apresentam dificuldades no desenho e alterações;
 Dificuldade na decisão do nível de detalhes a serem colocados nos
fluxogramas;
 Uma pessoa sozinha é incapaz de concluir um fluxograma, dependendo
sempre da ajuda de outra.
3.3.4. APLICAÇÃO DA FERRAMENTA
O fluxograma traça o andamento ou procedimento de informação, pessoas,
equipamentos, ou materiais, a partir das várias partes do processo. Ele ilustra a
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maneira correta de se realizar um trabalho e também analisa problemas. Trata-se de
“um instrumento essencial na gestão de processos, pois apresenta o fluxo da
informação destacando quem e quais unidades estão envolvidas no processo e quais
as atividades são pertinentes ao mesmo” (SOUZA, 2014).
Para Souza (2014) o fluxo do processo desenhado deve retratar com clareza
todas as etapas. Contendo uma breve descrição do processo nas caixas de texto e as
linhas e setas mostrando a sequência das atividades. Portanto, para melhores
resultados o fluxograma precisa ser bem desenhado e claro para que não haja erros,
perda de tempo e retrabalhos.
Segundo Santos (2017) o roteiro para a elaboração de um fluxograma, consiste
em algumas etapas, são elas:
 Comunicação: Inicia a partir do momento em que as atividades são distribuídas
aos colaboradores, de forma que sejam atingidos todos os objetivos;
 Coleta de dados: Consiste em obter informações pelos próprios executores do
trabalho, essa coleta pode ser realizada a partir de entrevistas, com o intuito de
descrever cargo, nome, de quem o funcionário recebe o trabalho, em que consiste
seu trabalho, para quem passa o trabalho após terminar a sua parte, entre outras;
 Fluxogramação: Escolha do tipo de fluxograma a ser utilizado, para assim iniciar
a elaboração de um rascunho e verificar se há necessidade de coletar informações
adicionais;
 Análise do Fluxograma: É o momento de realizar um exame minucioso de todas
as etapas descritas, perguntando-se, qual a utilidade de cada etapa do processo, as
vantagens em alterar a sequência de operações, se as operações estão sendo
executadas por pessoas capacitadas a exercer sua função, com devido treinamento
e se cada operação está sendo executada da maneira mais eficiente possível;
 Relatório da análise: É onde deve conter todos os itens que contemplam as
condições atuais do fluxograma, a análise das condições existentes e as
recomendações;
 Apresentação do trabalho: Ocorre à apresentação do fluxograma que mais se
adequa a natureza do trabalho, desenhado de acordo com gabaritos apropriados, que
retratam o fluxo de trabalho.
Santos (2017) ainda pontua algumas dicas para a produção de fluxogramas,
como: Descrever de forma clara o objetivo a ser alcançado; acolher o ponto de vista
dos envolvidos do processo a ser fluxogramado; selecionar as principais atividades
críticas para serem inclusas no fluxograma; inserir as ‘decisões’ nos pontos críticos
(ou pontos de controle); complementar as atividades que permitam auxiliar na clareza
e compreensão do fluxograma; evitar detalhar os processos além do necessário e,
após elaborado solicitar a avaliação por uma pessoa que não participou do processo
de desenvolvimento do fluxograma, mas que conheça o assunto.

4. RESULTADOS

4.1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A empresa em estudo foi fundada em 1979 e consiste em uma concessionária
autorizada que presta serviço de assistência técnica e manutenção de motores,
elétrica e venda de peças de veículos pesados.
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O layout da empresa possui um terreno de 10 mil metros quadrados, sendo um
barracão com 4 mil metros quadrados. A empresa é dividida em cinco departamentos,
sendo eles: Financeiro, comercial estoque, oficina e serviços gerais.
A empresa conta atualmente com vinte e quatro funcionários, sendo: dez
mecânicos, dois almoxarifes, cinco administrativos comercial, um administrativo
financeiro, dois serviços gerais, dois porteiros e dois vigilantes. Seus principais
clientes são gestores de frotas, proprietários e motoristas de veículos pesados.
O principal objetivo da empresa é encantar o cliente afim de garantir que suas
expectativas sejam atendidas e superadas, tratando-os com cordialidade, clareza e
disponibilidade.
Segundo Souza (2014) o organograma consiste em uma espécie de diagrama
utilizado para representar as relações hierárquicas dentro de uma empresa, ou
simplesmente a distribuição dos setores, unidades funcionais e cargos. O
organograma da empresa em estudo está representado na Figura 9.
Figura 9 – Organograma da empresa

Fonte: Autores (2019)

4.2. CRIAÇÃO DO FLUXOGRAMA
Após a análise das informações coletadas, foi possível desenhar o fluxograma
do processo com o auxílio do software Bizagi. Segundo o Manual de Padronização de
Modelagem de Processos usando Bizagi (2014) este software consiste em uma
ferramenta de modelagem descritiva, analítica e de execução, de processos de
negócio utilizando a notação BPMN - Business Process Management Notation
(Notação de Gerenciamento de Processos de Negócio). O BPMN atua com uma
linguagem comum, que permite às organizações descrever seus fluxos de trabalho de
forma a operacionalizar suas tarefas entre todos os stakeholders.
Ainda de acordo com o Manual de Padronização de Modelagem de Processos
usando Bizagi (2014) além deste software permitir criar fluxos de trabalhos, ele
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suporta a elaboração de uma documentação bastante rica em relação ao processo e
permite a publicação de toda esta documentação em alguns formatos diferentes de
arquivo. A fluxogramação do processo desenhada utilizando o Bizagi pode ser
visualizado na Figura 10 e Figura 11.
Figura 10 – Fluxograma 1: Processo de orçamento e disponibilidade de peças no estoque

Fonte: Autores (2019)
Figura 11 – Fluxograma 2: Processo de orçamento e disponibilidade de peças no estoque

Fonte: Autores (2019)

A Figura 10 ilustra o início do fluxo de orçamentos e como segue as tratativas.
Mostrando a importância de cada etapa a ser respeitada, assim evitando o retrabalho.
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Desde o momento da verificação das peças, sendo elas UBT’s (Unidade Base de
Troca) ou Genuínas (peças novas), o mecânico precisa ser assertivo no orçamento
sem haver esquecimento na solicitação e o almoxarifado ser eficaz na informação da
disponibilidade das peças no estoque e em caso de ter que solicitar na fábrica,
informar o prazo correto, para evitar prejuízos e a insatisfação para o cliente.
Na Figura 11 é apresentado o processo interno das tratativas após o cliente ter
aprovado o orçamento, já existe uma expectativa de ambos, para a chegada da
mercadoria, a realização da entrada no estoque e a entrega das peças para o
responsável realizar manutenção no veículo.

4.2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA A EMPRESA
A apresentação da proposta teve como objetivo mostrar os benefícios que
podem contribuir para a organização, a partir, da aplicação do fluxograma do processo
de orçamento e disponibilidade de peças no estoque. O modelo de fluxograma foi
apresentado ao gestor da empresa, apontando a etapa na qual ocorre o retrabalho no
processo, sendo ilustrada na Figura 12.
Figura 12 – Etapa de melhoria após a criação do fluxograma

Fonte: Autores (2019)

De acordo com a Figura 12, identificou-se que na etapa destacada, não havia
o conhecimento por parte dos funcionários do impacto que gerava para e empresa,
onde a falha no pedido de peças causava conflitos com os clientes e o excesso de
solicitação ocasionava o gargalo no estoque.
Após a finalização do fluxograma, foi apresentado ao gestor da empresa, que
analisou passo a passo e autorizou a implantação do mesmo, sendo a publicação do
fluxo no sistema da empresa e o treinamento dos funcionários.
Após a implantação do fluxograma, evidenciando as etapas do processo
verificou-se ganho para empresa principalmente na gestão de tempo e redução dos
retrabalhos. Com o fluxograma os colaboradores puderam visualizar o processo de
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maneira geral e compreenderam a importância de seguir todas as etapas
corretamente.
4. CONCLUSÃO
O presente estudo teve por objetivo desenvolver um fluxograma afim de
otimizar o processo de orçamento e disponibilidade de peças no estoque de uma
empresa de assistência técnica e manutenção de veículos pesados, tendo como foco
principal o mapeamento de todas as etapas do processo para garantir a redução de
retrabalhos. Para isso, foi utilizado a ferramenta brainstorming para auxiliar na coleta
de dados.
Com todos os dados e informações necessárias, foi possível dar início ao
desenvolvimento do fluxograma que, inicialmente foi construído manualmente e
posteriormente utilizado o software Bizagi para concretização do mesmo. Com a
apresentação do fluxograma ao gestor da empresa, observou-se grande interesse
quanto ao estudo, sendo que o mesmo autorizou a implantação da Fluxogramação.
Após a implantação e apresentação do fluxograma para a equipe, e
acompanhando o processo sendo executado no dia a dia, foi possível concluir que
todos os objetivos deste estudo foram alcançados, visto que foi observar que o fluxo
simplificou a compreensão do trabalho a ser realizado otimizando o tempo das etapas
do processo e evitando retrabalhos. Outra grande contribuição foi que, todos os
colaboradores tomaram conhecimento do quão importante é respeitar cada etapa do
processo, evitando o retrabalho para os almoxarifes, em alterar os orçamentos e criar
pedidos complementares, e também a alteração nos valores de manutenção, visto
que já havia sido informado ao cliente.
As principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do estudo
foi o pouco conhecimento relacionado ao processo estudado e a criação do
fluxograma com o software que nunca tínhamos utilizado antes.
REFERÊNCIAS
ABRAÃO, Jorge. Universo Administração – Fluxograma. 08 de Dezembro de
2015. Disponível em:
<https://universoadministracao.blogspot.com/2015/12/fluxograma.html> acesso em
14/09/2019 às 02:10h.
AZEVEDO, Irene Conceição Gouvêa. Fluxograma como ferramenta de
mapeamento de processo no controle de qualidade de uma indústria de
confecção. XII CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO 29 e 30
de setembro de 2016.
FABRIS, Caroline Bertinatto. Aplicação das ferramentas da qualidade em um
processo produtivo em uma indústria de ração. Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Coordenação de Engenharia de Produção. Medianeira, 2014.
GALVÃO, Gardênia de Oliveira. Manual fluxogramas: processos relacionados ao
ecossistema de estímulo à inovação. Natal: IFRN, 2017.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de Pesquisa.
Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS,
2009.
GIL, Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. Editora Atlas S.A. 6. Ed –
São Paulo: Atlas, 2008.
MACHADO, Simone Silva. Gestão da qualidade. Inhumas: IFG. Universidade
Federal de Santa Maria, 2012.
MACHADO, P. M. TATSCH, M. P. PRESTES, T. M. GODOY, L. P. GARLET, E.
Mapofluxograma dos processos do setor de engenharia de uma empresa Metal
Mecânica. 3ª SIEF–Semana Internacional das Engenharias da FAHOR. 16 a 18 de
Outubro de 2013.
Manual de Padronização de Modelagem de Processos usando Bizagi Modelagem de processos com Bizagi Modeler – Governo do Estado de Goiás –
10/2014.
MELLO, M. F. ARAUJO, A. C. CUNHA, L. A. SILVA, N. J. A importância da
utilização de ferramentas da qualidade como suporte para a melhoria de
processo em indústria metal mecânica - Um estudo de caso. XXXVI Encontro
Nacional de Engenharia de Produção. João Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de
outubro de 2016.
OLIVEIRA, J. A. NADAE, J. OLIVEIRA, O. J. SALGADO, M. H. Um estudo sobre a
utilização de sistemas, programas e ferramentas da qualidade em empresas do
interior de São Paulo. UNESP, Bauru, SP, Brasil. Produção, v. 21, n. 4, p. 708-723,
out./dez. 2011.
PRÉVE, Altamiro Damian. Organização, sistemas e métodos. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro Sócio Econômico. Departamento de Ciências da
Administração. Mar. 2012.
SANTOS, Giovanna Ataria Campos. Mapeamento de processos e fluxograma no
setor de contratos, convênios e prestação de contas da Secretaria de Saúde de
Caraguatatuba. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Processos
Gerenciais) -- Instituto Federal de São Paulo, Câmpus Caraguatatuba, 2017.
SOUZA, Ariana Marta de. Gestão de Processos com foco em fluxograma
[manuscrito] :estudo de caso de uma oficina mecânica. Monografia (Tecnologia
em Processos Gerenciais) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais - Campus Sabará. Dezembro/2014.
TANNÚS, Érika Soares. Fluxogramas de processos. Agência Goiana de
Desenvolvimento Regional – AGDR. Goiânia – GO. Setembro/2013.
TAVARES, Fernanda Marina. Fluxograma – Ferramenta da qualidade. 13 de
Setembro de 2012. Disponível em: <https://marketingfuturo.com/fluxogramaferramenta-da-qualidade/> acesso em 13/09/2019 às 22:00h.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

IMPACTO DAS DIFERENTES CLASSES DE MATERIAIS EM UMA
PLANTA DE GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO ATRAVÉS DA
ELETRÓLISE DA ÁGUA
Gabriel Kum de Oliveira¹; Lohan Correia Ribeiro²; Ana Kaori de Oliveira Ouba³.
Área de Concentração: Engenharia e Segurança
Grupo de Trabalho: Meio Ambientes, Recursos Energéticos e Sustentabilidade

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo de analisar através da pesquisa qualitativa a
composição e as propriedades físicas, químicas e mecânicas de materiais utilizados
na construção de uma planta de geração de hidrogênio através da eletrólise da
água. Os materiais estudados serão o concreto, que será utilizado como base da
planta, aço inoxidável 316 que será utilizado como corpo do reator e o
Politetrafluoretileno mais conhecido como teflon, que será utilizado como tampa do
reator. Os materiais citados compõem as diferentes classes de materiais: cerâmica,
metal e polímero, respectivamente, com o intuito de comparar e analisar a diferença
entre aplicação e as propriedades que cada material possui e o impacto de cada um
durante a operação da planta de geração de hidrogênio.
Palavras-chave: Propriedades; Materiais; Eletrólise.

ABSTRACT
The present ‘’work” has as goal of analyze the composition and the physical
properties, chemical and mechanical of materials used on construction of a hydrogen
generating plant thought electrolysis of water. The materials studied will be the
concrete, that will be used as bases of 316 stainless plant that will be used with
reactor body and the polytetrafluroethylene, better known as Teflon, which will be
used like reactor cover. The materials cited compose the different materials classes:
ceramic metal and polymer, respectively, in order to compare an analyze the
difference between application and the properties that each metal has and the impact
of each one during the hydrogen generation plant operation.
Key-words: properties, materials, electrolysis.
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1. INTRODUÇÃO
A eletrólise consiste na quebra das moléculas da água recebendo uma
corrente elétrica através de uma ponte salina. (PALHARES, 2016). Esta reação
exige materiais específicos para que possa ocorrer devido ao alto índice de
oxidação gerado no reator, o qual conterá uma solução de hidróxido de sódio e
água. Portanto, iniciou-se um levantamento de possíveis materiais para este
dispositivo onde o concreto será utilizado na fundação da planta, o aço inox 316
como corpo do reator e o Politetrafluoretileno como tampa do reator.
Estes materiais devem apresentar bom desempenho durante a operação e
propriedades físicas, químicas e mecânicas compatíveis com a necessidade de
cada parte do dispositivo.
As propriedades físicas são aquelas que podem ser observadas em uma
substância sem a deformação da mesma. Por exemplo, ponto de fusão, ponto de
ebulição, densidade, solubilidade. As propriedades químicas são aquelas que se
referem à capacidade de uma substância de sofrer transformações. Por exemplo, a
combustão, que é uma propriedade que a gasolina possui quando aquecida.
Durante a combustão, a composição química muda, transformando-se em novas
substâncias. Outros exemplos de propriedades químicas são: oxidação, redução e
reatividade. Por fim, as propriedades mecânicas são aquelas que possuem relação
com a resposta do material a aplicação de uma força aplicada. Dentre as
propriedades mecânicas mais importantes estão à resistência mecânica, ductilidade
e rigidez. As propriedades mecânicas de materiais são determinadas através de
ensaios tais como tração, compressão e cisalhamento.
O objetivo deste artigo é analisar as características dos materiais utilizados
para a montagem dos elementos que compõem o protótipo proposto.
Características que incluem resistência mecânica e química para as determinadas
variáveis existentes.
O protótipo descrito foi idealizado pelo grupo Engeco, qual foi criado para o
curso de engenharias da Fateb com a finalidade de desenvolver um conteúdo
interdisciplinar. O nome Engeco foi uma criação abreviada de “engenharia
ecológica”.
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2. METODOLOGIA
Para desenvolvimento do dispositivo, utilizou-se o concreto para a base, o
teflon para tampa do reator e aço inoxidável 316 (carbono, molibdênio e níquel)
para o corpo do reator de hidrogênio.
A análise das propriedades exigidas pelos componentes será feita na forma
de pesquisa qualitativa e a análise dos materiais escolhidos para cada parte do
dispositivo será feita por meio de pesquisa aplicada, na qual os mesmos serão
aplicados na prática e testados empiricamente.
A figura 1 mostra um esquema do protótipo para a planta de geração de
hidrogênio. Os materiais e os componentes estão especificados na figura.

Figura 1 - Reator de hidrogênio

Teflon

Concreto
Aço inoxidável

Fonte: Engeco (2019)
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3. DESENVOLVIMENTO
Analisando os materiais espera-se que o concreto possua resistência á
compressão e a tração devido ser o material principal da construção da base da
planta deve suportar o peso do reator com a solução em seu interior. O aço
inoxidável 316 deve possuir uma boa resistência à corrosão e a variação de
temperatura já que será o material principal do reator. O Politetrafluoretileno deve
possuir basicamente as mesmas propriedades do aço inoxidável como resistência
química e a variação de temperatura.
Optou-se pela escolha destes materiais baseados na melhor relação custo
benefício o concreto popularmente utilizado em construção civil facilmente
encontrado e de fácil aplicação. O aço inoxidável 316 por suas características
resistentes a corrosão atendem as necessidades exigidas na reação se compara ao
ferro que é um metal extremamente oxidante, também permite ser cortado e
soldado facilmente se comparado a cerâmicas como a porcelana. O
Politetrafluoretileno nos permite fácil usinagem a qual facilitará na modulação da
tampa e na fixação onde a mesma deverá ser de fácil remoção para eventuais
inspeções, o que torna mais viável do que a utilização do próprio aço inox para
fechar o reator.
Politetrafluoretileno: O Politetrafluoretileno é um polímero muito resistente
utilizado em diversas áreas onde se necessitam de resistência à temperatura,
corrosão e insolubilidade em solventes. O Politetrafluoretileno conhecido
popularmente como “teflon” surgiu durante experimentos do químico Roy Plunkett,
no ano de 1938. Roy realizava experimentos com o gás tetrafluoretileno quando
percebeu a existência de um pó branco no recipiente que continha o gás, após
realizar diversos estudos se definiu que se tratava de um polímero formado por
cadeia de 100.000 átomos de carbono ligados a 2 átomos de flúor, se tratava do
Teflon. Existem duas formas de produzir o teflon polimerização por suspensão e
polimerização por dispersão. (SOUZA, 2019).
O teflon pode ser considerado um plástico de alto desempenho,
conseguindo superar as poliamidas e o poliacetal, ele possui viscosidade alta assim
sendo impedido de ser processado por injeção e extrusão, sendo assim sua
utilização se dar na forma de pó para compactação em moldes.
O teflon possui excelente resistência química excelente que para a
utilização no reator de hidrogênio é fundamental já que ocorrerá uma reação
extremamente oxidante com H2O e NAOH. Boa margem de temperatura de
trabalho até 250°C sem sofrer danos, absorção de umidade praticamente nula, bom
dissipador de calor facilmente usinável não sofre ação dos raios solares, bom
amortecedor de vibrações incombustível - carboniza não pega fogo. O
Politetrafluoretileno possui uma alta resistência ao impacto, porém possui baixa
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resistência a tração, mas possui a possibilidade de incorporação de cargas como
fibra de carbono, aço inox, bronze, grafite dentre outros.
Aço Inox 316L: O aço inox ou inoxidável 316L é uma liga metálica
composta de ferro, cromo, carbono, molibdênio e níquel muito resistente à corrosão
e a temperaturas elevadas. Dependendo da sua utilização, podem ser aplicados na
sua composição, outros metais e não metais que melhoram suas características
básicas como o titânio, molibdênio, cobalto, boro, nióbio, silício e o nitrogênio.
Enquanto os aços comuns sofrem o processo de oxidação (ferrugem), o aço inox é
geralmente muito resistente à corrosão.
A tabela abaixo mostra a composição química do aço inox 316L.
Tabela 1 – composição do inox 316L
COMPOSIÇÃO QUÍMICA - PERCENTAGEM MÁXIMA
Carbono

ASTM

C

A-240, Tipo
316L

Cromo

0,0
3

Enxofre

Cr
16,0 18,0

Fósforo

S

P

0,
03

Manganês

M
n

0,
045

2

Molibidênio

Níquel

Mo
2,00 3,00

Silício

Ni
10,0 14,0

Fonte: adaptado de Valaço acessórios industriais LTDA. (2016)

O aço inox pode ser classificado de cinco maneiras. Quatro delas são
baseadas em suas características cristalográficas/microestrutura e uma no tipo de
tratamento térmico.
As quatro classes
(austeníticos + ferríticos).

são: ferríticos,

austeníticos,

martensíticos,

duplex

A quinta classe é feita pelos aços endurecíveis por precipitação. Em nosso
protótipo utilizamos o inox 316L qual é enquadrado na classe dos austeníticos.
Os aços austeníticos constituem a maior família entre os aços inoxidáveis em
número de ligas e de utilização. Não sofrem endurecimento por tratamento térmico.
São ligas não magnéticas e sua estrutura cristalina é a de face centrada (CFC).
A estrutura CFC é caracterizada por exibir os mesmos átomos nos vértices
encontrados nos outros dois arranjos cúbicos e mais um átomo em cada face do
cubo totalizando quatro átomos no interior da célula unitária. a Figura abaixo
apresenta um diagrama esquemático desta estrutura.

Si
1
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Figura 2 - Transformação do aço ferrítico em austenítico.

Fonte: TAVARES (2009)

A diferença do Aço 304 para o 316L é que o segundo conta com cerca de
2,50% de molibdênio em sua composição. Essa liga garante a essa classe de Aço
Inox uma qualidade superior para as mesmas aplicações do Aço 304.
O material fundamental para que o aço inox possua tão excepcionais
características é o cromo, que dependendo da quantidade em sua composição,
quando entra em contato com o oxigênio, forma uma película protetora sobre a
superfície do aço, que os torna impermeável. O aço inox deve apresentar, no
mínimo, 10-50% de cromo.
Já a adição do níquel ao aço inoxidável proporciona a ductilidade, ou seja,
permite que seja trabalhado em sua superfície, além de resistência a altas
temperaturas e a soldabilidade, melhorando sua resistência geral. A principal
diferença entre o aço comum e o aço inox é o fato do inox não sofrer corrosão, isso
quer dizer que em contato com o oxigênio, o material não sofrerá oxidação, ou seja,
não irá enferrujar. A tendência a oxidação é uma característica dos metais.
A utilização do aço inox 316L na fabricação de diversos produtos é
determinada por suas qualidades para os diversos fins, entre elas a resistência à
corrosão que é muito importante ao reator de hidrogênio onde ocorrerá a reação de
oxirredução da eletrólise facilidade de limpeza e baixo custo de manutenção,
resistência a variação de temperatura, resistência a altas temperaturas, material
reciclável. (FRANCO, 2015).
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Figura 02 – Reator de hidrogênio

Fonte: Engeco (2019)

Concreto: O concreto é basicamente o resultado da mistura de
cimento, água, pedra e areia, sendo que o cimento ao ser hidratado pela água forma
uma pasta resistente e aderente a pedra e a areia.
O cimento é formado basicamente por argila e calcário essa mistura é
levada ao forno a uma temperatura de aproximadamente 1450ºC, até que os
mesmos se fundem formando o clínquer onde se mistura a gipsita e é moída até
virar pó. Este pó é misturado à água onde através de reações químicas o mesmo
vem a endurecer. MAUÁ (2017)
As principais propriedades mecânicas do concreto são: resistência à
compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade. Essas propriedades são
determinadas a partir de ensaios, executados em condições específicas.
Geralmente, os ensaios são realizados para certificação e controle de resistência.
A resistência à compressão simples é a característica mecânica mais
importante. Para estimá-la em um lote de concreto, são moldados e preparados
corpos-de-prova cilíndricos para ensaio segundo a NBR 5738 – Moldagem e cura de
corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto, os quais se realizam ensaios
segundo a NBR 5739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova
cilíndricos.
O corpo-de-prova que foi padronizado no Brasil é o cilíndrico, com 15 cm de
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diâmetro e 30 cm de altura, e a idade de referência para o ensaio é 28 dias, que
seria o tempo de cura necessário para a secagem do concreto.
O concreto fresco possui uma trabalhabilidade muito boa trazendo facilidade
na manipulação desde a mistura até o acabamento. Já o concreto endurecido desde
que seja produzido com a relação certa de água e cimento proporciona, resistência,
durabilidade, impermeabilidade e uma boa aparência.

Figura 03 – Base de concreto

Fonte: Engeco (2019)

Esta base de concreto será de suma importância já que a mesma estará
distribuída por toda a planta como piso e bacia de contenção. evitando possíveis
contaminações por vazamentos.
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4. CONCLUSÃO

Com base na pesquisa qualitativa realizada conclui-se que para a construção
de um protótipo de geração de hidrogênio através da eletrólise os materiais
estudados suprem as necessidades impostas pela a construção do reator.
O concreto popularmente usado em construções fornecerá a trabalhabilidade
necessária para que seja moldado enquanto fresco na forma da base do reator
proporciona resistência e durabilidade para a base do protótipo.
O Politetrafluoretileno atende os quesitos necessários para que possa ser usado
como tampa do reator, por ser resistente a temperatura já que o fornecimento da
energia elétrica para eletrodos gerará calor aquecendo a solução, é facilmente
usinável onde poderá ser modulado na forma exata do reator gerando um ótimo
encaixe evitando eventuais vazamentos. Excelente resistência química onde o teflon
entrará em contato direto com uma solução química a base de hidróxido de sódio e
água ocorrendo uma reação extremamente oxidante. Será feito de Teflon de 10
mm², com a finalidade que possa servir de isolante de corrente elétrica é
suficientemente adequado contra corrosão e pressão do reator, onde a pressão
poderá chegar a 5 Kg/F.
O aço inox 316L por possuir a características inoxidáveis suportará a reação
da eletrólise, pois ao entrar em contato com a solução de água e hidróxido de sódio
não reage devido a sua camada de cromo não presente em outros metais como o
ferro.
A conclusão do reator se dará em novembro de 2019, onde o projeto passará
para uma nova etapa onde o reator e tanque pulmão estará pronto para o
funcionamento onde será necessário o estudo da aplicação do hidrogênio. A
próxima etapa consiste na construção de uma caldeira para queima do gás e a
geração de vapor, onde o mesmo será direcionado para um turbo gerador que irá
gerar energia elétrica como mostra a figura 04.
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Figura 04 – planta de geração de Hidrogênio

Fonte: Engeco (2019)

Com a finalização do protótipo espera-se que o gás seja processado desde a
etapa de fabricação até sua utilização, como mostra a figura 04. O protótipo começa
com uma placa fotovoltaica que fornecerá energia elétrica para o reator o qual será
responsável por toda a geração hidrogênio da planta. O gás que será gerado irá
para um tanque pulmão garantindo uniformidade de vazão para a queima, que será
a próxima etapa, a construção de uma caldeira para a posterior combustão do
hidrogênio que possui um poder calorífico muito superior aos combustíveis fósseis
fornecerá calor gerando vapor. (SANTOS, 2007). O vapor será direcionado para um
sistema semelhante a um turbogerador gerando movimento mecânico o qual será
convertido em energia elétrica.
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ANÁLISE DA NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS VIA PLATAFORMA WEB
Dayse Paola Ferreira1

RESUMO
A grande demanda de informações envolvidas nos processos operacionais na
educação a distância faz surgir à necessidade de uma gestão assertiva e organizada
como um recurso para poder acessar as informações pertinentes a cada etapa do
processo operacional de forma eficaz. O objetivo deste trabalho foi analisar a
necessidade de desenvolver procedimentos operacionais diferenciados para cada
serviço prestado, em seis unidades de educação a distância nos municípios do
interior do Paraná. A Análise consistiu em redefinir procedimentos internos os quais
serão disponibilizados através da plataforma web, Moodle, que servirá de suporte
para o gestor da unidade desempenhar suas atividades com excelência. Esta
análise consistiu nesta primeira fase de uma pesquisa preliminar com fins
qualitativos, os dados que serviram como indicadores nesta análise foram colhidos
por uma análise descritiva das informações operacionais que estão disponíveis e de
como são gerenciadas atualmente. A segunda fase deste trabalho será promover a
organização dos procedimentos operacionais na plataforma de forma clara e objetiva
com intuito de priorizar a usabilidade com o máximo de frequência, contribuir para o
bom andamento da rotina administrativa, minimizando erros e proporcionando aos
clientes internos e externos um atendimento com agilidade e precisão.
Palavras-chave: procedimentos operacionais; educação a distância; plataforma
web.

ABSTRACT
The great demand for information involved in the operational processes of a distance
education gives rise to the need for assertive and organized management as a
resource to be able to access the pertinent information at each stage of the
operational process effectively. The objective of this work was to analyze the need to
develop differentiated operational procedures for each service provided, in six
distance education units in the municipalities of the interior of Paraná. The analysis
consisted of resetting internal procedures which will be made available through the
Web platform, Moodle, which would serve as support for the manager of the Unit to
perform his activities with excellence. This analysis consisted in the first phase in a
preliminary research for qualitative purposes, the data that served as indicators in
this analysis were collected by a descriptive analysis of the operational information
that is available and how it is managed currently. The second phase of this work will
be to promote the organization of operational procedures in the platform in a clear
1
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and objective way to prioritize the usability with the maximum frequency, contribute to
the good progress of the administrative routine, minimizing errors and providing
internal and external customers a service with agility and precision.
Key-words: operational procedures; distance education; web platform.

1. INTRODUÇÃO
Vivemos em uma época onde as pessoas estão sempre se movimentando, mas
também estão conectadas através de redes sociais, e-mails ou aplicativos de mensagens o
que tem promovido um novo significado para o conceito de distância, não só para os
relacionamentos pessoais e profissionais, como também na forma de adquirir
conhecimento.
Oferecer um ensino a distância requer planejamento, execução, acompanhamento e
avaliações constantes nos serviços prestados, e isto deve ser oferecido com uma maior
facilidade e rapidez que a tecnologia pode fornecer as informações. Concomitantemente,
vemos neste contexto a necessidade de retornos rápidos e assertivos em relação as
dúvidas trazidas pelos docentes e discentes na educação a distância. A flexibilidade deste
formato tem sido um diferencial para quem precisa otimizar seu tempo e aproveitá-lo com
qualidade. A unidade de ensino a distância serve como um ponto de apoio presencial para
o aluno e funciona como extensão da instituição de ensino superior. A unidade conta com o
gestor, que possui o papel de facilitador para todas as questões administrativas, também
para analisar, orientar e solucionar da melhor maneira cada situação, por isso é importante
o domínio de todos os procedimentos.
Erros na execução dos procedimentos ou falhas de comunicação são questões que
devem ser tratadas rapidamente, o acesso rápido as informações irão dar segurança para
executar cada tarefa e auxiliará na tomada de decisões. As informações serão inseridas na
plataforma de forma clara, objetiva e estão dívidas entre setores, subdividas por ordem de
importância, o que é vital para a eficiência e eficácia a qual este trabalho se propõe.
Para Slack et al. (2013, p. 27) “O gerenciamento de operações e de processos trata
do modo como as organizações produzem produtos ou serviços.” Para modelar a estrutura
da plataforma com excelência e inovação é preciso analisar de forma estratégica como as
operações se comportam, qual a sua importância dentro do fluxo de trabalho da unidade,
quais as necessidades mais críticas e como elas podem ser sanadas ou melhoradas. A
partir destas perspectivas, os procedimentos operacionais serão estrategicamente
estruturados e organizados para solucionar os problemas dos processos operacionais.

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste trabalho foi constituida da seguinte forma: um
questionário qualitativo contendo quatro perguntas direcionadas aos gestores
responsáveis pelas unidades de ensino a distância nos municípios do interior do
estado do Paraná, a respeito dos procedimentos operacionais atuais existentes
nestas unidades. Este questionário foi aplicado via google docs através de email.
Os gestores tiveram sete dias a partir da data do recebimento para enviar as
respostas. O resultado dos dados foi trabalhado através de gráficos do google.
Abaixo as questões que foram colocadas ao gestores:
- Você considera que o tempo de treinamento que recebeu lhe preparou
adequadamente para o dia a dia da unidade de ensino?
- Você considera que as informações operacionais necessárias para
desempenhar suas atividades são de fácil acesso?
- Você considera que as informações operacionais necessárias para
desempenhar suas atividades estão hoje organizadas adequadamente?
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- Você considera que as informações de cada procedimento operacional,
reunidas em um só local, de forma clara e objetiva irá melhorar o seu
desempenho na execução das atividades?
3. DESENVOLVIMENTO
A realização do presente trabalho foi através dos processos operacionais que
estão atualmente disponíveis no ambiente virtual; visando entender e avaliar as
operações com o objetivo de diagnosticar quais precisam ser melhoradas e quais
precisam ser desenvolvidas para posteriormente serem implantadas.
Os gestores das unidades levantaram algumas questões, as quais auxiliaram
no entendimento e dimensionamento da composição das perguntas para a
aplicação do questionário. Este foi aplicado aos seis gestores responsáveis pelas
unidades que estão localizadas em Curiúva, Jaguariaíva, Ortigueira, Santo Antônio
da Platina, Telêmaco Borba e Tibagi, todas localizadas no estado do Paraná.
O resultado deste questionário preliminar se encontra na tabela número 1.
Tabela 1: Análise por gráfico sobre as perguntas

Fonte: A autora

Nas respostas das questões de número 01, 02 e 03 os gestores consideram, em
sua maioria, que o treinamento recebido foi muito bom.
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Na resposta da questão número 04, os gestores responderam em 100% a
necessidade de se ter as informações realocadas em um só local.
Apesar das respostas dos gestores serem de satisfatória a excelente,
visualizando as três primeiras questões, obter as informações em um único
ambiente e de forma mais dinâmica e assertiva se faz plenamente necessário,
conforme a unanimidade obtida na resposta da questão número 04. Atualmente
estes procedimentos operacionais não estão localizados em um único ambiente e
nem todos estão descritos com clareza.
Após a análise destes resultados a segunda fase do projeto será o
desenvolvimento da página por meio da plataforma moodle, priorizando a
praticidade a agilidade dos processos.
Durante a análise e desenvolvimento de cada etapa os líderes setoriais serão
consultados sobre cada procedimento e padrão que deverá ser seguido para o bom
andamento das atividades.
Fluxograma das divisões setoriais:
.

Secretaria

Financeiro

Comunicação

Manutenção

Facilities

Tecnologia da
Informação

Fonte: a autora

4. CONCLUSÃO
O resultado da análise e mapeamento dos procedimentos executados
diariamente nas unidades, mostrou que todas as informações pertinentes a cada
procedimento deverão ser reunidas em um só local e reorganizadas de forma que
contemplem um layout limpo e estruturado para este fim especifico.
Com a implantação dos novos procedimentos na plataforma web um
treinamento será realizado via vídeo conferência com os gestores de cada unidade
a fim de habilitá-los para o uso da nova ferramenta.
Cada atividade selecionada contará com descrições e instruções específicas
para a sua realização. A nova organização também permitirá que novos
colaboradores tenham uma ferramenta de apoio proporcionando maior autonomia e
confiança em cada atendimento prestado.
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PROJETO PARA REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO DE EFLUENTES EM
UM SISTEMA DE ABRANDAMENTO DE ÁGUA DE UMA INDÚSTRIA
QUÍMICA DO INTERIOR DO PARANÁ
Arlen Roberto dos Santos

Área de Concentração: Engenharias e Segurança
Grupo de trabalho: Gestão de Efluentes

RESUMO

Atualmente, a futura escassez da água tem sido fortemente discutida em diversos
países. De fato, este tema tem mobilizado vários órgãos governamentais para
criação de programas de economia de água como por exemplo, campanhas de
conscientização de uso correto da água no âmbito doméstico. Também empresas
em geral, tem desprendido esforços para contribuir com a economia de água,
através de otimização de seus processos. Alinhado a esse cenário, o presente
trabalho, visa contribuir com a economia de água de uma indústria de produtos
químicos do interior do Paraná, que atualmente desperdiça quantia considerável de
água no processo de regeneração do sistema de abrandamento, descartando a
mesma como efluentes líquidos. Efluentes líquidos se define como resíduos
industriais líquidos provenientes das atividades industriais, que são lançados de
volta à natureza. A metodologia consiste na pesquisa e aplicação de um sistema de
controle de vazão da bomba de água, possibilitando assim, bombear apenas a
quantidade de água demandada no processo de regeneração, e consequentemente
reduzir o desperdício da mesma.
Palavras-chave: Gestão de efluentes; Economia de água; Poços artesianos.

ABSTRACT
Currently, future water scarcity has been strongly discussed in several countries. In
fact, this issue has mobilized several government agencies to create water-saving
programs such as campaigns to raise awareness of the correct use of water in the
domestic sphere. Also companies in general have made efforts to contribute to the
water economy by optimizing their processes. In line with this scenario, the present
work aims to contribute to the water economy of a chemical industry in the interior of
Paraná, which currently wastes considerable amounts of water in the process of
regeneration of the slowing system, discarding it as liquid effluents. Liquid effluents is
defined as liquid industrial waste from industrial activities, which are released back
into nature. The methodology consists of the research and application of a water
pump flow control system, thus allowing only the amount of water demanded in the
regeneration process to be pumped, and consequently reducing waste.
Key-words: Effluent management; Water economy; Artesian wells.
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1. INTRODUÇÃO
Uma das maiores preocupações relacionadas ao meio ambiente nos dias
atuais, é a futura escassez mundial da água, já denominada por Bernardo Cabral
como “OURO DO SÉCULO XXI”, escassez essa, nunca imaginada em décadas
passadas, mas que hoje é tão eminente ou até mesmo, uma realidade em alguns
lugares do planeta. A grande crise da água, prevista para o ano de 2020, tem
preocupado cientistas das diversas áreas no mundo inteiro, e o caminho que poderá
conduzir ao caos hídrico já é trilhado, representando, dentre outros, sério problema
de saúde pública. (MORAES. D; JORDÃO. B). Segundo informações compiladas
pela EOS Organizações e sistemas Ltda (2018), de cada 100 litros de água tratada
no Brasil, somente 63 litros são consumidos e os 37 restantes são perdidos. As
perdas ocorrem devido à vazamento, ligações irregulares, falta de medição ou
medição incorreta e roubos. A média de consumo diário que a ONU recomenda são
110 litros por habitante/dia. Estudos apontam que essa quantidade é suficiente para
suprir as necessidades básicas de uma pessoa. Porém não é isso que acontece.
Segundo dados do Instituto Trata Brasil o consumo médio brasileiro é de 166,3 litros
por habitante/dia. O que fica 51% acima do recomendado. Analisando crescente
diminuição da disponibilidade de água potável no planeta, agravada pelas práticas
de uso ineficientes pelo setor agrícola, industrial e doméstico, levanta-se a questão
de qual é o impacto ambiental causado pelo desperdício de água de poços
artesianos nas indústrias. Portanto, o objetivo geral do presente trabalho, é projetar
um sistema para redução do desperdício de efluentes no processo de regeneração
do sistema de abrandamento de água de uma Industria Química do interior do
paraná. Para o desenvolvimento do trabalho, pretende-se atender os seguintes
objetivos específicos: Mapear o processo de abastecimento de água da unidade;
propor alterações das características do sistema de bombeamento de água;
identificar os benefícios do modelo proposto.
2. METODOLOGIA
O estudo será realizado através de pesquisa bibliográfica e levantamento
técnico e orçamentário de dados referente ao tema, analisando dados quantitativos,
tendo como foco, a redução do desperdício de água.
Ao desenvolver este trabalho, serão realizados estudos a fim de verificar a
viabilidade da implementação do projeto para redução do desperdício de efluentes
em um sistema de abrandamento de água de uma indústria química do interior do
paraná.
A proposta contempla a instalação de um inversor de frequência
eletroeletrônico no painel de comando elétrico, que torna possível a variação de
vazão da bomba de captação de água e assim, possibilitar o bombeamento de um
volume menor de água, evitando o descarte do volume excedente do processo de
regeneração do sistema de abrandamento para as galerias pluviais.
3. DESENVOLVIMENTO
Atualmente, muitas indústrias têm desenvolvido e implementado sistemas
para reutilização de efluentes líquidos visando a redução de custos produtivos, mas
quando se trata da reutilização de água de poços artesianos, não são percebidos
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desprendimentos de esforços na mesma proporção, visto que o uso desta, não gera
custos para as empresas.
Na empresa em estudo, foram levantados, dados de consumo de água
utilizado no processo de regeneração do sistema de abrandamento, bem como o
volume de água descartado indevidamente como efluentes neste processo,
conforme observados em tabela 1.
TABELA 1 - Consumo de água no processo de regeneração.
Etapa
Retro lavagem
do Carvão
ativado
Retro lavagem da
Resina Catiônica
Dosagem
da salmoura
Lavagem
Parcial
Lavagem
Rápida

Vazão
Demandada

Vazão
Real

Tempo
Horas

Volume
útil

Volume
desperdiçado

10m3/h

10m3/h

0,1

1,66m3

0

10m3/h

10m3/h

0,1

1,66m3

0

1,5m3/h

10m3/h

0,383

0,58m3

3,42m3

1,5m3/h

10m3/h

0,383

0,58m3

3,42m3

7m3/h

10m3/h

0,733

5,4m3

1,93m3

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Portanto, pretende-se desenvolver um projeto para alterações no sistema de
bombeamento que é constituído por conjunto de tubos de aço carbono de 6
polegadas de 6 metros de comprimento interligados por flanges. Na extremidade
deste conjunto, a aproximadamente 200 metros de profundidade, encontra-se
instalado a bomba submersa, modelo BHS41216 -6”da Marca EBARA, que conduz a
água do lençol freático até o sistema de abrandamento. Esta bomba trabalha com
vazão de aproximadamente 10m3 por hora, e em algumas etapas da regeneração do
sistema de abrandamento, são necessários uma vazão de apenas 1,5m 3 por hora,
porém a bomba não possui características que permitem a variação da vazão de
água, conforme a demanda requerida, e para contornar essa deficiência do sistema,
efetua-se o controle da vazão abrindo parcialmente a válvula de dreno inferior do
tanque de carvão ativado, descartando aproximadamente 8,8m3 de água, do total
aproximado de 17m3 de água utilizada no processo. A periodicidade das
regenerações ocorre em razão do volume de produção da planta, o que resulta em
uma regeneração a cada 12 a 16 dias, ou seja, duas regenerações a cada mês,
resultando em um total aproximado de 34m3 de água destinados ao processo de
regeneração ao mês.
Para solução deste problema, propõe-se a instalação de um inversor de
frequência, que nada mais é que um dispositivo elétrico eletrônico, no painel de
comando da bomba, o que torna possível a variação de velocidade da bomba,
permitindo assim, controlar o fluxo de água de forma a enviar para o sistema de
abrandamento, somente a quantidade de água necessária para os fins a que se
destina.
Com a implementação deste projeto, pretende-se alcançar uma redução de
42% de desperdício, quantia equivalente a aproximadamente 8,77m 3 de água a cada
processo de regeneração.
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4. CONCLUSÃO
Os resultados preliminares encontrados no estudo, evidenciam vantagens
sustentáveis consideráveis com a implementação do projeto, uma vez que o volume
de água a ser economizado se aproxima de cinquenta por cento do total descartado,
o que impacta positivamente para a conservação dos recursos hídricos. Porém, por
se tratar de água de origem de poço artesiano, e não gerar custos de consumo para
a empresa, este projeto não impacta em redução nos custos dos processos
produtivos.
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APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO
NA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE – PARTE 1
Ricardo da Costa Brizola1

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Celulose e Papel

RESUMO
Este trabalho apresenta a primeira parte de uma pesquisa exploratória, onde é
demonstrado o conceito de administração da produção, a sua importância no
gerenciamento de produtos e serviços prestados, as variáveis comuns no
desempenho da produção, e o uso da Gestão da Qualidade Total (TQM) para atender
as necessidades dos clientes. Também são apresentadas as principais ferramentas
da qualidade utilizadas para alcançar bons resultados, e a relação destas ferramentas
com o ciclo PDCA, método muito utilizado pelas empresas para buscar o
melhoramento contínuo de seus processos. E por último, é mostrado o OEE, um
indicador cada vez mais usado pelas indústrias para medir a eficiência de seus
processos, quantificando sua performance operacional, disponibilidade dos
equipamentos e a qualidade alcançada.
Palavras-chave: Administração da Produção; Ferramentas da Qualidade; OEE.

ABSTRACT
This paper presents the first part of an exploratory research, where it is demonstrated
the concept of production administration, its importance in the management of
products and services provided, the variables common to production performance, and
the use of Total Quality Management (TQM) to meet the needs of customers. Also
presented are the main tools of quality used to achieve good results, and the
relationship of these tools with the PDCA cycle, a method widely used by companies
to seek the continuous improvement of their processes. And lastly, the OEE is shown,
an indicator increasingly used by industries to measure the efficiency of its processes,
quantifying its operational performance, equipment availability and the quality
achieved.
Key-words: Production administration; Quality tools; OEE.

1. INTRODUÇÃO
Para MACHADO (2012), com o tempo, a procura de modelos ideais para a
gestão administrativa da produção fez surgir muitas e variadas alternativas para
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ajustar e satisfazer as relações do homem com sua rotina diária representada pelo
trabalho. No início da organização da produção, o homem realizava tarefas
específicas e dava pouca importância para a compreensão que o trabalhador
pudesse ter de todo o universo que estava a sua volta. Com isso, foram criados
sistemas de produção, de forma individual, focados apenas na relação do empregado
com a tarefa de sua responsabilidade. O trabalhador não conhecia a repercussão de
seu trabalho no processo produtivo muito menos o reflexo de sua ação no produto
final. Cada um recebia apenas uma tarefa especializada, e a desenvolvia de modo
repetitivo. Isso permitia ao trabalhador apenas uma visão parcial do processo global
de produção.
Ao longo do tempo, as estruturas formais das empresas foram mudando e se
enfatizaram cada vez mais a autoridade pessoal das chefias, estas sim com maior
domínio e compreensão da organização da produção. Assim, a posição na estrutura
formal da administração passou a significar poder. E esse poder passou a conduzir
as relações no processo produtivo, tornando cada vez mais severas as relações entre
as pessoas e mais impositivas as formas de trabalhar. As organizações encontraram
nas estruturas formais o modelo mais ajustado para lidar com a amplitude e
complexidade de sua atuação. Dessa forma, promoveram a instituição de hierarquias
funcionais, o que as tornou mais fáceis de se controlar (MACHADO, 2012).
Segundo SLACK, JONES e JOHNSTON (2018), a administração da produção
trata da forma como as organizações criam e entregam serviços e produtos. Tudo o
que você usa, come, lê ou lança na prática de esportes chega a você graças aos
gerentes de produção que organizam desde a sua criação até sua entrega. Todos os
livros que você toma emprestados na biblioteca, tratamentos recebidos no hospital,
serviços que espera nas lojas e as aulas da universidade – todos eles foram
produzidos. Claro que nem sempre as pessoas que supervisionaram sua produção
são chamadas de gerente de produção (ou gerentes de operações), mas é isso o que
elas realmente são.
CAMPOS (2014), também relata que uma empresa honesta só pode
sobreviver dentro de uma sociedade se for para contribuir para a satisfação das
necessidades das pessoas. Esse deve ser o objetivo principal. Se esse fato é tomado
como premissa, a primeira preocupação da administração da empresa deve ser a
satisfação das necessidades das pessoas afetadas pela sua existência. Logo, a
primeira prioridade da empresa são os consumidores. É vital para a empresa, que
eles se sintam satisfeitos por um longo tempo após comprar o seu produto ou utilizar
o seu serviço.
Com isso, o gerenciamento de processos tem a proposta de manter a
competitividade das empresas através da melhoria contínua, buscando a qualidade
dos produtos e serviços, agregando-lhes maior valor para atender às necessidades
dos clientes (MACHADO, 2012).
2. METODOLOGIA
A principal preocupação de toda e qualquer organização, que deseje se manter
competitiva no mercado atual, é atender as necessidades das pessoas, através de
seus produtos e serviços. Para isso, a administração da produção é de vital
importância para alcançar este objetivo, buscando a qualidade total dos produtos e
serviços prestados, por intermédio da melhoria contínua, rápida solução de
problemas, gestão eficiente dos recursos e padronização.
Este trabalho é de caráter exploratório, e será dividido em duas partes. Nesta
primeira parte, foram levantados os referenciais teóricos, apresentados a seguir no
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desenvolvimento deste trabalho, por meio de pesquisas bibliográficas em livros, sites
da internet, revistas, jornais, artigos e relatórios. Na próxima parte deste trabalho,
ainda a ser desenvolvida plenamente, serão demonstrados os resultados obtidos com
a aplicação dos conceitos de administração da produção, aqui expostos, na gestão
de uma turma, da área de secagem, em uma indústria do segmento de papel e
celulose, através de pesquisa de campo participativa, com a apresentação de estudos
de casos. A abordagem dos dados será apresentada de forma quantitativa e
qualitativa.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1. ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO
A administração da produção tem por objetivo a atividade de gerenciar
recursos que criam e entregam serviços e produtos. A função produção é a parte da
organização responsável por essa atividade. Toda organização possui uma função
produção, já que toda organização produz algum tipo de produto e/ou serviço.
Entretanto, nem todos os tipos de organizações, denominam a função produção por
esse nome. Gerentes de produção são as pessoas que têm responsabilidade de
administrar algum ou todos os recursos que fazem parte da função produção.
Novamente, em algumas organizações, o cargo de gerente de produção pode ter
algum outro nome. Por exemplo, pode ser chamado de “gerente de frota” em uma
empresa de distribuição, “gerente administrativo” em um hospital ou “gerente de loja”
em um supermercado (SLACK, JONES e JOHNSTON, 2018).
CAMPOS (2013), ressalta que o gerenciamento é focado nos fins e, portanto,
a missão geral de qualquer organização, é “satisfazer as necessidades dos seres
humanos”. A satisfação destas necessidades deve ser o objetivo de qualquer
organização, privada ou pública. O grande problema das organizações humanas está
na incapacidade de cumprir esta missão.
Para SLACK, JONES e JOHNSTON (2018), todas as operações criam e
entregam serviços e produtos através da transformação de inputs (entradas) em
outputs (saídas), usando o processo “input – transformação – output”. Simplificando,
operações são processos compostos por um conjunto de recursos de input que são
usados para transformar algo ou que se transformam em outputs de serviços e
produtos. Embora todas as operações se conformem a esse modelo geral de input –
transformação – output, elas diferem entre si na natureza de seus inputs e outputs
específicos.
Produtos e serviços são diferentes. Geralmente, produtos são coisas
palpáveis, enquanto serviços são atividades ou processos. Um carro, um jornal ou a
comida de um restaurante é um produto, enquanto um serviço é uma atividade do
cliente que utiliza ou consome esse produto. Alguns serviços não envolvem produtos.
Consultoria ou corte de cabelo é um processo (embora alguns produtos possam ser
fornecidos para dar suporte esse serviço, como um relatório ou um gel de cabelo).
Além disso, enquanto a maioria dos produtos pode ser estocada, ao menos por curto
tempo, o serviço acontece apenas quando é consumido ou usado. Assim, a
acomodação de um quarto de hotel, por exemplo, se perde se a diária não for vendida
naquela noite; a mesa de um restaurante permanece vazia a menos que alguém a
utilize naquela noite (SLACK, JONES e JOHNSTON, 2018).
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Figura 1 - Todas as operações são processos de input – transformação – output

Fonte: SLACK, JONES e JOHNSTON, 2018.

3.2. DESEMPENHO DA PRODUÇÃO
Segundo CAMPOS (2013), o desempenho das organizações é melhorado ao
focar em seus principais problemas, considerando três horizontes: Estratégico, Tático
e Operacional. As metas definidas nestes três patamares estabelecem o foco do
gerenciamento. A atuação para melhoria destes resultados deve abranger três níveis
da organização: Organização, Processos e Operações.
RUMMLER (2007), propõe a divisão da organização em três níveis de
gerenciamento que são diferentes e merecem atenção.
• Operação é a sequência de trabalho conduzida por homens e máquinas
para agregar determinado valor específico (meta da operação);
• Processo é uma sequência de valores agregados que resulta no produto
final (interno ou externo);
• Organização é a estrutura de relacionamentos necessária para que a
instituição possa cumprir as suas funções.
Para cada nível da organização existem três necessidades: as metas, o projeto
e o gerenciamento. No entanto deve-se cuidar para que o projeto da organização,
dos processos e do trabalho seja sempre revisto, pois as demandas sobre a
organização mudam constantemente em função de seu meio, e alguns processos e
operações podem ser automatizados e outros podem se tornar desnecessários.
Várias empresas já praticam hoje a Reestruturação Organizacional e de Processos
como parte integrante de seu programa de melhorias contínuas. A conjugação do
entendimento dos três níveis da organização e das três necessidades de
desempenho gera as nove variáveis de desempenho, como mostrado na figura
abaixo (CAMPOS, 2013).
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Figura 2 - As nove variáveis de desempenho de Rummler

Fonte: RUMMLER, 2007.

Resumindo, é indispensável ter metas bem estabelecidas, projetos revistos
frequentemente e gerenciamento sistemático nos três níveis de desempenho
(CAMPOS, 2013).
3.3. GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL (TQM)
Para SLACK, JONES e JOHNSTON (2018), a Gestão da Qualidade Total
(TQM – Total Quality Management) foi uma das primeiras ondas das “modas” de
administração. Seu ápice de popularidade foi no final dos anos 1980 e início dos anos
1990. Ultimamente, vem sofrendo alguns ajustes nos anos recentes, e há pouca
dúvida de que muitas empresas adotaram a TQM na crença mais simples de que
conseguiria transformar o desempenho de suas operações do dia para a noite.
Contudo, as percepções e princípios gerais que as constituem são ainda o modo
dominante de se organizar a melhoria das operações.
CAMPOS (2014), indica as 5 principais dimensões que afetam a satisfação
das necessidades das pessoas e, consequentemente, a sobrevivência da empresa,
sendo estas:
• Qualidade – Está diretamente ligada à satisfação do cliente interno ou
externo. Portanto, a qualidade é medida por meio da qualidade dos
produtos ou serviços finais ou intermediários da empresa. Inclui a
qualidade do produto ou serviço (ausência de defeitos e presença de
características que agradarão o consumidor), a qualidade da rotina da
empresa (previsibilidade e confiabilidade em todas as operações), a
qualidade do treinamento, a qualidade da informação, a qualidade das
pessoas, a qualidade da empresa, a qualidade da administração, a
qualidade dos objetivos, a qualidade do sistema, a qualidade dos
engenheiros, etc;
• Custo – O custo é visto não só como custo final do produto ou serviço,
mas inclui também os custos intermediários. Qual o custo médio de
compras? Qual o custo de vendas? Qual o custo do recrutamento e
seleção? O preço é também importante, pois ele deve refletir a qualidade.
O lucro vem da cobrança do valor agregado;
• Entrega – Sob essa dimensão são medidas as condições de entrega dos
produtos ou serviços finais e intermediários de uma empresa: índices de
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atrasos na entrega, índices de entrega em local errado e índices de
entrega com quantidades erradas;
• Moral – Mede o nível médio de satisfação de um grupo de pessoas. Esse
grupo de pessoas pode ser o grupo de todos os empregados da empresa
ou os empregados de um departamento ou área. O nível médio de
satisfação pode ser medido de várias maneiras, tais como o índice de turnover, absenteísmo, índice de reclamações trabalhistas, etc;
• Segurança – Nesta dimensão se avalia a segurança dos empregados e a
segurança dos usuários do produto. Mede-se a segurança dos
empregados por meio de índices como número de acidentes, índice de
gravidade, etc. Já a segurança dos usuários é ligada à responsabilidade
civil pelo produto.
Na figura abaixo, são indicadas as principais formas pelas quais os
melhoramentos de qualidade podem afetar outros aspectos do desempenho da
produção. O faturamento pode aumentar por melhores vendas e melhores preços no
mercado. Ao mesmo tempo, os custos podem ser reduzidos com uma maior
eficiência, maior produtividade e melhor uso do capital. Assim, uma tarefa-chave da
função produção deve ser assegurar que está fornecendo bens e serviços de
qualidade a seus clientes internos e externos (SLACK, JONES e JOHNSTON, 2018)
Figura 3 - Qualidade maior tem efeito benéfico sobre o faturamento e os custos

Fonte: SLACK, JONES e JOHNSTON, 2018.

CAMPOS (2014), também afirma que o controle da qualidade total é gerido
pelos seguintes princípios básicos:
• Produzir e fornecer produtos e/ou serviços que atendam de forma concreta
as necessidades do cliente (todos produzem, na verdade, a satisfação das
necessidades humanas);
• Garantir a sobrevivência da empresa por meio do lucro contínuo alcançado
pelo domínio da quantidade (quanto maior a qualidade, maior a
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•
•
•
•
•
•
•

produtividade);
Identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pela com alta prioridade
(para isso, é necessário conhecer métodos que permitam estabelecer
essas prioridades e os métodos que permitam solucionar os problemas);
Falar, racionar, decidir com dados e com base em fatos (tomar decisões
sempre em cima de fatos e dados concretos, e não com base em
experiência, bom senso, intuição ou coragem);
Gerenciar a empresa ao longo do processo, e não somente por seus
resultados (quando o mal resultado ocorre, a ação é tardia. O
gerenciamento deve ser preventivo);
Reduzir ordenadamente as dispersões por meio do isolamento de suas
causas fundamentais (os problemas decorrem da dispersão nas variáveis
do processo);
O cliente é o rei. Não permitir a venda de produtos defeituosos;
Procurar prevenir a origem de problemas;
Respeitar os empregados como seres humanos independentes;
Definir e garantir a execução da visão estratégica da direção da empresa.

3.4. AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE
Segundo CARPINETTI (2012), o processo de melhoria contínua de produtos
e processos envolvem basicamente as etapas:
• Identificar os problemas prioritários;
• Observar e coletar os dados;
• analisar e busca de causas-raízes;
• Planejamento e implementar ações;
• Verificar os resultados.
Para auxiliar o desenvolvimento dessas ações, foram criadas várias
ferramentas, classificadas como as ferramentas da qualidade.
3.4.1. FLUXOGRAMA
Para MACHADO (2012), O fluxograma tem como finalidade identificar o
caminho real e ideal para um produto ou serviço reconhecendo os seus desvios. É
uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando as
relações entre cada etapa. Utiliza-se símbolos facilmente reconhecidos para
demonstrar os diferentes tipos de operações em um processo.
Figura 4 - Gabaritos para elaboração de fluxogramas

Fonte: MACHADO, 2012.
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Figura 5 - Exemplo de fluxograma – produção de açúcar e etanol

Fonte: MACHADO, 2012.

3.4.2. FOLHA DE VERIFICAÇÃO
Segundo CARPINETTI (2012), a folha de verificação é usada para planejar a
coleta de dados para análises futuras. Com isso, a coleta de dados é simplificada e
organizada, eliminando-se a necessidade de rearranjo posterior dos dados.
Geralmente, a folha de verificação consiste em um formulário no qual os itens a serem
examinados já estão impressos. Diferentes tipos de folha de verificação podem ser
desenvolvidos. Os tipos mais empregados são:
• Verificação para distribuição de um item de controle de processo, definindo
seus limites LIE – Limite Inferior da Especificação e LSE – Limite Superior
da Especificação;
• Verificação para classificação de defeitos.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Figura 6 - Exemplo de folha de verificação para investigar as causas dos defeitos

Fonte: SANTOS, 2019.

3.4.3. GRÁFICO DE PARETO
Conforme SANTOS (2019), Vilfredo Pareto foi um economista italiano que
viveu entre os séculos XIX e XX. Durante seus estudos econômicos sobre a
distribuição de renda da população, Pareto identificou que uma pequena parcela da
população possuía a maior parte do PIB, enquanto que a maioria da população
representava uma pequena parcela deste PIB. Esta relação ficou conhecida como
regra 80/20. 80% do PIB nas mãos de 20% da população e 20% do PIB nas mãos de
80% da população.
Joseph Juran, encontrou um padrão semelhante ao encontrado por Pareto na
distribuição dos tipos de defeitos de certo produto. Após diversas análises, ele chegou
à conclusão de que em grande parte das iniciativas de melhoria, poucos tipos de
defeitos eram responsáveis pela maioria das perdas (poucos vitais), ou seja, 80% dos
problemas de qualidade de uma peça são causados por 20% dos tipos de defeitos.
Da relação entre esses dois trabalhos foi criado o conceito de Pareto (SANTOS,
2019).
O princípio de Pareto é demonstrado por meio de um gráfico e barras verticais
(Gráfico de Pareto) que aponta a informação de forma evidente e visual, seguindo a
ordem de importância dos problemas, causas e temas em geral. Considerando os
recursos são limitados, eles devem ser aplicados onde os benefícios trazidos pela
eliminação de problemas traga maior impacto, ou seja, o gráfico de Pareto é uma
ferramenta para priorizar as ações corretivas (CARPINETTI, 2012).
SANTOS (2019), também complementa que um dos objetivos centrais de um
programa de qualidade é reduzir perdas provocadas por itens defeituosos que não
atendem às especificações. Existem muitos tipos de defeitos que fazem com que um
produto não atenda às especificações. Concentrar esforços para eliminar todos os
tipos de defeitos não é uma política eficaz. Deve-se focar nos tipos de defeitos que
são responsáveis pela maioria das perdas, sendo mais eficaz atacar os causadores
desses poucos defeitos mais importantes, daí a necessidade de se utilizar o gráfico
de Pareto.
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Figura 7 – Exemplo de um diagrama de Pareto para os tipos de defeitos

Fonte: SANTOS, 2019.

3.4.4. DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
SANTOS (2012), afirma que o Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido
como Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe, foi criado em 1943 pelo Dr. Kaoru
Ishikawa, um engenheiro químico da Tokyo University. O diagrama foi desenvolvido
para representar a relação entre um “efeito” e suas possíveis “causas”. Esta técnica
é utilizada para descobrir, organizar e resumir o conhecimento de um grupo a respeito
das possíveis causas que contribuem para um determinado efeito.
CARPINETTI (2012), também reforça que o diagrama de causa e efeito foi
desenvolvido para representar as relações existentes entre um problema ou o efeito
indesejável em um processo e todas as possíveis causas desse problema, servindo
como um guia para a identificação da causa fundamental deste problema e para a
determinar as medidas corretivas que deverão ser adotadas.
Um dos méritos desta ferramenta é sua capacidade de trabalhar com diversos
pontos de vistas, compartilhando o conhecimento comum sobre o problema e
incentivando que os membros da equipe visualizem o sintoma e as possíveis causas
de um problema como parte de um todo, induzindo o pensamento sistemático. Os
principais tipos de causas contribuintes para os efeitos indesejáveis na indústria são
os seis Ms: material, mão de obra, máquinas, método de trabalho, meio ambiente e
o sistema de medição. Além destes, há inúmeras maneiras de classificação, de
acordo com o tipo do negócio e do problema em questão (SANTOS, 2019).
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Figura 8 - Esquema do diagrama de causa e efeito tradicionalmente utilizado em indústrias

Fonte: SANTOS, 2019.

3.4.5. HISTOGRAMA
Segundo CARPINETTI (2012), o histograma é um gráfico de barras no qual o
eixo horizontal, é subdividido em vários pequenos intervalos, apresentando os
valores assumidos por uma variável de interesse. Para cada um destes intervalos, é
construída uma barra vertical, cuja área deve ser proporcional ao número de
observações na amostra onde os valores pertencem ao intervalo correspondente.
Assim, o histograma indica as informações para que seja possível a visualização da
distribuição de um conjunto de dados em torno deste valor central.
Figura 9 – Exemplo de um histograma do número de vendas

Fonte: SANTOS, 2019.

3.4.6. DIAGRAMA DE DISPERSÃO
Segundo CARPINETTI (2012), o diagrama de dispersão é um gráfico utilizado
para a visualização relacionamento existente entre duas variáveis. Os gráficos de
dispersão são comumente usados para relacionar causa e efeito. O relacionamento
entre essas variáveis pode ser positivo (o aumento de uma variável, aumenta a outra),
negativa (o aumento de uma variável diminui a outra), ou inexistente (a variação de
uma variável não leva a uma variação sistemática da outra variável.
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Figura 10 – Exemplo de um gráfico de dispersão da satisfação pelos dias de atraso

Fonte: SANTOS, 2019.

3.4.7. GRÁFICOS DE CONTROLE
SANTOS (2019), ressalta a importância de distinguir as causas de variação
presentes em um processo para poder gerenciá-lo da maneira mais adequada
possível. Mas muitas vezes é difícil distinguir quando um ponto indica a presença de
uma causa especial, tornando-se necessário o estabelecimento de um critério formal
que a indique. É para essa finalidade que foi desenvolvido o gráfico de controle. Ele
nada mais é do que um gráfico de tendência com linhas de referência adicionadas. A
linha central indica a média, a linha inferior, o limite inferior de controle (LCL) e a linha
superior, o limite superior de controle (UCL).
Figura 11 - Gráfico de controle do refugo

Fonte: SANTOS, 2019.

Portanto, o objetivo dos gráficos de controle é garantir que o processo opere
na sua melhor condição (CARPINETTI, 2012).
3.4.8. BRAINSTORMING
Segundo MACHADO (2012), o brainstorming também é conhecido como
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tempestade de ideias e visa facilitar a produção de soluções originais. Possui duas
fases principais a produção de ideias e a avaliação das ideias propostas. Tem como
princípio básico o julgamento adiado. Contribui para a produção de ideias, o uso da
imaginação e a quebra de barreiras mentais. É um libertador da criatividade por não
existirem situações absurdas. O objetivo principal é produzir um maior número de
ideias possíveis sobre um problema particular e necessariamente real. O problema
deverá ser simples e, se aplicado a uma questão complexa, esta deverá ser
decomposta e então aplicado o brainstorming a cada uma das partes. Essa técnica é
utilizada para identificar possíveis soluções para problemas e oportunidades em
potencial para a melhoria da qualidade.
3.4.9. 5W2H
Conforme MACHADO (2012), uma forma simples de planejar as ações
operacionais, o 5W2H consiste na formatação de um plano respondendo as seguintes
questões: O que? (What?), Por quê? (Why?), Onde? (Where?), Quando? (When?),
Quem? (Who?), Como? (How?) e Quanto custa? (How much?). O plano de ação
5W2H é uma maneira simples que contém as informações necessárias para o
acompanhamento e a execução da ação pretendida. Pode-se complementá-lo com a
elaboração de um gráfico com prazos e tarefas relacionados entre si.
Figura 12 - Relações entre as ferramentas da qualidade

Fonte: CUNHA, 2001.
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Figura 13 - Principais dados para construção das ferramentas da qualidade

Fonte: CUNHA, 2001.

3.5. MÉTODO PDCA
É uma maneira de se orientar de forma eficiente e eficaz em meio a uma
execução de uma determinada ação. Também traduz o conceito de melhoramento
contínuo, implicando literalmente em um processo sem fim. O ciclo PDCA também é
conhecido como ciclo de Deming, assim chamado em homenagem a esse famoso
“guru” da qualidade (MACHADO, 2012).
Figura 14 - Ciclo PDCA

Fonte: CAMPOS, 2014.
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Conforme CAMPOS (2014), cada letra do ciclo corresponde a um termo do
vocabulário americano que se traduz da seguinte forma:
P – PLAN (Planejar) - antes da execução de qualquer processo as atividades
devem ser planejadas, com as definições de onde se quer chegar (meta) e do
caminho a seguir (método);
D – DO (Executar) - é a execução do processo com o cuidado no registro de
dados que permitam o seu controle posterior. Nesta fase é essencial o treinamento;
C – CHECK (Verificar) - fase de monitoração e avaliação, onde os resultados
da execução são comparados com o planejamento (metas e métodos) e registrados
os desvios encontrados (problemas);
A – ACTION (Atuar Corretivamente) - definição de soluções para os
problemas encontrados com contínuo aperfeiçoamento do processo, realizando as
devidas correções para que o problema não volte a ocorrer.
Figura 15 - Relação entre as Ferramentas da Qualidade e o Ciclo do PDCA

Fonte: CUNHA, 2001.

3.6. INDICADOR OEE
Segundo SILVA (2015), o Indicador de Eficiência Global de Equipamentos
(OEE – Overall Equipment Effectiveness) foi desenvolvido nos anos 80, por Seichii
Nakajima, partindo do objetivo de mensurar o rendimento operacional das máquinas
de forma simples.
Atualmente, o OEE é bastante utilizado na indústria como uma ferramenta para
medir o real desempenho dos processos, resultando em uma métrica simples e
prática que considera as perdas de produtividade e as agrega em três categorias
primárias que, estendidas, proporcionam uma análise detalhada da situação atual
dos processos, apresentando ineficiências ocultas existentes nas operações de
manufatura (HANSEN, 2006).
O OEE possibilita identificar a eficiência máxima que o sistema pode atingir
em um período pré-estabelecido, dando suporte à definição de metas coerentes com
a realidade dos processos (ANTUNES, 2008).
Portanto, o OEE tem como objetivo fornecer, quantitativamente, o quão eficaz
as fábricas operam em seus processos quando são programadas para produzir, além
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de identificar com clareza a máxima eficácia possível do sistema. Ou seja, mede o
valor agregado que cada equipamento alcança em um determinado período de tempo
(HANSEN, 2006).
HUANG (2002) e HANSEN (2006) comentam que o OEE é função de três
indicadores adotados para quantificar as perdas que influenciam na produtividade
dos equipamentos. São elas: disponibilidade, performance e qualidade. O produto
destes três itens resulta no índice de OEE e determina a eficiência do processo, ou
seja, se o processo está produzindo em conformidade com as especificações, no
tempo em que o equipamento está programado para operar.
SILVA (2015), ressalta que para determinar o valor do OEE, é importante que
cada organização desenvolva a sua própria classificação de paradas ou ineficiências,
as quais serão estendidas e detalhadas em maiores níveis, de modo que o OEE
represente fielmente a realidade do seu processo.
O indicador de disponibilidade é dado pela relação entre o tempo real de
operação e o tempo programado para produzir, descontando-se os tempos de
paradas programadas:
D𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 =

Tempo real de operação
Tempo programado para operação

Para HANSEN (2006), o indicador de performance representa a perda
percentual quando o equipamento está operando com velocidade inferior à
velocidade projetada. PEINADO e GRAEMI (2007) definem o tempo de ciclo como o
tempo em que a linha de produção leva para produzir uma peça, antes de reiniciar o
processo.
No indicador de performance, também é possível utilizar a produção realizada
pelo equipamento contra a produção projetada para o equipamento, portanto:
𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 =

Produção realizada
Produção projetada

O fator qualidade é a relação entre a quantidade de produtos conforme e a
quantidade total de produtos obtidos no período, segundo a equação a seguir:
𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 =

(Produção realizada) − (Produção não conforme)
Produção realizada

Descontando-se o tempo de produção de peças não conformes do tempo
líquido operacional, tem-se o tempo de valor agregado ao processo (HANSEN, 2006).
Baseado nas equações anteriores, calcula-se a eficiência do processo da seguinte
forma:
𝐎𝐄𝐄 = Disponibilidade x Performance x Qualidade
De acordo com HANSEN (2006), o OEE mede o tempo de valor agregado do
processo, ou seja, o tempo em que o processo está produzindo produtos com
qualidade, na velocidade especificada, durante o tempo programado.
A aplicação do OEE tem sido conquistada por vários setores industriais, como
o automobilístico, semicondutores e indústrias de processo, alcançando uma visão
ampla da vida útil dos equipamentos, assumindo que as condições de uso destes é,
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basicamente, influenciada pela sua disponibilidade, performance e qualidade (RON
e ROODA, 2005).
Acrescenta-se também que o OEE promove, ainda, a análise dos problemas
e o tratamento das causas raiz, tornando as ações de melhoria do processo mais
efetivas, aumentando assim o aproveitamento dos equipamentos (JEONG e
PHILLIPS, 2001).
4. CONCLUSÃO
A administração da produção é vital para toda e qualquer organização que
deseja se manter competitiva no mercado atual. Gerenciar o processo, buscando a
melhoria contínua, de seus produtos e serviços, mantendo um alto desempenho
produtivo e redução de custos, tem-se tornado indispensável na busca deste objetivo.
A qualidade final de um produto ou serviço é o que garante a satisfação de um
cliente, atendendo assim as necessidades das pessoas e proporcionando, assim,
vários benefícios as empresas, como o aumento do faturamento e oportunidade de
crescimento.
As ferramentas da qualidade são fundamentais para alcançar a melhoria
contínua de produtos e processos, auxiliando o desenvolvimento de ações corretivas
na solução de problemas. O PDCA tem se mostrado, ao longo dos anos, um método
eficiente e eficaz para ser aplicado em conjunto as ferramentas da qualidade na
busca da excelência operacional.
E por fim, o OEE tem se tornado um importante indicador da eficiência
operacional, de equipamentos e de processos industriais, fornecendo valores
quantitativos e significativos que mostram a realidade encontrada na indústria,
possibilitando um controle mais efetivo da produção.
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RESUMO
O presente trabalho refere-se a Célula Eletroquímica que é um dispositivo capaz de
gerar energia elétrica a partir de reação química ou facilitar reações químicas
através da introdução de energia elétrica, o tipo de célula abordada neste trabalho
são células fotovoltaicas orgânicas. Essas células quando expostas aos raios
solares, os elétrons do material semicondutor são postas em movimento, deste
modo gerando a eletricidade. O Brasil possui um grande potencial para gerar
eletricidade a partir do sol, pensando nisso o objetivo da realização dessa atividade
é explorar e explicar como funciona a Célula Eletroquímica a partir da energia
fotovoltaica, e fazer uma célula fotovoltaica orgânica, a fim de gerar uma tensão em
menor escala,o que possibilita a geração de energia caso a célula seja montada em
larga escala, para isso foi utilizado Dióxido de Titânio (TiO2), Corante (chá de
hibiscus), Grafite, Lâmina Laboratorial, placa de metal e Solução de Iodo, testando
na luz solar, e também uma cabine de luz para avaliação visual de cores como na
presença de radiação ultravioleta (UV), iluminação D65 (simulador da luz do dia no
hemisfério Norte), iluminação TL84 (iluminante fluorescente de banda estreita
utilizado na Europa), iluminante A (representa uma lâmpada incandescente com
filamento de tungstênio) e iluminante CWF (reproduz uma luz fluorescente comercial
de banda larga). A tensão obtida com a placa de metal exposta a luz solar foi de
0,53 V como, na cabine de luz o melhor resultado obtido foi de 0,47 V com a luz do
iluminante CWF e Iluminante D65 com 0,44 V que representam respectivamente
uma luz fluorescente comercial. Quanto maior for a intensidade da luz incidente na
célula maior será a tensão produzida, dessa forma com a emissão da luz solar após
20 minutos exposta obteve uma maior tensão.
Palavras-chave: Célula Eletroquímica; Célula fotovoltaica; Reação Química.

ABSTRACT
This project refers to an Electrochemical Cell as apparatus capable of generating
electrical energy from a chemical reaction or improve chemical reactions by
introducing electrical energy. The type of cell designed are classified as organic
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photovoltaic cell. When exposed to sunlight, the electrons of the semiconductor
material start their movement, thereby generating electricity. Brazil has a great
potential to generate sunlight electricity, thus the objective of this project is explore
and explain how the Electrochemical Cell works from photovoltaic energy. The
premise is make an organic photovoltaic cell in order to generate a voltage.This
allows smaller scale voltage generation, which enables power generation if the cell is
assembled on a large scale. Titanium dioxide (TiO2), natural pigments (Hibiscus tea),
graphite, laboratory blade, metal plate and Iodine solution were used. The apparatus
was tested in sunlight, and also a light booth for visual color assessment such as in
the presence of ultraviolet (UV) radiation, D65 illumination (Northern Hemisphere
daylight simulator), TL84 illumination (narrow band fluorescent illuminant used in
Europe), illuminant A (represents a tungsten filament incandescent lamp) and
illuminant CWF (reproduces a commercial broadband fluorescent light). The voltage
obtained with the metal plate exposed to sunlight was 0.53 V as; in the light cabin,
the best result was 0.47 V. When exposed to the illuminant light CWF and Illuminant
D65 the voltage was 0.44 V representing respectively a commercial fluorescent light.
High values of intensity of the incident light in the cell produce high voltage. Thus, the
emission of sunlight after 20 minutes exposed, generate higher voltage.
Keywords: Electrochemical Cell; Photovoltaic cell; Chemical reaction.

1. INTRODUÇÃO
Com o atual desenvolvimento das fontes de energia renováveis, o mercado
de energia se torna cada vez mais exigente na criação de métodos para energia
com maior qualidade, com menor índice de poluição e que ajudem no
desenvolvimento sustentável.
Uma célula eletroquímica é um dispositivo usado para criar uma força
eletromotriz num condutor que separa duas reações. A corrente é provocada por
reações que liberam e absorvem elétrons nas extremidades do condutor. O exemplo
mais simples de uma célula eletroquímica é uma pilha.
As células eletroquímicas são construídas de forma similar a uma bateria,
sendo a principal diferença a presença de uma membrana semipermeável de
separação das fases líquida e gasosa. Esta membrana permite a difusão das
moléculas gasosas através do eletrólito, evitando ao mesmo tempo a evaporação do
mesmo (PEREIRA, Sidney).
Ou seja, célula eletroquímica que é um dispositivo capaz de gerar energia
elétrica a partir de reação química, ou facilitar reações químicas através da
introdução de energia elétrica, existem diversos dispositivos ou soluções que fazem
essa função, o abordado neste trabalho são células fotovoltaicas orgânicas. Essas
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células quando expostas aos raios solares, os elétrons do material semicondutor são
postas em movimento, deste modo gerando a eletricidade.
A conversão direta da energia solar em energia elétrica ocorre pelos efeitos
da radiação, calor e luz sobre determinados materiais, particularmente os
semicondutores. Entre esses, destaca-se o efeito fotovoltaico, sendo que o mesmo
atende a todos os quesitos citados. No efeito fotovoltaico os fótons contidos na luz
solar são convertidos em energia elétrica, por meio do uso de células solares
(ANEEL, 2000).
Energia fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de luz solar, mas
que também pode ser produzida em dias nublados ou chuvosos, lembrando é claro
que quanto maior a radiação solar maior será a quantidade de eletricidade
produzida. O processo de conversão da energia solar utiliza células fotovoltaicas que
normalmente são feitas de silício ou outro material condutor. Quando a luz incide
sobre a célula fotovoltaica, os elétrons do material semicondutor são postos em
movimento, desta forma gerando eletricidade (PORTAL SOLAR).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Células Eletroquímicas

Há muitos anos já se sabe que a matéria é composta por vários elementos
carregados eletricamente, sendo assim não é algo surpreendente que por meio de
algumas reações químicas se possam obter energia elétrica, ou também ao
contrário, ou seja, a transformação de energia química em energia elétrica. A
eletroquímica trata exatamente desse assunto à transformação de energia química
em elétrica e vice-versa. Existem dois tipos de reação envolvendo o tema: as
reações espontâneas e as reações não espontâneas.
Nas reações espontâneas ocorre a conversão de energia química em
energia elétrica. Nessa reação o valor atribuído à variação do potencial químico (E),
será sempre positivo, enquanto o valor dado para a energia livre de Gibbs (ΔG) será
sempre negativo e a reação acontece até atingir o equilíbrio químico. Esse tipo de
reação é conhecido como célula galvânica ou voltaica.
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Nas reações não espontâneas, conhecidas como células eletrolíticas,
acontece a transformação de energia elétrica em energia química quando por meio
de uma corrente elétrica direciona a reação com uma variação de potencial químico
(E) com valor negativo e a variação de energia livre de Gibbs (ΔG) com valor
positivo. Essa reação é conduzida pela corrente elétrica para um ponto bem longe
do equilíbrio químico, sendo que o ato de utilizar a corrente elétrica para realizar a
reação é chamado de eletrólise.

2.2 Célula Fotovoltaica

Células

fotoelétricas

ou

fotovoltaicas

são

dispositivos

capazes

de

transformar a energia luminosa, proveniente do Sol ou de outra fonte de luz, em
energia elétrica. Uma célula fotoelétrica pode funcionar como geradora de energia
elétrica a partir da luz, ou como um sensor capaz de medir a intensidade luminosa
(GUERSHOM, 2007).
Para poder aproveitar esta energia incidente, é necessária a presença de um
campo elétrico. Para tal, utiliza-se de uma propriedade dos semicondutores
chamada de camada de depleção. Este efeito surge ao unirem-se dois cristais
semicondutores, um dopado positivamente e outro negativamente. Devido ao
reposicionamento de elétrons e lacunas, surgem próximo à fronteira dos cristais,
uma camada de ânions do lado positivo e cátions do lado negativo (GUERSHOM,
2007).
As células fotovoltaicas são fabricadas, na sua grande maioria, usando o
silício (Si) e podendo ser constituída de cristais monocristalinos, policristalinos ou de
silício amorfo (CRESESB, 2016).
As células feitas de silício, são na verdade fabricadas com dois tipos
diferentes de silício, para criar cargas negativas e positivas. Para criar uma carga
negativa, o silício é combinado com boro e para criar uma carga positiva, o silício é
combinado com o fósforo.
Esta combinação cria mais elétrons no silício carregado positivamente e
menos

elétrons

no

silício

carregado

negativamente.

O

silício

carregado

positivamente é encapsulado com o silício carregado negativamente, isso permite à
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célula de silício reagir com o sol produzindo energia elétrica. Dessa forma os painéis
fotovoltaicos são feitos a partir de um conjunto de células fotovoltaicas.

2.3 Célula Fotovoltaica Orgânica

As células são compostas por eletrodos impressos em polímeros. A
tecnologia que torna a conversão da luz solar em energia possível nesses finos
materiais é a seguinte: polímeros orgânicos condutores ou pequenas moléculas
orgânicas absorvem a luz solar e transportam a carga energética para o conversor,
que transforma a energia térmica em elétrica. Essas células solares são impressas
em uma “folha” de plástico, utilizando o método roll-to-roll, isto é, compactada em um
rolo.
Precisando de 20 vezes menos energia que os painéis em seu processo de
fabricação, as células orgânicas solares aparentam, em um primeiro momento,
proporcionar diminuição da pegada ambiental da produção de energia solar.
Por serem maleáveis, transparentes, terem baixo custo e possibilidade de
reciclagem após o uso, as expectativas de uso já são muitas sobre as células
solares, principalmente se for levada em conta a simples utilização em moradias e
indústrias, que já fariam grande proveito estético pela fácil adaptação e aplicação em
diversos designs, mesmo que em janelas e paredes. É possível usufruir dessa
tecnologia também em celulares, automóveis, notebooks e até em ônibus.
Na última década tecnologias de células solares orgânicas, particularmente
aquelas que utilizam materiais baseados em polímeros, tem ganhado grande
atenção entre os pesquisadores nos âmbitos materiais e químicos. Materiais
orgânicos são conhecidos por suas solução de processabilidade, que permite
grandes volumes, baseado na produção de impressão sem vácuo. Contudo, apesar
das vantagens em processar e produzir, células solares orgânicas ainda são
requeridas para alcançar certos padrões de eficiência a fim de competir com
tecnologias existentes de células solares não orgânicas baseadas em silício.
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2.3.1 Corante inorgânico condutor

De acordo com CESAR (2009), uma célula solar com corante inorgânico
possuem um metal parecido com o magnésio encontrado na clorofila que são
pigmentos vegetais que funcionam como fotorreceptores na fotossíntese, também é
encontrado à base de rutênio que até agora os compostos de rutênio, elemento
químico usado em catalisadores, têm se mostrado imbatível nesse papel por ter a
capacidade de absorção e transferência de energia, e corante feito com extratos de
frutas, onde vários pesquisadores vêm testando corantes naturais com extratos de
amora, jabuticaba, açaí, jambolão e outras frutas e flores que contêm pigmentos
antioxidantes chamados antocianinas, com cores características como vermelho,
azul e roxo.
Na Universidade de São Paulo, o grupo de pesquisa da professora Neyde
Yukie Murakami Iha, do Laboratório de Fotoquímica e Conversão de Energia, que
desde 1985 dedica-se ao estudo de sistemas para armazenamento e conversão da
energia a partir de célula fotovoltaica com a presença de corante inorgânico
condutor. “Fizemos uma célula solar com corante natural que está funcionando há
mais de um ano” CESAR 2009.
Esse sistema é constituído por um corante com alta absorção de luz, que
separa e transfere a carga elétrica para o dióxido de titânio, ou seja, o princípio
básico de funcionamento de uma célula eletroquímica similar ao processo de
conversão de energia realizado pelas plantas na fotossíntese, que também envolve
a absorção da luz solar por um corante, a clorofila, durante o processo de captação
de iluminação, o corante absorve luz e no estado excitado é capaz de transferir
elétrons para a banda de condução do TiO2.

3. METODOLOGIA
O primeiro passo para a fabricação dessa célula é a preparação de um
eletrodo negativo, utilizando uma fina placa de metal ou uma lâmina laboratorial
(uma fina placa de vidro) bem limpa, pois algumas lâminas laboratoriais têm um lado
que é coberto por uma camada condutora de Dióxido de Estanho (SnO 2). O lado
condutor da lâmina pode ser determinado através da medida da resistência elétrica
com um multímetro. Para a fabricação dessa célula a lâmina de vidro utilizada não
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havia um lado condutor, dessa forma foi utilizado também uma fina placa de metal
para analisar a diferença de tensão entre as duas ao ser expostas à luz solar.
Então, se distribui uma fina camada, de solução pastosa de TiO 2 sobre a
lâmina e outra sobre a placa de metal até que fique homogêneo e transparente, em
seguida deve-se aquecer por 10 minutos em temperaturas entre 450°C a 550°C.
Figura 1: Aquecimento de lâmina na mufla

O segundo passo é a preparação do eletrodo positivo, com a ajuda do
catalisador, que nesse caso é o grafite, caso a lâmina laboratorial tenha um lado
condutor o mesmo deve ser usado para inserir o grafite.
Para uma melhor aderência do grafite na plaquete de vidro ela foi lixada com
uma lixa de construção comum e o grafite utilizado em pó pois o mesmo possui uma
melhor aplicação e fixação.
Figura 2: Preparação do eletrodo positivo
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O terceiro passo é a aplicação do corante no eletrodo negativo depois de
frio. O corante utilizado foi uma solução de chá de hibiscus, as plaquetas ficaram
imersas por cinco minutos na solução, ao tirá-las da solução deixou-se repousar por
15 minutos em temperatura ambiente para que a intensidade da cor se adapta-se na
plaqueta.
Figura 3: Aplicação do corante do eletrodo negativo

O quarto passo é a montagem da célula fotovoltaica, para isso juntou-se as
duas plaquetas preparadas, sendo que a lâmina com o grafite deve estar em contato
com a camada de TiO2 e dessa forma prendê-las com um clips.
Figura 4: Células montadas

O quinto passo é a ativação da célula, para isso foi adicionado uma
indeterminada quantidade entre as placas de vidro e metal, do eletrólito que nesse
caso é a solução de Iodo. A célula foi ativada lentamente de acordo com a absorção
de luz.
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Figura 5: Solução de iodo

4. DESENVOLVIMENTO

Com a ativação da célula pode-se obter dados em diversos cenários: na luz
solar, na sombra após estar na luz solar durante 20 minutos, e com o uso de uma
cabine de luz para avaliação visual de cores foi possível testar as células na
presença de radiação ultravioleta (UV), iluminação D65 (simulador da luz do dia no
hemisfério Norte), iluminação TL84 (representa o iluminante fluorescente de banda
estreita utilizado na Europa), iluminante A (representa uma lâmpada incandescente
com filamento de tungstênio) e iluminante CWF (reproduz uma luz fluorescente
comercial de banda larga).
Figura 6: Cabine de luz para avaliação visual de cores

Os resultados obtidos só são possíveis devido a reação química que ocorre
na célula eletroquímica fotovoltaica:
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Corante + Luz → Corante* (1)
Corante + TiO2 → e-(TiO2) + Corante oxidado (2)
Corante oxidado + I- → Corante (neutro) + I- (3)
I- + e- (eletrodo) → I (4)
O eletrodo negativo com TiO2 é sensibilizado com o corante que ao receber
luz, excita os elétrons, (Corante*), e passa a injetá-los na banda de condução do
TiO2, deixando com isso, buracos em suas moléculas (Corante oxidado). Os elétrons
que vão para a banda de condução do TiO 2 podem percorrer um caminho dentro
desse semicondutor e chegar ao substrato saindo então da célula. Percorrendo um
circuito externo os elétrons chegam ao eletrodo positivo com menor energia, onde
completam o ciclo.

4.1 Célula eletroquímica fotovoltaica com placa de metal

Como era de se esperar a célula eletroquímica fotovoltaica que apresentou
uma maior tensão foi a feita com placa de metal, pois o metal é um bom condutor de
calor, facilitando assim a reação.
A tensão obtida com a placa de metal exposta a luz solar foi de 0,53 V como
mostra a figura 7.
Figura 7: Placa de metal exposta a luz solar

Com a exposição da célula na cabine de luz para emissão de cores os
resultados obtidos foram os seguintes:
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Figura 8: Incidência de diferentes luzes para geração de tensão nas células com
placa de metal.

Na cabine de luz o melhor resultado obtido foi de 0,47 V com a luz do
iluminante CWF e Iluminante D65 com 0,44 V que representam respectivamente
uma luz fluorescente comercial de banda larga e a luz do dia no hemisfério Norte.
SILVA, Reginaldo da. et al diz que quanto maior for a intensidade da luz
incidente na célula maior será a tensão produzida, dessa forma com a emissão da
luz solar após 20 minutos exposta, na sombra a placa de metal obteve uma maior
tensão a que nos casos anteriores.
Figura 9: Célula com placa de metal 20 minutos após ser exposta

Com isso pode-se notar que a célula com placa de metal apresentou um
melhor resultado após 20 minutos exposta aos raios solares, e com o iluminante
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CWF exposto as luzes da cabine de luz para emissão de cores, como pode ser
melhor compreendido no gráfico 1.
Gráfico 1: Célula com placa de metal

4.2 Célula eletroquímica fotovoltaica com placa laboratorial

AZEVEDO, Manuel e CUNHA, Antonio citam que para uma configuração
desse tipo de célula produzida com lâmina laboratorial a voltagem pode chegar até
0,3 V. O resultado máximo obtido nesse experimento foi de 0,08 V após ser exposta
no sol como mostra a figura 10, já a figura 11 mostra que quando a placa ficou por
mais tempo no sol a absorção de luz foi maior (0,08 V) mesmo quando a mesma foi
colocada na sombra.
Figura 10: Célula com placa de vidro exposta ao sol
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Figura 11: Célula com placa de vidro após 20 minutos exposta

Na cabine de luz pode-se notar através da figura 12 abaixo que a maior
tensão encontrada foi no iluminante D65, isso foi explicado por Gargalaca, ao dizer
que esse iluminante tem uma temperatura de cor por volta de 6500 K, a maior
encontrada nas luzes utilizadas.

Figura 12: Incidência de diferentes luzes para geração de tensão nas células com
placa de vidro.

Com isso, consegue-se constatar que, como na célula de placa metálica,
após 20 minutos exposta ao sol, a célula gera mais tensão, e na cabine de luz para
avaliação visual de cores, o melhor resultado obtido foi com o iluminante D65.
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Gráfico 2: Célula com placa laboratorial

5. CONCLUSÃO
A partir de uma adaptação do experimento de célula eletroquímica, usando
corantes naturais extraídos de plantas, foi possível demonstrar a geração de
energia fotovoltaica de uma maneira simples e didática.
A célula eletroquímica fotovoltaica que apresentou um melhor resultado foi a
feita com placa de metal (eletrodo negativo) junto com a placa de vidro que continha
o eletrodo negativo, gerando 0,7V o que foi satisfatório de acordo com os
referenciais estudados.
A medição da tensão da célula em diferentes cenários mostrou que a célula
é ainda mais satisfatória, já que a simulação da cabine de luzes representa como
seria sua eficiência em diferentes lugares do mundo assim como em diferentes tipos
de luzes.
Dessa forma o resultado obtido foi convincente já que a energia solar é uma
energia limpa, ou seja, não se polui na obtenção de energia elétrica contribuindo
assim com os atuais problemas de meio-ambiente.
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RESUMO
No decorrer das últimas décadas, pode-se observar um grande desenvolvimento de
atividades industriais como a das produtoras de derivados lácteos devido ao elevado
grau de sofisticação em se tratando do aumento da vida útil de prateleira destes
produtos. Entretanto mesmo com o grande consumo deste produto em território
nacional bem como o fato de o iogurte ser considerado como um produto mais
expressivo assim existe outros parâmetros que necessitam tanto quanto um maior
grau de controle dentre eles pode-se citar o controle de acidez do iogurte. Para tanto
o presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento Físico-químico
apresentado pela produção artesanal de 32 amostras de iogurte averiguando para
tanto as suas principais características de processo, como o pH, a acidez no
decorrer todo processo de fermentação lática do iogurte. Após a realização da
análise das amostras pode-se constatar que ambas apresentaram sabor e cheiro
característico bem como um valor correspondente de aproximadamente 87°D a 92°D
para acidez titulável total, pH variando entre os valores aproximados de 4, e uma
perda de massa aceitável. Para a análise sensorial pode-se constatar que a amostra
que teve adição de sabor apresentou um maior grau de aceitação do que a amostra
de iogurte natural.
Palavras-chave: Iogurte, físico-química, análise sensorial
ABSTRACT
Over the past few decades, a large development of industrial activities such as dairy
products can be observed due to a high level of sophistication in addressing the
increased shelf life of these products. However, even with the large consumption of
this product in the national territory as well as the fact that yogurt is considered as a
more expressive product, there are other parameters that need as much as a greater
degree of control among them can be mentioned the yogurt acidity control.For this
purpose the present work has as objective to analyze the Physical-chemical behavior
presented by the artisanal production of 32 samples of yogurt checking for its main
process characteristics, such as the pH, the acidity during the whole lactic
fermentation process of the yogurt. After the analysis of the samples it can be seen
that both presented characteristic flavor and smell as well as a corresponding value
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of approximately 87 ° D to 92 ° D for total titratable acidity, pH ranging from
approximately 4, and an acceptable mass loss. For the sensorial analysis it can be
verified that the sample that had added flavor presented a higher degree of
acceptance than the sample of natural yogurt.
Key-words: Yogurt, physicochemical, sensory analysis
1. INTRODUÇÃO
O elevado aumento no nível de exigência do consumidor que pode ser
observado na última década, tem por sua vez levado a indústria a procurar, se
aprimorar cada vez mais, bem como buscar alternativas para o desenvolvimento de
novos produtos, ou para a produção de produtos já conhecidos (SANTOS, 2013).
De acordo com LIMA (2015) visando suprir as necessidades exigida pelo
mercado de maneira eficaz em relação ao aumento da vida de prateleira dos
produtos láticos as indústrias buscam processos de fabricação que busquem
enaltecer o aumento do valor nutritivo e as qualidades terapêuticas dos produtos
elaborados.
Entretanto para se realizar o processo de fabricação de leites fermentados,
torna-se necessário a aplicação de um controle rigoroso de teores de acidez bem
como do pH do produto final, que por sua vez é influenciado através do teor de ácido
lático presente na amostra analisada e que por isso depende do produto. (LIMA,
2015)
Para tanto o presente artigo tem como finalidade promover uma análise do
comportamento físico-químico do iogurte natural, verificando as características de
processo de fermentação além de realizar uma análise sensorial das amostras
fabricadas.
1.1.

Histórico da produção de iogurte

De acordo com MALAJOVICH. (2012) o processo de fabricação de produtos
lácteos é datado desde tempos remotos no oriente médio, entretanto somente por
volta do ano de 2000 a.C iniciou-se a descoberta de processo que possibilitaram a
produção de queijos devido as maneiras de armazenamento do leite.
As características dos produtos fermentados de leite por sua vez são obtidas
através da fermentação de leite devido a ação de microrganismos, entre os
principais pode-se citar: queijos, iogurte, manteiga e doce de leite
Dentre estes produtos o iogurte iniciou a ser comercializado em território
europeu e americano entre os anos de 1920 e 1940, mas só foram produzidos em
larga escala após a 2ª Guerra Mundial (LERAYER e SALVA, 1997).
De acordo com TAMIME (1991) através da aplicação de novas tecnologias
para promover a produção de produtos lácteos, atualmente se possui um grande
grau de controle das propriedades físico-químicas bem como do crescimento
microbiológico das culturas que promovem a fermentação láctea do iogurte, assim
elevando desta forma a qualidade oferecida pelo produto final
1.2.

Fermentação Láctea

O processo de fermentação lática por sua vez consiste na realização da
conversão anaeróbica de carboidratos como a glicose, com a finalidade de obtenção
de ácido lático, além de outras vasta gama de substâncias orgânicas (LIMA, 2015).
Desta maneira a mesma pode ser exemplificada da seguinte maneira:
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Glicose + Microrganismo → Ácido lático + 2 ATP
De acordo com BREN (2005) no decorrer do processo de fermentação ocorre
a obtenção de compostos aromáticos e de ácido lácteo de acordo com o grau de
crescimento dos microrganismos envolvidos no processo
Para OLIVEIRA (2016) as principais culturas microbiológicas para a obtenção
do iogurte atualmente são de Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus termophillus
conforme demonstrado na Figura 1
Figura 1 - Culturas microbiológicas

Fonte: Elaborado pelos autores

Para LIMA (2015) o processo de fermentação láctea por sua vez pode ser
classificado de duas formas de acordo com o teor de ácido lácteo produzido em
cada uma delas, sendo elas:
Fermentação Homolática que consiste no processo aonde as bactérias que
promovem o processo fermentativo agem sobre a lactose presente no leite
promovendo a sua conversão em glicose e galactose, e posteriormente a obtenção
do ácido lático bem como de outros tipos distintos de metabólitos secundários, como
etanol e CO2; entretanto o maior componente consiste no ácido lático.
Fermentação Heterolática: processo em que ocorre há fabricação de dióxido
de carbono (CO2), etanol e ácido lático em proporções equivalentes.
1.3.

Iogurte

O iogurte consiste em um fermentado lácteo, obtido através de processo
fermentativo do leite com a aplicação de culturas microbiológicas de Lactobacillus
bulgaricus e Streptococcus termophillus, além de possuir um grau de acidez
característico (NASCIMENTO, 2012).
O consumo de iogurte em território brasileiro tem se elevado mesmo
apresentando menor valor se comparado para com o mercado europeu
(NASCIMENTO, 2012)
De acordo com AQUARONE (2001) nos dias atuais o principal fator que
influencia a população em consumir iogurte consiste em suas características
organolépticas (cor, odor, textura...) e não pelas qualidades nutritivas e propriedades
terapêuticas.
1.4.

Tipos de iogurte
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O iogurte pode ser classificado de formas distintas como de acordo para com
o seu teor de gordura sendo classificado como desnatado ou integral (LIMA, 2015).
Para GRANATO (2007) o iogurte pode ser classificado como batido,
tradicional e líquido de acordo para com o tipo de textura apresentado pelo produto
final.
De acordo com FERREIRA (2005) e LIMA (2015) a adição de componentes
distintos para proporcionar uma aromatização bem como a adição de sabor seja
através de frutas ou polpa classifica o iogurte como aromatizado, com frutas e
natural.
Ainda para LIMA (2015) a viscosidade apresentada pelo iogurte no final de
seu processo produtivo pode classificar o mesmo como geleificado, baixa
viscosidade e alta viscosidade.
1.5. Processo de fabricação do iogurte natural
Para se realizar o processo de fabricação do iogurte natural as etapas
seguidas consistem na obtenção da matéria prima, realização de um tratamento
térmico inicial da mesma com aquecimento e resfriamento, realização da adição do
inoculo, incubação, fermentação láctea, seguida de uma interrupção da mesma e
então o armazenamento do produto obtido conforme demonstrado na Figura 2
(AQUARONE, 2001).
Figura 2 - Processo de fabricação de iogurte

Fonte: LIMA (2015).

Para AQUARONE (2001) a realização da seleção da matéria prima utilizada
para a fabricação do iogurte natural deve se selecionar uma amostra de leite com
baixo teor de acidez e que apresente condições normais de sabor e aroma bem
como a inexistência de microrganismos que impeçam a fermentação.
O leite utilizado para a produção do iogurte pode ser tanto desnatado quanto
integral e possuir um valor apropriado de gordura e um elevado teor de sólidos
(LIMA, 2015)
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A temperatura média utilizada para realizar o aquecimento da amostra de leite
para a fabricação do iogurte artesanal com um melhor grau de homogeneização bem
como do processo fermentativo varia entre os valores de 50 a 60°C (AQUARONE,
2001)
De acordo com TAMIME (1991) após a realização da fabricação do iogurte
deve-se realizar uma homogeneização da amostra com a finalidade de proporcionar
uma consistência adequada garantindo desta forma uma maior qualidade para o
produto.
Para promover a etapa de pasteurização realiza-se um aquecimento da
amostra de leite a determinada temperatura com o objetivo de remover os
microrganismos presentes na mesma (CÉLIA, 2015).
O processo de resfriamento é utilizado para promover a etapa da inoculação
da amostra aonde posteriormente a matéria prima é armazenada em taques aonde é
acrescentado o inoculo constituído de S. termophilus e L. bulgaricus e então
realizada a etapa de agitação da mistura, no interior destes recipientes as amostras
de iogurte permanecem até atingirem valores aproximados de 90°D a 95°D (LIMA,
2015)
De acordo com AQUARONE (2001) é de suma importância que o inoculo
utilizado para a fabricação do iogurte apresente um alto grau de pureza para
proporcionar um excelente processo fermentativo.
LIMA (2015) afirma que no decorrer da fermentação láctea do leite acontece
um elevado crescimento das culturas do inoculo proporcionado a obtenção do ácido
lácteo e da acidez da amostra e que no fim da mesma deseja-se um valor
equivalente entre as culturas microbianas.
O processo de crescimento microbiano conforme demonstrado na Figura X é
dividido em 4 etapas básicas, na primeira etapa denominada de latência ocorre a
adaptação da cultura de microrganismos no meio, na segunda etapa acontece um
elevado crescimento microbiano das amostras presentes no inoculo enquanto que
na terceira etapa ocorre uma estabilização da quantidade de células existentes
devido a presença de pouco nutriente no meio, já na quarta e ultima fase começa o
declínio da quantidade de microrganismos presentes no meio devido queda da
quantidade de nutrientes no meio bem como para com a formação de determinados
sub produtos das reações (FOGLER, 2012).
Figura 3 - Crescimento microbiano

Fonte: WERLANG (2013)

Para realizar a adição de sabor na amostra de iogurte produzida pode-se
acrescentar uma determinada quantidade de açúcar, pedaços de frutas ou ainda
polpa da qual se deseja o sabor final (BORTOLUZZI, 2014).
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1.6.

Análise Sensorial

De acordo com (SCOLFORO, 2014) a realização da análise sensorial de
amostras de alimentos tem como principal objetivo determinar a qualidade
apresentado pelos mesmos após sua fabricação utilizando para a análise os 5
sentidos (tato, olfato, paladar, visão e audição).
Para este trabalho buscou-se a realização da adição de amostras de frutas de
morango para adicionar o sabor ao iogurte natural.
2. METODOLOGIA
Para a realização do presente estudo inicialmente se realizou a fabricação de
amostras de iogurte através de processo fermentativo no Laboratório de Engenharia
de Alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Para a realização
do mesmo obteve-se uma amostra de inoculo adquirido no comércio local da cidade
de Ponta Grossa com a finalidade de obtenção de novas colônias e realização do
processo fermentativo. Obteve-se por sua vez a fabricação de cerca de 32 amostras
de iogurte natural com volume aproximado de 400 g de leite e então realizou-se um
processo de saborização do mesmo. Posteriormente realizou-se uma análise
cinética e físico-química do produto fabricado consistiu determinando para tanto os
parâmetros característicos de pH, acidez titulável total, teor de cinzas geradas, e
posteriormente uma comparação dos resultados obtidos para como os métodos
analíticos do Instituto Adolfo Lutz (2008).
Realizou-se também uma posterior análise com a finalidade de determinar as
características sensoriais tais como sabor, odor característico, textura da amostra, e
o aspecto visual apresentado pelo produto fermentado obtido com a finalidade de
determinar a qualidade do mesmo.
3. DESENVOLVIMENTO
Incialmente realizou-se a obtenção do material necessário para a fabricação
do iogurte artesanal constituído do inoculo que foi comprado em um hipermercado
da região de Ponta Grossa (PR) contendo os microrganismos (Streptococcus
thermophilus e Lactobacillus delbruekiissp. L bulgaricus) necessários para a
fermentação láctea e fabricação do iogurte, além da amostra de leite utilizada e de
frutas como morango para realizar a saborização do produto.
Antes da fabricação do iogurte realizou-se um aquecimento de
aproximadamente 1L de leite com o auxílio de uma chapa aquecedora até uma
temperatura aproximada de 80°C e aferido o seu valor com um termômetro.
Posteriormente deixou-se a amostra de leite em repouso livre de qualquer
possível contaminação até atingir uma temperatura de aproximadamente 35°C e
então acrescentou-se cerca de 10g do inoculo e armazenado o mesmo em um bolsa
térmica para conservação da temperatura e realização do processo fermentativo.
Com a finalidade de determinação da cinética da reação bem como dos
valores dos parâmetros físico químicos de acidez, teor de cinzas, massa, e pH do
produto final realizou-se coletas de amostras de iogurte a cada 30 minutos de
processo.
Inicialmente realizou-se uma análise para determinar a variação do pH das
amostras de iogurte no decorrer do processo fermentativo analisou-se a medida de
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cada uma das amostras coletadas a cada 30 min com o auxílio de um pHmêtro,
obtendo os valores da Figura 4.
Figura 4 - Variação do pH das amostras de iogurte natural

Fonte: Elaborado pelos autores

Através da análise dos resultados pode-se constatar que o valor do pH das
amostras de iogurte apresentou uma característica levemente ácida e permaneceu
entre os valores de aproximadamente 4,5 e 4,3, estando os mesmos dentro dos
parâmetros.
Para a determinação do valor da acidez titulável total realizou-se uma
dissolução de uma determinada amostra do iogurte para com 20 ml de água
destilada com NaOH a 9N e para a indicação da mesma utilizou-se fenolftaleína,
realizou-se uma análise do valores obtidos de acidez conforme a variação do pH das
amostras com a finalidade de determinar a influência do mesmo para com este
parametro obtendo os valores da Figura 5
Figura 5 - Variação da acidez para com o pH em função do tempo

Fonte: Elaborado pelos autores
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Através da análise dos resultados obtidos pode-se concluir que o valor final
obtido para o parâmetro de acidez ficou entre aproximadamente 0,85 e 0,89.
Com base nos valores obtidos pode-se verificar que a acidez das amostras de
iogurte permaneceram um pouco acima dos valores ideias de acidez desejável
(0,70-0,72% de ácido lático). E que a variação da acidez do iogurte cresceu
conforme ocorreu uma redução do pH da mesma obtendo assim um valor
satisfatório.
Posteriormente realizou-se uma análise da massa final da amostra de iogurte
que foi analisada através da pesagem da massa presente em cada amostra coletada
em relação ao tempo do processo fermentativo, analisou-se a variação da mesma
juntamente para com a variação do pH de cada amostra aonde obteve os valores
demonstrados na Figura 6
Figura 6 - Variação da massa e pH do iogurte em relação ao tempo

Fonte: Elaborado pelos autores

Como pode ser observado através da análise conforme ocorre o processo de
fermentação ocorre uma elevação da massa apresentada pelas amostras e até que
a mesma começa a decair o que por sua vez pode ser justificado devido as fases
existentes no crescimento microbiano do inoculo.
Posteriormente realizou-se a determinação do teor de cinzas existentes na
amostra de iogurte natural aonde as mesmas foram aquecidas em um cadinho
cerâmico com o auxílio de um forno mufla a aproximadamente 55°C por
aproximadamente 4 horas, obtendo um valor de aproximadamente 3,8% de cinzas.
Posteriormente realizou-se uma adição de sabor de morango em determinas
amostras de iogurte natural com a finalidade de determinar a influência da adição do
mesmo nas amostras fabricadas para tanto realizou-se uma análise dos mesmos
parâmetros das amostras de iogurte natural para com as amostras de iogurte com a
adição de sabor de morango.
A Figura 7 apresenta os resultado obtidos em relação a variação do pH das
amostra de iogurte natural sem adição de frutas em relação das amostras que
sofreram adição de morango; aonde pode ser observado que as amostras que
possuem sabor apresentaram uma variação um pouco maior que a natural obtendo
um valor aproximado de 4,1 de pH.
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Desta maneira pode-se concluir que a amostra que teve adição de sabor de
morango obteve uma característica mais ácida em relação a amostra de iogurte
natural.
Figura 7 - Variação do pH entre as amostras de iogurte

Fonte: Elaborado pelos autores

Posteriormente realizou-se uma análise da variação da acidez titulável total
para as amostras com adição de sabor de morango obtendo os valores da Figura 8.
Figura 8 - Variação da acidez titulável total com e sem adição de sabor

Fonte: Elaborado pelos autores
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Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que a amostra que teve
adição de sabor característico de morango apresentou um maior valor de acidez
titulável total em relação a amostra de iogurte natural valor que comprovou os
resultados obtidos para com a variação do pH da amostra.
Posteriormente realizou-se uma análise da variação da variação sofrida pela
massa da amostras antes e após a adição do sabor conforme demonstrado na
Figura 9.
Figura 9 - Variação da massa das amostras de iogurte

Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme pode ser analisado as amostras que tiveram uma adição de sabor
apresentaram uma menor variação de massa em relação as amostras de iogurte
natural, tal fator é por sua vez influenciado pelo consumo destes insumos pelos
microrganismos responsáveis para a obtenção do processo fermentativo desta forma
o mesmo leva mais tempo para ter uma queda deste parâmetro em relação ao
iogurte natural.
A realização da análise das características sensoriais das amostras
fabricadas de iogurte artesanal foi por sua vez realizada com a finalidade de
determinar o quanto o iogurte natural produzido quanto o iogurte com a presença do
sabor de morango iriam por sua vez agradar aos consumidores do mesmo e assim a
elevar o seu grau de aceitação.
Esta análise por sua vez foi realizada para com um grupo de acadêmicos da
Universidade Estadual de Ponta Grossa bem como a população em geral,
abrangendo a um público alvo total de 100 pessoas para a realização desta análise.
Com o resultados obtidos através da aplicação desta análise tornou-se
possível conseguir quantificar de maneira qualitativa as amostras fabricadas de
iogurte com e sem adição de sabor através de 4 formas simples, verificando assim
as suas características relacionadas para com a aparência da amostra, o seu cheiro
característico, o sabor apresentado pela mesma e a textura do produto final.
Aonde o público deveria classificar as características das amostras de iogurte
em valores que variavam de 0 a 10.
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Os resultados para esta análise são demonstrados através da Figura 10
levando em consideração uma média aritmética dos valores obtidos através da
opinião do público entrevistado.
Figura 10 - Análise sensorial das amostras de iogurte

Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme pode ser observado através da análise sensorial, pode-se constatar
que as amostras do iogurte natural não obteve tanta aceitação pelo público
entrevistado em relação ao iogurte de morango.
De tal forma consegue-se verificar conforme a figura 10, que a textura dos
iogurtes está mais correlacionada com o iogurte de mercado.
Outro fator que sua vez influencia na baixa aceitação do iogurte natural
referente a (aparência, cheiro, sabor e textura) pois a mesma está por sua vez
correlacionada para com o baixo grau de consumo do pelo público que realizou
estes testes, assim pode-se verificar que determinados acadêmicos da UEPG não
incluem o iogurte natural na sua alimentação preferindo um com a adição de sabor.
Por outro lado quando observou-se que quando adiciona-se sabor (morango)
ao iogurte, o mesmo altera algumas propriedades características, como por exemplo
o sabor, textura, cheiro, acidez, aparência, que com isso o consumo do mesmo
mostrou-se de maior aceitação pelo público desta forma, pode-se observar que a
aceitação do iogurte com morango foi relativamente maior que a do iogurte natural.
4. CONCLUSÃO
Através dos resultados obtidos para a fabricação do iogurte natural bem como
para com o iogurte com a adição de sabor de morango pode-se concluir que as
amostras que obtiveram uma adição de sabor apresentaram um menor valor para o
parâmetro de pH estando na faixa de 4,1 enquanto que sem a adição apresentou um
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valor de 4,4 desta maneira apresentando uma característica mais ácida o que
ocasionou um maior teor de acidez titulável total para esta mesma amostra com
valor de aproximadamente 94°D enquanto que a amostra natural apresentou um
valor de 87°D já em ralação ao parâmetro de variação da massa do iogurte a
amostra que de iogurte natural apresentou uma maior taxa de decaimento deste
parâmetro com uma massa final de 516 gramas em relação a de 525 g da amostra
que teve adição de sabor. Em relação a caracterização sensorial das amostras de
iogurte pode-se concluir que a maior parte dos entrevistados aprovaram a amostra
que possuía sabor de morango do que o iogurte natural para todos os parâmetros
analisados.
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CARACTERIZAÇÃO DA CELULOSE NANOCRISTALINA COM
DIFERENTES MÉTODOS DE OBTENÇÃO
Otávio Farias1

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Celulose e papel

RESUMO
O objetivo deste estudo será caracterizar a celulose nanocristalina obtida por
diferentes métodos de obtenção. Será utilizada polpa kraft de fibras primárias de
Eucalyptus branqueada. A nanocelulose produzida nesse estuda irá possuir três
métodos diferentes de obtenção, sendo que as variações ocorrerão no prétratamento, o primeiro método será utilizado a celulose branqueada sem prétratamento e em seguida será feita a hidrólise ácida, o segundo método será
utilizado a celulose branqueada com um tratamento alcalino e em seguida será feita
a hidrólise ácida, o terceiro método será utilizado a celulose branqueada com um
tratamento alcalino forte (mercerização) e em seguida será feita a hidrólise ácida.
As amostras serão analisadas e caracterizadas e espera-se saber qual dos três
métodos terá um maior grau de cristalinidade e melhores propriedades.
Palavras-chave: Nanocelulose; CNC; Obtenção.

ABSTRACT
The aim of this study will be to characterize nanocrystalline cellulose obtained by
different methods of obtaining. Kraft pulp of bleached Eucalyptus primary fibers will
be used. The nanocellulose produced in this study will have three different methods
of obtaining, and variations will occur in the pretreatment, the first method will be
used bleached cellulose without pretreatment and then will be done the acid
hydrolysis, the second method will be used the bleached cellulose with an alkaline
treatment and then acid hydrolysis will be done, the third method will be used
bleached cellulose with a strong alkaline treatment (mercerization) and then acid
hydrolysis will be done. The samples will be analyzed and characterized and it is
expected to know which of the three methods will have a higher degree of crystallinity
and better properties.
Key-words: Nanocellulose; CNC; Obtaining.
1. INTRODUÇÃO
A nanotecnologia está no contexto mundial há um certo tempo, e como
resultado dessa inovação diversos materiais e produtos estão sendo desenvolvidos
com características particulares tendo em vista aplicações industriais. Com isso, as
nanoceluloses estão sendo estudadas como biopolímeros de alta tecnologia para
utilização em vários materiais. A procura por nanomateriais como biopolímeros tem
1
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despertado a atenção para estudos e várias aplicações tecnológicas. Por serem
renováveis e biodegradáveis as fibras vegetais podem competir com produtos
fósseis e industrializados (DAMASIO, 2015).
A nanocelulose possui grande potencial de ser explorada por diversos
setores, por exemplo na produção de papéis nanoestruturados, espessantes
usados na indústria alimentícia, estabilizantes, texturizantes, produção de
embalagens, na indústria farmacêutica e automotiva (TRAVALINI et al, 2016).
A indústria de celulose e papel é uma das que mais tem investido em
pesquisas na área, que procura diversificação em seus produtos. A nanocelulose
possui um mercado estimado em US$ 600 bilhões em 2020 e é o novo carro chefe
do mundo dos materiais e da nanotecnologia que possuem uma origem simples
(JOHANSSON, 2017).
Na indústria de óleo e gás a nanocelulose possui uma finalidade inovadora,
visto que o material aperfeiçoa aspectos da reologia (deformação e o escoamento)
dos fluidos de perfuração e também diminui o atrito no revestimento dos poços de
petróleo. Na medicina, pode ser utilizada para fazer parte de curativos inteligente ou
também chamado pele artificial na cicatrização de feridas e queimaduras, que
possui a capacidade de acelerar o processo de cicatrização (COLOMBO, 2018).
A preocupação das indústrias em se desenvolver de maneira sustentável
aumentou de modo significativo e com isso se intensificou a procura por materiais
biológicos para várias aplicações tecnológicas. As fibras vegetais se mostram como
uma das principais fontes sustentáveis de matéria-prima, elas são renováveis,
recicláveis e biodegradáveis, com isso proporciona-se competir com materiais
fósseis e industrializados (DAMASIO, 2015).
Dessa maneira, materiais como as nanofibras de origem vegetal estão
ganhando grande destaque no mundo científico e tecnológico, particularmente pelas
grandes inovações produzidas pela nanotecnologia. A extração e aplicação de
celuloses nanocristalina (CNC) e nanofibrilada (CNF) têm deixado pesquisadores e
industrialistas entusiasmados, por suas grandes propriedades de resistência, rigidez
e leveza (DAMASIO, 2015).
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL
Alguns anos atrás, a China tornou-se um dos principais produtores e
consumidores de papéis no mundo, ao mesmo tempo que outros países emergentes
aumentaram suas produções, ainda mesmo que em uma velocidade um pouco
inferior ao constatado no consumo. Com a China tornando-se um grande produtor
mundial de papéis, houve-se expressivo aumento do volume de importações de
celulose. Em contrapartida, o Brasil tornou-se um grande fornecedor global desse
insumo (VIDAL & HORA, 2012).
Segundo Hora (2017) o Brasil é um país que possui uma grande eficiência
na produção de celulose. Um dos motivos da alta competitividade vem das
favoráveis condições climáticas e também de extensos investimentos em pesquisas
e desenvolvimento florestal, que foram realizados pelas principais empresas do
setor, de mesmo modo por órgãos de pesquisas. As empresas situadas no Brasil
possuem referência relacionadas as melhores práticas internacionais, dispõe de
grandes bases florestais produtivas integradas a indústria, possui grande escala
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produtiva com baixa idade tecnológica de suas plantas e equipes qualificadas em
produção e desenvolvimento florestal.
Desde o início dos anos 1990 a produção de celulose no país tem
manifestado um alto crescimento, isso é consequência da alta competitividade. No
entanto, essa competitividade acompanhada nos últimos anos está ameaçada pelos
grandes avanços tecnológicos, especialmente quando se refere ao desenvolvimento
de produtos sustentáveis ou também chamados bioprodutos em fábricas de
celulose, esses possuem elevado potencial de substituírem derivados de fontes não
renováveis (HORA, 2017).
2.1.1 Tendências tecnológicas
As principais tecnologias voltadas ao setor da celulose são direcionadas
para o segmento florestal e para o industrial. No florestal, o objetivo fundamental é o
aumento da produtividade com modificações nas propriedades da celulose
produzida, como a utilização de melhoramento genético, o que certamente irá
reduzir custos de produção e o aumento de terras necessárias para os plantios. No
segmento industrial visa melhorar as propriedades do papel que é produzido a partir
de celulose. No Brasil, existem esforços que pretendem aumentar a utilização da
celulose de eucalyptus. A nova tendência do futuro está na aplicação do conceito de
biorrefinarias anexadas às plantas de produção de celulose, a introdução de novos
processos para a conversão de biomassa não mudaria quase nada a rotina
operacional, pois as unidades industriais já são plantas químicas (HORA, 2017).
Entre as novas tecnologias do setor de celulose e papel estão: A produção e
a venda de eletricidade e vapor por cogeração que já é uma realidade,
principalmente nas plantas modernas de produção de celulose e possuindo a
possibilidade de ampliação e estender o uso em fabricas de papel. Além desse tipo
de energia, a utilização da biomassa produzida por gaseificação no processo
produtivo, a produção de biogás através de resíduos sólidos orgânicos das fábricas,
a extração da lignina obtida no licor negro para a utilização como combustível do
forno de cal, todos esses tipos combustíveis produzidos internamente nas fabricas
permitirão aumentar a capacidade produtiva ainda mais, além da peletização ou
briquetagem de resíduos obtidos no setor florestal também são exemplos que
poderão ser estabelecidos em um pequeno espaço de tempo (HORA, 2017).
Conforme as tecnologias e pesquisas avançam, a implantação de processos
produtivos mais eficazes e de menores custos se tornam realidade, outras
vantagens incorporadas pelo setor são por exemplo, a aplicação da lignina extraída
para produção de produtos de valor agregado maior, como as fibras de carbono,
vanilina, resinas fenólicas e carvão ativado, entre outros. Também se mostra
potencialmente promissor a obtenção de celulose nanofibrilada (CNF) e cristalina
(CNC), com a utilização tanto para a melhoria no revestimento e resistência de
papéis, quanto para ser usada no aumento da força, resistência, refletividade e
impermeabilidade de materiais. Para a obtenção de produtos de maior valor
agregado depende tanto dos avanços tecnológicos, como também na composição
de parcerias comerciais com empresas de diversas áreas como do ramo de celulose
e papel, automobilística, biotecnologia, entre outras (HORA, 2017).
2.2 NANOTECNOLOGIA
Segundo Goldman & Otranto (2012), a nanotecnologia é o estudo e
utilização de estruturas com características tendo entre 1 e 100 nanometros. Átomos
e moléculas nessa escala são usados para formação de nanoestruturas úteis para
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várias aplicações. Nessa escala nanométrica diferentes materiais apresentam
diversas propriedades que são exploradas na geração de nanotecnologias. Foi na
década de 80 que começou a ser estudado esse tipo de tecnologia logo após terem
inventado o microscópio eletrônico de varredura. Esse microscópio é utilizado para
criar imagens de superfícies no nível atômico. O estudo de nanotecnologias é visto
como um importante avanço científico e tecnológico.
A ciência e tecnologia em nanoescala têm alcançado grande atenção nos
últimos anos, pelos possíveis resultados que os materiais nanoestruturados podem
provocar no aperfeiçoamento da qualidade de vida e na preservação do meio
ambiente. Aguarda-se que o avanço da nanociência e da nanotecnologia aumente
não somente a exploração de novos fenômenos e novas teorias, mas além disso
coordene a uma revolução industrial, tornando-se a nova força motora para o
crescimento econômico do século. Também se espera que a nanotecnologia venha
proporcionar o desenvolvimento de novos produtos e novidades para o mercado, por
meio da integração da ciência e tecnologia. A colaboração e junção das industrias,
academias e instituições governamentais, em proporção mundial, avançarão o
desenvolvimento de novos produtos. O conhecido modelo de negócio de larga
escala precisará ser revisto de modo a ponderar o alto valor agregado dos
nanomateriais e o valor social terá de incluir menores impactos ambientais na
fabricação dos produtos. Os processos precisarão ser mais limpos e com alta
eficiência utilização da energia e, de novas fontes renováveis. Com a diversidade de
produtos derivados da nanotecnologia o consumidor irá se beneficiar e certamente
irão melhorar a qualidade de vida das pessoas do mundo todo (FERREIRA &
RANGEL, 2009).
Incorporado pelo engenheiro japonês Norio Taniguchi o termo
nanotecnologia foi usado para designar uma nova tecnologia. Porém, o significado
do termo mais atual aproxima-se mais da definição de Eric Drexler, que condiz com
à metodologia de processamento que envolve a manipulação átomo a átomo. Em
contrapartida, a nanociência refere-se ao estudo de fenômenos e manipulações de
sistemas físicos que gerem informações significativas, na escala nano (10-9 m= 1
nm) com comprimentos que não passam de 100 nm em comprimento (FERREIRA &
RANGEL, 2009).
Ainda de acordo com Ferreira & Rangel (2009), a essência da
nanotecnologia baseia-se na capacidade de se trabalhar em nível atômico,
molecular e macromolecular com finalidade de produzir dispositivos, materiais e
sistemas com propriedades e efeitos especialmente novas. Os aglomerados de
construção são constituídos por átomos e moléculas, ou uma união deles como
nanopartículas, nanocamadas, nanotubos ou nanofios. Os materiais como os
nanocristais, as nanopartículas, as nanofitas, os nanofios, os nanotubos e os
nanocompósitos apresentam potencial em diversas aplicações com na catálise, na
síntese de colóides, em processos fotoquímicos, na produção de sensores e
dispositivos eletrônicos, em finalidades médicas, na aquisição de novos fármacos e
no controle ambiental.
Segundo Sahoo et al. (2007) apud Lengowski (2016), a nanotecnologia é
direcionada em caracterização, manipulação, fabricação e aplicação de estruturas
biológicas e não biológicas em escala nanométrica. A grande diferença desses
materiais é estimular propriedades físicas e químicas em concentrações muito
reduzidas e comparar características anteriormente não apresentadas por um certo
produto. Essa característica é efeito das dimensões nanométricas, que resultam em
uma alta área superficial, grau de dispersão maior e funcionalidades que dependem
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das dimensões da estrutura. Estruturas nessa escala contém propriedades únicas
que não são encontradas na escala macro (CHAU et al., 2007 apud LENGOWSKI,
2016).
Segundo Moore (2010) apud Lengowski (2016), a nanotecnologia é um
conceito em crescimento onde é aplicado princípios da nanociência ao
desenvolvimento de produtos e proporciona uma perspectiva extremamente novo ao
processo produtivo. Dentre os diversos setores que utilizam da nanotecnologia o
destaque é do setor químico, que até então abrange a maior parte desse mercado
sendo acompanhados pelos semicondutores. Outros setores como o farmacêutico,
automotivo, defesa e antimicrobianos retratam parcelas menores do mercado global
de nanotecnologia (MCTI, 2012 apud LENGOWSKI, 2016). No Brasil foram
investidos entre 2000 e 2007 cerca de US$ 320 milhões em pesquisas com
nanotecnologia e teve previsões para o ano de 2018 de cerca de US$ 33 bilhões de
investimentos. As pesquisas nacionais visam principalmente nos setores de
cosmético, petroquímico (plásticos, borrachas e ligas metálica), químico
(catalisadores, tintas, revestimentos) e agroindustrial. A potencialidade de processos
e produtos nanotecnológicos e nanobiotecnológicos nessa área é ampla, envolvendo
desde materiais nanoestruturados para utilização em agricultura, sistemas de
entrega e defensivos agrícolas, com mínimo impacto ao meio ambiente (MARQUES
& VAZ, 2007 apud LENGOWSKI, 2016).
2.3 MATÉRIA-PRIMA
Muitos materiais já foram utilizados para a fabricação de papel desde a
invenção a sua invenção. Inúmeras destas matérias primas foram deixadas de lado
por diversos motivos, como a inviabilidade da sua utilização e também exaustão de
suas reservas. Desde o começo a prioridade era por materiais fibrosos como o
papiro, o linho, a amoreira, etc. Posteriormente por fibras de algodão e de gramíneas
foram usadas, por fim, há pouco mais de um século, foi adotado definitivamente a
madeira como a mais importante e principal matéria-prima para a fabricação do
papel. Após o descobrimento da madeira como matéria-prima, grande volume desse
material se tornou disponível para a utilização, sendo assim um dos grandes motivos
do espetacular desenvolvimento da indústria papeleira no último século. Em escala
mundial a madeira simboliza cerca de 90~95% da matéria-prima fibrosa consumida
pela indústria de celulose (KLOCK et al., 2013).
Os elementos celulares dos vegetais como os traqueóides das coníferas,
fibras libriformes e fibrotraqueóides das folhosas que formam a celulose e o papel.
Estes elementos são entrelaçados, assim formando uma folha de papel,
proporcionando a mesma a grande parte de suas propriedades. As fibras achadas
na natureza são praticamente em sua totalidade provenientes de vegetais, apesar
de existirem também fibras animais, artificiais e minerais. Por sua vez os elementos
celulares fibrosos possuem as funções de condução e sustentação, bem como
conferir estrutura ao vegetal (KLOCK et al., 2013).
Existem grandes razões para que as fibras vegetais se tornassem a principal
fonte de abastecimento à indústria de celulose, os principais motivos são que elas
possuem o preço relativamente baixo, possuem grande abundância, são recursos
naturais renováveis, possuem propriedades desejadas para que o papel possua
grande qualidade. Porém, não são todos os tipos de vegetais que são qualificados
para a fabricação de papel, o fator limitante é principalmente os custos de tal
utilização. Para ser considerada uma boa matéria-prima deve apresentar algumas
condições fundamentais, como elas serem fibrosas, possuírem grande
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disponibilidade e em grandes quantidades o ano todo, ser de fácil armazenamento,
ser de renovação fácil, características anatômicas, morfológicas, físicas e químicas,
ter custo baixo, propiciar ao produto final as características esperadas, em particular
com respeito a sua resistência (KLOCK et al., 2013).
Segundo Klock et al. (2013) é certo afirmar que a madeira é e certamente
continuará sendo por muito tempo a indispensável fonte de fibras para os setores da
indústria de celulose, por causa das muitas vantagens que ela proporciona
relacionados a outros tipos de materiais fibrosos. No Brasil, as principais espécies de
madeira fornecida como matéria prima para a produção da pasta celulósica são dos
gêneros Eucalyptus e Pinus. As espécies mais empregadas na produção de celulose
de fibra curta (folhosas) são: Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna, Eucalyptus
urophylla, Eucalyptus robusta, Eucalyptus deanei, Eucalyptus dunnii e Eucalyptus
cloeziana, na produção de celulose de fibra longa (coníferas) as principais espécies
empregadas são: Pinus elliottii, Pinus taeda e Pinus caribaea.
Toda a madeira usada na fabricação de celulose e papel possui origem em
florestas plantadas de pinus e eucalyptus, estas espécies são cultivadas
principalmente para esse fim. Com isso, sabe-se que árvores de mata nativa não
são utilizadas para a fabricação de bens desse setor, dessa forma garantindo
sustentabilidade ambiental e não contribuindo para o desmatamento e mudanças
climáticas (BRACELPA, 2017 apud CARVALHO, 2017).
No Brasil a eucaliptocultura encontra-se com bases sólidas no seu
desenvolvimento, primeiramente motivada pelo seu alto potencial no uso da madeira
de algumas espécies, como fonte de energia e combustível e principalmente pelo
sucesso da sua utilização como matéria-prima na fabricação de celulose e papel
(ANUÁRIO . . ., 2013 apud SANTAROSA et al., 2014).
As espécies de eucalipto são preferencialmente usadas por causa de seu
rápido crescimento, possui a capacidade de adaptação a diversos climas diferentes
e pelo potencial econômico, haja vista a diversificada utilização de sua madeira. A
alta produtividade da madeira de eucalyptus, com custos menores e taxas maiores
de restituição do investimento, averiguam alta atratividade ao cultivo do eucalyptus,
com isso afirmando alta competitividade de seus produtos nos mercados externo e
interno (SANTAROSA et al., 2014).
2.3.1 Composição química da madeira
Segundo Klock & Andrade (2013), a madeira é um material heterogêneo,
apresentando diferentes propriedades anatômicas, estruturais e químicas. Os
principais componentes macromoleculares integrantes da parede celular é a
celulose, a hemicelulose e a lignina, que são presentes em todas as madeiras, e os
componentes inferiores de pequeno peso molecular são os extrativos e substâncias
minerais, os quais encontram-se normalmente mais relacionados a madeira de
algumas espécies, no tipo e quantidade.
A estrutura das plantas é constituída por paredes celulares primárias e
secundárias. A parede secundaria consiste em 3 camadas, S1, S2, e S3, sendo que
a camada S3 possui um nível mais inferior de celulose, ela é composta
principalmente de xilana. As fibras são menos ordenadas na parede primária e são
compostas sobretudo de cadeias em todas as direções no interior do plano da
parede. Já na camada S1 as lamelas são muito finas, o arranjo das fibrilas é
helicoidal (espiral) pode ser vista como um arranjo cruzado em certas espécies. Na
camada S2 a mais espessa da parede celular, as cadeias de celulose são
aglomeradas em microfibrilas paralelas, promovendo um arranjo mais denso e
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dispostos com o eixo da fibra. Cerca de 40-45% da matéria seca da madeira é
celulose situada majoritariamente na parede secundária (MANTANIS et al.,1995
apud LENGOWSKI, 2012).
2.3.1.1 Celulose
Segundo Agrawal et al. (2000) apud Vieira (2018), a celulose ((C 6H10O5)n) é
o polímero natural mais abundante presente na Terra, é o componente fundamental
da parede celular vegetal, ele possui uma imensa importância por ser um recurso
natural renovável, em razão de haver possibilidades de substituir os materiais
derivados do petróleo. A celulose possui uma estrutura linear de alto peso molecular,
constituído por unidades e monossacarídeos, agrupados por ligações glicosídicas
(β-D-glucose), possuindo a celobiose como sua unidade repetitiva. (KHALIL et al.,
2014 apud VIEIRA, 2018). De acordo com Silva et al. (2009) apud Vieira (2018), a
celulose possui uma estrutura linear ou fibrosa onde abrange seis grupos hidroxila
que geram ligações de hidrogênio intra e intermolecular, em que o hidrogênio está
sempre ligado ao flúor, nitrogênio ou oxigênio. A fórmula estéreo química da celulose
pode ser observada na FIGURA 1.
Figura 1 - Formula estéreo química da celulose.

Fonte: Adaptado de Klock & Andrade (2013).

Segundo Ding (2006) apud Vieira (2018) nos vegetais, as moléculas de
celulose juntam-se através de ligações de hidrogênio, sendo arranjadas em fibrilas
que são ligadas a hemicelulose e lignina. Logo como existem muitos polímeros que
constituem o vegetal, é gerado um material bastante resistente à tração e insolúvel
em muitos tipos de solventes.
As interações intermoleculares são realizadas entre unidade de glicose e
moléculas adjacentes onde o objetivo é que a parede celular se torne mais rígida. Já
as interações intramoleculares são realizadas entre as unidades de glicose, que
geram as fibrilas, e são estruturas organizadas e responsáveis pela formação das
fibras de celulose (SILVA et al., 2009 apud VIEIRA, 2018). Essas fibrilas expõem
regiões muito ordenadas, chamadas cristalinas, e essas alternam-se com as menos
ordenadas, chamadas regiões amorfas. Na região cristalina as fibras possuem maior
resistência mecânica do que na amorfa, e a fibra possui maior flexibilidade
(VÁSQUEZ et al., 2007 apud VIEIRA, 2018).
Segundo Agrawal et al. (2000) apud Vieira (2018), a celulose diferencia-se
dos outros componentes da fibra, por dispor de uma maior estabilidade aos
resultados da degradação, sendo, mecânica, física, química ou térmica, isso deve-se
ao alto grau de cristalinidade e polimerização da celulose.
2.3.1.2 Hemicelulose
A hemicelulose também é chamada de poliose que se refere a uma mistura
de polímeros polissacarídeos de pequena massa molecular, que estão estreitamente
relacionados com a celulose nos tecidos das plantas. Ao mesmo tempo a celulose,
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como substância química, possui unicamente a D-glucose como unidade essencial,
as polioses são polímeros, que em sua composição podem apresentar,
condensados em proporções diversificadas, as subsequentes unidades de açúcar:
xilose, manose, glucose, arabinose, galactose, ácido galactourônico, ácido
glucourônico e ácido metilglucourônico (KLOCK & ANDRADE, 2013). Na FIGURA 2
pode-se observar as fórmulas dos principais açucares componentes das
hemiceluloses.
Figura 2 - Fórmulas dos principais açucares componentes das hemiceluloses.

Fonte: Adaptado de Klock & Andrade (2013).

O termo polioses não caracteriza um composto químico estipulado, porem
uma variedade de componentes poliméricos situados em vegetais fibrosos,
apresentando cada componente propriedades particulares. Como na situação da
celulose e da lignina, o teor e a proporção de vários componentes descobertos nas
polioses de madeira mudam amplamente com a espécie e, possivelmente, também
de árvore para árvore (KLOCK & ANDRADE, 2013). Nas folhosas a hemicelulose
possui teor médio de 20 a 30% e a D-xilose é o principal constituinte. Nas coníferas
o seu teor é de 15 a 20% sendo a D-manose o principal constituinte e possui
pequenas quantidades da D-xilose (D’ALMEIDA, 1981).
2.3.1.3 Lignina
A lignina é um polímero amorfo que possui composição diferenciada dos
polissacarídeos e bastante irregular em sua estrutura molecular. Ela é localizada
maiormente na lamela média, em proporções menores, na parede secundária e nos
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traqueídeos e associada com hemiceluloses por meio de interações físicas e por
ligações covalentes (D’ALMEIDA, 1981).
Segundo Ramos et al. (2017); Macedo (2016) apud Carvalho (2017), a
lignina é um material hidrofóbico, possui uma estrutura tridimensional, contém muitas
ramificações e pode ser classificada como um polifenol, que é formado por um
arranjo irregular de muitas unidades de fenilpropano que pode incluir grupos
hidroxila e metoxila como substituto no grupo fenil, que possui a origem na
polimerização radicalar dos álcoois coniferílico, sinapílico e p-cumarílico, como
mostrados na FIGURA 3. A Lignina é o segundo polímero que possui maior
abundância nas fibras lignocelulósicas, perdendo somente para a celulose, a lignina
também está presente na parede celular, concedendo suporte estrutural,
impermeabilidade e resistência contra possíveis ataques microbianos e estresse
oxidativo.
Figura 3 - Unidades monoméricas fundamentais da lignina.

Fonte: Adaptado de RAMOS et al. (2017) apud Carvalho (2017).

A ligninas são estruturas complexas e abundantes, que contém
aproximadamente 30% do carbono da biosfera (FENGEL e WEGENER, 1989 apud
ZANUNCIO e COLODETTE, 2011), presentes na maior parte das plantas, mas que
possui estrutura básica diferente entre as espécies vegetais. Diferentemente da
celulose, que é constituída por todas as plantas, a formação da lignina ocorre
somente em plantas vasculares que desenvolvem tecidos com experiência em
funções como a condução de soluções aquosas e suporte mecânico (KLOCK &
ANDRADE, 2013).
A remoção da lignina é o que mais resiste a tratamentos químicos e
biológicos em relação aos constituintes da parede celular. Isso deve-se a sua grande
força de adesão entre as fibras de celulose e a lignina (VIEIRA, 2018). O motivo da
resistência aos tratamentos ocorre pela existência de ligações covalentes por meio
das cadeias de lignina e os integrantes da celulose e hemicelulose. Contudo,
existem alguns tipos de tratamentos que são utilizados para desfazer essas forças
de adesão, e como resultado deve ser removido o máximo de lignina e hemicelulose,
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permitindo que a celulose se torne mais acessível para a obtenção da nanocelulose
(MARABEZI, 2009 apud VIEIRA, 2018).
2.3.2 Estrutura da celulose
A celulose é um polissacarídeo formado por unidades de β - D anidroglucopiranose, que se ligam um ao outro por meio dos carbonos 1- 4,
apresentando uma estrutura organizada e um pouco cristalina (SJÖSTRÖM, 1981;
GOMEZ, 1985 apud LENGOWSKI, 2016). A celulose identifica-se como um polímero
de cadeia linear, que formam ligações de hidrogênio intra e intermolecular com
moléculas de glucose (MIMMS, 1993 apud LENGOWSKI, 2016). As fibras de
celulose possuem microfibrilas que são compostas por fibrilas elementares, que
constitui moléculas de celulose. Estas fibrilas elementares ou nanofibras possuem
aproximadamente 2-20 nm de diâmetro e poucos micrometros de comprimento,
onde os cristalitos medem aproximadamente 62nm e as zonas não cristalinas não
excedem a 5 nm em comprimento (YOUNG, 1986 e MELO, et al. 2004 apud
LENGOWSKI, 2016). Por volta de 30 a 100 cadeias de celulose são reunidas para
formar uma fibrila elementar, como pode ser observada na FIGURA 4 (SJÖSTRÖM,
1981; ROJAS; BEDOYA; CIRO, 2015 apud LENGOWSKI, 2016).
Figura 4 - Estrutura hierárquica da celulose extraída de plantas.

Fonte: Adaptado de Rojas; Bedoya; Ciro (2015) apud Lengwski (2016).

Segundo Lengowski (2016), é pelo grau de polimerização que é possível
medir o tamanho da cadeia de celulose. O grau de polimerização para celulose está
em torno de 200 a 15000, já para a celulose nativa (tipo I) os valores são
normalmente de 3500 a 12000, para polpa de madeira, de 300 a 1700 unidades.
Com esse comprimento torna-se suficiente para ser insolúvel em solventes
orgânicos, água, ácidos e álcalis diluídos e à temperatura ambiente.
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No interior de cada uma destas fibrilas possuem regiões, em que as cadeias
de celulose dispõem-se de maneira ordenada (cristalina) e outras em regiões muito
desordenadas (amorfo) (CIOLACU; CIOLACU; POPA, 2011 apud LENGOWSKI,
2016). Denomina-se grau de cristalinidade a relação entre a quantidade de domínios
cristalinos e amorfos da celulose e ele pode ser medido por difração de raios X que
varia de 50 a 70% para polpa celulósica. Como também medidas pelo mesmo
processo retratam que a cada 500 Angstrons de celulose cristalina, a estrutura
demonstra regiões amorfas (KLOCK et al., 2005 apud LENGOWSKI, 2016). De
acordo com Chanzy et al. (1990); Iyer et al. (1991); Hu; Hsieh (2001) apud
Lengowski (2016), a região cristalina e a orientação dos domínios cristalinos
presente nas fibras de celulose, afetam as propriedades mecânicas, por essa região
demonstrar maior resistência à tração, ao alongamento e à solvatação (FENGEL;
WEGENER, 1984 apud LENGOWSKI, 2016).
2.4 NANOCELULOSE
A nanocelulose é o mais novo desenvolvimento da indústria de materiais
originários de biomassas, com alto potencial de uso em muitas áreas industriais de
produção de bens de consumo. Desde a década de 1990 houve um avanço no
estudo das nanoceluloses como reforço em compósitos e nanocompósitos (FAVIER
et al., 1995 apud DAMASIO, 2015). Nos últimos anos estudos correlatos a
nanofibras e nanoceluloses tiveram uma atenção especial, por tratar-se de materiais
sustentáveis, leves, e de grande resistência intrínseca. Ainda que esse material
possua muitas vantagens, o gasto energético ainda é um fator negativo, gasto que
se torna necessário no processo de isolamento das nanoceluloses (SIRÓ &
PLACKETT, 2010 apud DAMASIO, 2015).
A nanocelulose são estruturas de celulose que possui pelo menos uma
dimensão menor que 100 nm. São obtidas em diversas fontes, como algas, bactérias
e plantas (SILVA; D’ALMEIDA, 2009 apud VIEIRA, 2018). A nanocelulose destacase por apresentar propriedades e desempenho superiores relacionadas com fibras
convencionais de celulose, além de estar associada diretamente a sustentabilidade,
sendo que pode ser obtida por meio de resíduos agrícolas, madeiras e fibras
vegetais (KLEMM, 2011; MILANEZ et al., 2013; SORRENTINO, 2017 apud VIEIRA,
2018).
Segundo Azeredo (2009); Klemm (2011); Dufresne (2012) apud Vieira
(2018), a partir da celulose é possível obter duas classes de nanocelulose, sendo
nanofibrilas de celulose e nanocristais de celulose (ou “nanowhiskers”). As
nanofibrilas possuem seu perfil longo e flexível, são constituídas por regiões amorfas
e cristalinas, logo os nanocristais possuem alta cristalinidade em relação às
nanofibrilas.
Segundo Fujisawa et al. (2011) apud Lengowski (2016), as nanoceluloses
podem ser separadas em três grupos: os nanocristais de celulose (CNC), obtidos por
um processo químico de hidrólise ácida seguido de agitação mecânica da
suspensão em água; a celulose microfibrilada (CMF), produzida por desintegração
mecânica da polpa celulósica em água; e a celulose nanofibrilada (CNF), obtida
usando combinação de oxidação química seguida de desintegração mecânica em
água, ou simplesmente pelo método de desintegração mecânica. Na FIGURA 4
pode-se observar a localização das nanoceluloses na ultraestrutura da madeira.
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Figura 4 - Localização das nanoceluloses na ultraestrutura da madeira.

Fonte: Adaptado de Salas et al. (2014) apud Lengwski (2016).

Segundo Sehaqui et al. (2011) apud Lengowski (2016), a CMF é definida
como fibras que apresentam diâmetro entre 25 e 100 nanômetros, já a CNF são as
nanoceluloses que possuem diâmetro entre 5 e 30 nanômetros e comprimento que
varia entre 2 e 10 micrômetros. Assim como a CMF a CNF possui zonas amorfas e
cristalinas que constitui a sua estrutura. No entanto, CNC relaciona-se a
nanopartículas de celulose que passaram por hidrólise em circunstâncias sob
controle e que direcionam à formação de estruturas com formato de pequenos
cilindros altamente cristalinos e de acordo com a fonte de extração apresenta
diâmetro de 3 a 50 nanômetros.
As CNF, bem como as CMF, possuem zonas com alta intensidade de
fibrilações por causa das forças de cisalhamento que as fibras são subordinadas no
processo de obtenção, ao mesmo tempo que os nanocristais são unicamente as
regiões cristalinas da molécula de celulose. A celulose nanofibrilada contém regiões
amorfas e cristalinas que fazem parte da sua cadeia mais longa no sentido
longitudinal. Consequentemente o extenso comprimento das cadeias de celulose
nanofibrilada agregada à sua superfície que possui amplo conjunto de grupos
hidroxílicos expostos, passa a potencializar a formação de muitas ligações de
hidrogênio (PÄÄKKÖ et al., 2007 apud LENGOWSKI, 2016).
Por ser um polímero semicristalino, a celulose proporciona a extração de
nanoestruturas com múltiplas propriedades morfológicas como o comprimento,
diâmetro e relação de aspecto, como também propriedades mecânicas e físicas,
conforme o método de extração utilizado (ROJAS; BEDOYA; CIRO, 2015 apud
LENGOWSKI, 2016). O principal motivo das nanopartículas de celulose estarem
sendo estudadas é para serem complementados como material de reforço em
matrizes poliméricas, por causa da sua capacidade de melhoramento das
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propriedades mecânicas, ópticas, dielétricas, dessas matrizes (DUFRESNE, 2005;
SILVA; D’ALMEIDA, 2009 apud VIEIRA, 2018).
A produção de celulose em proporção nanométrica expressou um
progressivo avanço por demostrar elevado módulo de elasticidade, boa resistência
(mais forte que o aço e a fibra de vidro), ampla área superficial específica, alta razão
de aspecto e possui ampla facilidade de agir como reforço em baixas concentrações,
ainda mais por ser biocompatível, não ser tóxico e ser biodegradável
(BELBEKHOUCHE et al., 2011; BRINCHI et al., 2013 apud VIEIRA, 2018). A
nanocelulose pode ser utilizada na indústria farmacêutica, automobilística,
alimentícia, papelaria, áreas médicas e produção de compósitos (SIRÓ, 2010;
BRINCHI et al., 2013 apud VIEIRA, 2018).
2.4.1 Celulose Nanocristalina (CNC)
A celulose nanocristalina (CNC) é parecida com pequenos cilindros de
característica cristalina, que são isolados partindo da hidrólise ácida das fibras. Ela é
conhecida como whiskers ou nanocristais de celulose. O procedimento de obtenção
da CNC através de hidrólise ácida (FIGURA 5) abrange a retirada das regiões
amorfas das fibrilas elementares de celulose por hidrólise, resistindo somente as
regiões cristalinas (PÄÄKKÖ et al., 2007 apud DAMASIO, 2015). As cadeias de
celulose presentes nas regiões amorfas possuem orientação aleatórias, com isso
levando a uma menor densidade nessa região (NG et al., 2015 apud CRUZ, 2017).
Segundo Silva & D’Almeida (2009), é variável a proporção entre as regiões
cristalina e amorfa, que estabelece o grau de cristalinidade e as suas características
mensuráveis dos domínios cristalinos.

Figura 5 - Mecanismo ilustrado de formação de nanocristais de celulose.
Fonte: Adaptado de Pääkkö et al. (2007) apud Damasio (2015).

Segundo Milewski (1994) apud Damasio (2015), na natureza os nanocristais
de celulose são regiões produzidas em situações controladas, acontecimento que
concede a formação de cristais individuais de alta pureza. Essa estrutura
extremamente ordenada é capaz de proporcionar não apenas grande resistência,
como também mudanças significantes em algumas propriedades de grande
importância, quando incorporados à composição de materiais elétricos,
ferromagnéticos, dielétricos, condutivos, ópticos e magnéticos.
O procedimento para isolamento dos nanocristais de celulose com base em
matérias primas celulósicas apresenta algumas etapas, possuindo início no pré-
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tratamento da matéria prima, no qual é feita a deslignificação do material e grande
parte do teor de hemiceluloses é removida. Logo depois é executada a etapa de
hidrólise ácida, onde são conservados os âmbitos cristalinos. A hidrólise ácida,
usando ácidos fortes como sulfúrico e clorídrico, é o método comercial mais utilizado
no momento para se obter nanocristais de celulose. Posteriormente sucede a
lavagem por centrifugação, diálise da suspensão até a neutralização, dispersão dos
nanocristais de celulose e filtração da suspensão (DAMASIO, 2015). CAO et al.
(2010), também afirma que a hidrólise com ácidos fortes é o método mais usado
para a obtenção de nanocristais de celulose, através desse método pode-se obter
nanocristais de 100 a 200 nm de comprimento e 20 a 40 nm de largura.
De acordo com Damasio (2015), a região amorfa na celulose possui maior
facilidade de alcance do ácido e é mais propenso à ação hidrolítica do que os
domínios cristalinos. A reação do ácido forte nas fibras de celulose ocorre
inicialmente nas regiões amorfas da celulose, visto que possuem menor densidade
em relação às regiões cristalinas e também são regiões de acesso mais acessível
(FIGURA 6).

Figura 6 - Agentes promotores de hidrólise em regiões cristalinas e regiões amorfas.
Fonte: Adaptado de Oke (2010) apud Damasio (2015).

A alta cristalinidade dos nanocristais de celulose é fundamentada na
estrutura química básica da celulose. Na teoria, o grau de cristalinidade dos
nanocristais teria que atribuir-se o valor de 100, no entanto por causa da existência
de resíduos de domínios amorfos dos tratamentos usados para obtenção dos
nanocristais, os valores obtidos através de experimentos geralmente não
ultrapassam 90%. Com referência à degradação térmica, os nanocristais
apresentam, normalmente, temperatura de degradação térmica de 200 a 300°C,
contudo, esses valores são dependentes da taxa de degradação térmica, das
proporções nanométricas dos materiais celulósicos e de alterações superficiais feitas
(LIN; HUANG; DUFRESNE, 2012 apud CRUZ, 2017).
Os nanocristais de celulose proporcionam uma porção de vantagens e como
principais são que possuem uma superfície reativa, biodegradabilidade e grande
abundância natural além de possuir renovabilidade (NG et al., 2015 apud CRUZ,
2017).
No âmbito da nanotecnologia, os nanocristais estão causando interesse para
várias aplicações. Tendo como exemplo, estudos sobre o uso dos nanocristais para
a confecção de filmes transparentes com aplicação em inúmeras áreas, membranas,
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tecidos biocompatíveis, géis bionanocompósitos e também como plataforma para a
síntese de nanopartículas metálicas (MOON et al., 2011 apud CRUZ, 2017).
Uma das áreas de aplicações dos nanocristais mais estudadas é a ciência
dos polímeros, onde esses materiais celulósicos que possuem dimensões
nanométricas são usados principalmente como nanocargas na fabricação de
bionanocompósitos, os quais podem ofertar muitas vantagens, como melhorar as
características mecânicas e térmicas desses materiais por exemplo.
Bionanocompósitos são materiais em que no mínimo um dos seus integrantes é
originado de fontes renováveis e possuem tamanho nanométrico (PAULA; MANO;
PEREIRA, 2011 apud CRUZ, 2017). As pesquisas em bionanocompósitos tem
recebido muita atenção devido especialmente ao impacto ambiental causado pelo
uso de plásticos derivados do petróleo (CRUZ, 2017).
2.4.2 Obtenção da nanocelulose
A obtenção da nanocelulose com base nas fibras lignocelulósicas ocorre em
duas fases. A primeira etapa é o pré-tratamento, onde acontece a extração parcial
da lignina e hemicelulose, acompanhado do branqueamento onde ocorre a retirada
total desses componentes, deixando somente a celulose exposta e homogeneização
da matéria-prima (MOON, 2011 apud VIEIRA, 2018). Segundo Faruk et al. (2012)
apud Santos (2016) os processos químicos de pré-tratamento muito utilizados para a
obtenção da celulose são: mercerização, tratamento alcalino com base forte para
solubilizar a hemicelulose, pectina, cera e óleo.
A segunda fase baseia-se no isolamento dos domínios cristalinos da
estrutura da celulose, e isso ocorre usando geralmente processos mecânicos,
hidrólise enzimática e hidrólise ácida (SIQUEIRA et al., 2010; MOON, 2011 apud
VIEIRA, 2018). De acordo com Khalil et al. (2012) apud Santos (2016) para a
obtenção de nanocelulose é essencial que haja à presença de um ácido forte no
processo chamado hidrólise ácida que ocorre geralmente com ácido sulfúrico ou
clorídrico, para que possa ocorrer a remoção da região amorfa da celulose e
também da quebra da celulose em escala nanométrica.
2.4.2.1 Pré-tratamento da celulose
No decorrer do tratamento alcalino, o álcali comporta-se como um agente de
inchamento em que o álcali age indiretamente com a água ocorrendo a quebra
(KOSARIC & VARDAR-SUKAN, 2001 apud LENGOWSKI, 2012). Devido ao inchaço
da celulose, aumenta-se a superfície e com isso possibilitando maior abertura da
estrutura para que a água possa migrar para o interior do material. A água
penetrando rompe a ligação de hidrogênio entre a hemicelulose e a ligninacarboidrato (BALAT et al., 2008 apud LENGOWSKI, 2012). A ação do tratamento
alcalino é motivada pela concentração do álcali (14-18% de NaOH, p.e.) a celulose I
pode ser transformada em celulose II, que apresenta uma célula unitária mais
inclinada (LENGOWSKI, 2012).
Segundo Sjöström (1981); Krässig (1993) apud Lengowski (2012), a celulose
II expõe maior densidade de pontes de hidrogênio intermoleculares, por causa da
disposição das cadeias na célula unitária, e é tedinamicamente mais estável, sendo
que a transformação de celulose I a celulose II é quase irreversível. Além dessa
transformação de celulose ocorre a diminuição da cristalinidade, do grau de
polimerização e também a desestruturação da lignina (TAHERZADEH e KARIMI,
2008; SJÖSTRÖM, 1981 apud LENGOWSKI, 2012).
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2.4.2.2 Hidrólise das fibras de celulose
A hidrólise ácida é estudada com a finalidade de avaliar a natureza físicoquímica dos nanocristais de celulose que são obtidos. Dentre os diversos métodos
existentes o que mais se destaca é a utilização de ácido sulfúrico (DAMASIO, 2015).
Segundo Taipina (2012), a hidrólise ácida possui o objetivo de isolar os
domínios cristalinos de celulose. As regiões amorfas da celulose não mostram
sentido preferencial de modo que nessas regiões a cinética da reação de hidrólise é
beneficiada em consequência da maior acessibilidade do ácido.
3. METODOLOGIA
3.1 MATERIAL
A nanocelulose será extraída de polpa celulósica de Eucalyptus sp.
branqueada industrialmente. Para o pré-tratamento será utilizado Hidróxido de sódio
(NaOH) P.A. em diferentes concentrações e para realizar a hidrólise ácida será
utilizado ácido sulfúrico (H2SO4) P.A. 64% (p/p).
3.2 MÉTODOS
3.2.1 Obtenção da Nanocelulose
A obtenção da nanocelulose seguirá os processos citados no fluxograma
apresentado na FIGURA 7.
Figura 7 – Fluxograma de obtenção de nanocelulose.
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3.2.2 Preparação do material
Inicialmente a polpa celulósica de Eucalyptus sp., será ainda na forma de
papel cartão desagregada em um liquidificador com lâminas cegas para que nessa
etapa as fibras não sejam cortadas, até que a amostra se torne parecida com um
algodão.
3.2.3 Pré-tratamento da celulose
Após a celulose estar totalmente desagregada ela será direcionada a três
diferentes tipos de pré-tratamento:

O primeiro método será utilizado a celulose branqueada sem prétratamento e em seguida será feita a hidrólise ácida;

O segundo método a celulose passara por um tratamento alcalino e em
seguida será feita a hidrólise ácida;

O terceiro método a celulose passara por um tratamento alcalino forte
(mercerização) e em seguida será feita a hidrólise ácida.
3.2.4 Hidrólise da celulose
Após o pré-tratamento a celulose será moída em moinho tipo Willey e em
seguida será hidrolisada com ácido sulfúrico 64% (p/p) em massa, durante 45 min e
45ºC em banho maria com agitação esporádica, será utilizado 10g de celulose secas
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para 175ml de ácido sulfúrico 64% (p/p) segundo o método realizado por Cranston e
Gray (2006).
Após a hidrólise a reação será interrompida adicionando 1750ml de água
destilada e em seguida será centrifugada a 5000 rpm durante 10 minutos por 3
vezes, retirando o sobrenadante e adicionando água destilada com o objetivo de
retirar o excesso de ácido, após a centrifugação as amostras serão levadas para
uma membrana de diálise com a finalidade de neutralizar as amostras. Após a etapa
de diálise, as amostras serão submetidas à ultrassonificação.
Ao final de todas essas etapas as amostras serão levadas para uma estufa
60ºC até que sejam totalmente secas.
Com as amostras secas será possível analisar e caracterizar os diferentes
tipos de nanocelulose obtidas. Espera-se saber qual dos três métodos terá um maior
grau de cristalinidade efetuando o Raio X, também serão realizadas Microscopia
eletrônica (MEV) sendo possível obter imagens de alta resolução da superfície das
amostras, além da técnica que possibilita realizar microanálises por espectroscopia
de energia dispersiva (EDS), que permite identificar e mapear os elementos
químicos contidos na amostra.
4. CONCLUSÃO
Com a caracterização dos diferentes tipos de celulose nanocristalina obtida
pelos três métodos de obtenção, espera-se saber qual dos três métodos terá
melhores resultados tanto nas suas propriedades físicas e químicas quanto no grau
de cristalinidade.
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REATOR EM BATELADA
PARA OBTENÇÃO DE BIODIESEL
João Augusto Bueno1, Larissa Apª Alves2, Leonardo Lima de Paula3, Matheus
Nilton4, Nicolas Natã5

Área de Concentração: Engenharias
Grupo de Trabalho: DESTILADORES
RESUMO
O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um mecanismo para a
obtenção de uma fonte de energia renovável. Deste modo, será projetado um reator
mecânico em batelada para a síntese do biocombustível, visto que o biodiesel
aparece como uma das alternativas mais relevantes nesse processo de renovação
de matrizes energéticas em nosso país. A metodologia adotada, foi a metodologia
de projetos, de Silva, a qual trata sobre os caminhos a serem percorridos para atingir
os objetivos, desde a pesquisa bibliográfica, passando por Projeto, execução ate a
finalização. Tendo isto em vista, passamos ao estudo bibliográfico, o qual embasou
esta pesquisa e a construção do reator. Posteriormente, foi feito um croqui, para
simular as funcionalidades mecânicas do protótipo, e entrar na parte das reações
químicas que acontecem no processo. Nesta etapa, foi realizado o estudo da reação
de transesterificação (rota escolhida para produção), e notou-se o potencial de
utilização do subproduto o (glicerol), dado que, o mesmo representava , do produto
final, contudo utilizamos este álcool na fabricação de sabão, aproveitando assim
toda reação e ampliando os horizontes do projeto. Com o estudo das reações
concluído passamos a execução do projeto com escolha dos materiais, dos
componentes e montagem do reator. Em virtude do que foi mencionado, percebesse
a viabilidade de produção do biodiesel, pela sua consistência, pelo método barato de
produção, e pela reutilização de óleo residual que seria descartado
inadequadamente como matéria prima.
Palavras-chave: Reator em batelada, Biodiesel, Óleo
ABSTRACT
This project aims to develop a mechanism for obtaining a renewable energy source.
Thus, a mechanical batch reactor will be designed for biofuel synthesis, since
biodiesel appears as one of the most relevant alternatives in this process of renewal
of energy matrices in our country. The adopted methodology was Silva's project
methodology, which deals with the paths to be followed to achieve the objectives,
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from bibliographical research, through Project, execution to completion. With this in
mind, we move to the bibliographic study, which supported this research and the
construction of the reactor. Subsequently, a sketch was made to simulate the
mechanical functionalities of the prototype, and to enter the part of the chemical
reactions that take place in the process. At this stage, the study of the
transesterification reaction (route chosen for production) was performed, and the
potential use of the byproduct (glycerol) was noted, since it represented 1/3 of the
final product, however we used this alcohol in soap making, thus taking advantage of
every reaction and broadening the horizons of the project. With the study of the
reactions completed we passed the project execution with choice of materials,
components and assembly of the reactor. Due to what has been mentioned, it is
perceived the viability of biodiesel production, its consistency, the cheap method of
production, and the reuse of residual oil that would be improperly discarded as raw
material.
Key words: Batch reactor, Biodiesel, Oil.

1. INTRODUÇÃO
Hoje em dia, um dos combustíveis mais vendidos nos postos brasileiros é o
diesel. Segundo pesquisas da ANP, (Agência Nacional do Petróleo) porém, este
origina-se da destilação bruta do petróleo e, quando queimado, libera vários gases
prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tais como dióxido de carbono, monóxido de
carbono, óxidos nítricos, dióxido de nitrogênio, óxidos sulfurosos.
Tendo isso em vista, o biodiesel apresenta-se como uma alternativa viável,
pois além de minimizar as sérias consequências ambientais de gases emitidos por
motores alimentados com diesel, é um combustível biodegradável, não tóxico e
ecologicamente correto (LIU et al.,2014; HASSAN et al., 2015).
Sebadelhe (2008) destaca que o biodiesel é uma mistura de ésteres produzido
a partir de matérias-primas que contenham triglicerídeos, como óleos vegetais,
linhaça, coco girassol, soja, ou gordura animal como sebo de boi, entre outros. A
forma mais usual de obtenção desse combustível é por meio da reação de
transesterificação e ou de esterificação de óleos vegetais e gorduras animais. Na
reação de transesterificação, óleos vegetais e gordura animal reagem na presença
de um catalisador com um álcool para produzir os alquil ésteres correspondentes da
mistura de ácidos graxos que é encontrada no óleo vegetal ou na gordura animal de
origem (KNOTHE et al, 2006).
Neste contexto, o propósito deste trabalho é projetar e construir um reator em
batelada, o qual, será utilizado para obter reações químicas em condições que
podem ser monitoradas e controladas, para a síntese do biodiesel (FOGLER, 2014).
Sua escolha tem como foco na necessidade de um processo não contínuo, na sua
versatilidade, e na vantagem de altas conversões que podem ser obtidas, pois é
possível deixar o reagente no reator por um longo período.
Neste projeto irá ser empregado óleo vegetal (óleo de cozinha usado), como
catalisador (
, tambem utilizar, etanol (
como limitante. Além de
biocombustível, a reação a ser utilizada apresentará como produto a glicerina
(glicerol ou propanotriol), álcool que será utilizado na fabricação de sabão.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

2. METODOLOGIA
Para Fonseca (2002) a metodologia é o estudo dos caminhos a serem
percorridos e dos materiais que serão utilizados, para atingir o objetivo em questão.
Nesse sentido, a descrição da metodologia proposta foi, além de pesquisa
bibliográfica, a pedagogia de projetos.
А pesquisa bibliográfica foi o passo inicial na construção efetiva do projeto, pois
com а escolha do tema foram realizadas pesquisas em artigos, dissertações e livros
sobre o assunto. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias
fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos
resultados. (Gil, 2007).
Estas pesquisas auxiliam na construção e nos testes do reator em questão,
assim como apresentaram conhecimento das variáveis e trouxe a autenticidade
necessária para o projeto.
Na construção desse reator em batelada, foi seguida a metodologia de
desenvolvimento de projetos, onde o aluno acaba aprendendo no processo de
produção, ao levantar dúvidas, questionamentos, pesquisando e criando relações
que podem o incentivar a compreender de outra forma e reconstruir, o conteúdo
inicialmente proposto.
Esse método consiste em quatro etapas:
Análise: Estudos dos discentes envolvidos no projeto e compreensão dos
conceitos teóricos relacionados com os conhecimentos necessários para
fundamentar a pesquisa;
Desenvolvimento: Especificações técnicas, elaboração da lista de materiais de
acordo com a necessidade, como utilização de materiais de baixo custo e com fácil
manuseio, além de definir os procedimentos de fabricação e montagem;
Implementação: Unir a análise e o desenvolvimento no estudo da reação
química, e na fabricação da estrutura e das peças com os recursos e ferramentas do
Laboratório de química, e mecânica;
Avaliação: O processo que consiste na realização da montagem e dos testes
do protótipo, assim como da coleta dos resultados parciais obtidos.

3. DESENVOLVIMENTO
Dando início ao desenvolvimento do protótipo, foi estabelecido um cronograma
ainda no pré-projeto para a obtenção do controle da construção do reator, e feito
seus devidos ajustes e testes necessários. O planejamento e a aquisição dos
materiais fazem parte da execução do projeto. Para isso, foi empregado o
conhecimento das pesquisas realizadas, a capacitação técnica dos integrantes do
grupo e a orientação dos professores. Em um primeiro momento foram feitas as
especificações com relação a reação, ou seja, a parte química, entre o melhor
modelo de obtenção do biodiesel e a melhor rota a se seguir. Com esta primeira
parte definida, em segundo momento, foi feito especificações técnicas, como a
escolha do material, dos reagentes, dos componentes e da parte de controle de
automação, a ser aplicado.
O reator mais indicado para finalidade, é o reator em batelada. Sua escolha se
baseia, na utilidade para produção em pequena escala, onde não se admite entrada
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nem saída de reagentes ou produtos durante o processamento da reação, e a
vantagem de altas conversões que podem ser obtidas, pois é possível deixar o
reagente no reator por um longo período de tempo, (FOGLER, 1999; SILVA, 2014).
Para o dimensionamento do projeto, se fez necessário conhecer a reação que
acontecerá em seu interior. Como a matéria prima que será utilizado o óleo de soja
residual, que reagirá com um álcool, de baixa massa molar, neste caso o etanol
(C2H5OH), na presença de um catalisador alcalino (NaOH), pois além da catálise
básica ser mais rápida que a ácida, do ponto de vista industrial, a catálise básica é
mais atrativa pelo fato dos catalisadores alcalinos serem menos corrosivos que os
ácidos (KNOTHE et al., 2006).
Posteriormente, iniciou-se a parte de desenho, e dimensionamento, com um
croqui em autocad, como ilustrado na Figura 3, para a simulação de funcionalidades
mecânicas, e principalmente, a estipulação das dimensões para o projeto.

Figura 1 - Reator em batelada e tanque de mistura primário - adaptadoCAVALCANTI, P. (2017).
3.1 CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO

A partir da equação geral da reação, obteve-se a equação do balanceamento
estequiométrico
28CH

3

CH

2

O R ´+ - 1 1 C

2

H

NaO H
    C
OH 
H
O
+ 5C H O

 
5
19 34
2
3 8
3

A relação estequiométrica entre álcool e óleo é de 3:1, sendo a razão molar, ou
seja, concentração em mol/L, entre o álcool e o óleo vegetal, a variável mais
importante da reação de transesterificação (FILLIÈRES, 1995; MEHER et al, SAGAR
2004).
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Com o balanço estequiométrico concluído, partiu-se para cinética química e
cálculo de reatores tendo por base a equação geral de balanço molar (E.G.B.M), que
se dá por Fj0-Fj+Gj = Acúmulo, ou seja; entrada - saída + termo de geração =
acúmulo
O balanço molar para o reator batelada ideal leva em conta que o conteúdo
reacional está perfeitamente misturado, de modo que a concentração de uma dada
espécie é a mesma em qualquer ponto do reator. Assim:
dN

A = -(-r )V
A
dt

E,B.M
(3)

dX
N

A0

A = (-r

dt

A

do

)V

reator

em

batelada

Considerando a isomerização da espécie A em um reator em batelada A → B,
à medida que a reação prossegue, o número de moles de A diminui e o número de
mols de B aumenta. A equação (3.1) fornece o tempo (t), necessário para reduzir o
número de mols de NA0 a NA1 de, também para formar Nb1, produto B (FOGLER
1999).
X

tr = N

A dX
A

A0
-(-r
)V
0
A

Equação tempo de reação

(3.1)

Fogler (2009), argumenta que um processo em batelada consiste nas etapas:
Carga do reator, reação, descarga do reator e limpeza. Portanto, o tempo de
batelada não é somente o tempo de reação calculado em 3.1, mas sim, o tempo de
todo este ciclo.

Figura 4 - etapas de uma batelada - CARVALHO, P (2011)
O tempo em que o reator não está processando a reação é chamado tempo de
manutenção ou tempo morto (tm) e é dado pela soma dos tempos de descarga,
limpeza e carga:
tm = t

d

+t

L

+ tc

Equação para tempo de manutenção

(3.2)

Deste modo, o tempo de uma batelada é a soma do tempo de reação com o
tempo de manutenção:
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t

 tm  tr

bat

Equação para o tempo de batelada

(3.3)

O número de bateladas diárias (𝑵𝒃𝒂𝒕) pode ser calculado através da
expressão 3.4:
N

1



bat

t

(

Bat

)

d ia

bat

Expressão
(3.4)

Batelada/dia

Esta unidade, Bat/dia, indica quantas bateladas poderão ser realizadas num
dia de trabalho. Se o resultado obtido em 3.4, não for um número inteiro, como por
exemplo Nbat= 4.7 bateladas/dia, entende-se que o expediente irá terminar antes de
se completar a quinta batelada. Assim, deve-se sempre arredondar para baixo o
valor de Nbat, de forma a se ter um número inteiro que represente a quantidade de
bateladas diárias.
Apesar de o reator batelada não possuir um bombeamento contínuo de
produto ao longo de sua operação, há uma demanda para este produto que define
qual será a produção diária da unidade industrial. Ao se projetar o reator batelada,
esta taxa de produção deverá ser levada em conta para se calcular o volume do
reator:
A  B;

FB  F A 0 X A ; F A 0 

Taxa de produção em Xa

FB
X

A

(3.5)

Sendo FB a taxa de produção requerida do produto B em mol/dia; FA0 a taxa
de alimentação do reagente A. Assim, calcula-se a massa de reagentes processada
por dia (𝒎𝟎):
.

m 0  FAO M

(

A

Kg

)

d ia

Expressão massa/dia

(3.6)

Sendo MA a massa molar do reagente A. Quando há mais reagentes, deve-se
somar as massas diárias de cada um para se obter a massa processada. A carga do
reator (G) é calculada como segue:
.

G 

m

0

(

N bat

Kg

)

bat

Expressão para carga

(3.7)

E por fim, calcula-se o volume do reator, dividindo-se a carga (G) pela
densidade média da mistura reacional (ρm):
V 

G
pm

(

L
bat

)
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Expressão para volume do reator

(3.8)

4. CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento do presente artigo, pode se perceber a viabilidade da
produção de um combustível não tóxico, renovável e ecologicamente correto, em
pequena escala, com um reator barato e de fácil manufatura. Em resumo, temos a
importância ambiental da renovação de matrizes de energia, sendo o biodiesel uma
alternativa muito interessante tanto por suas características energéticas eficientes,
quanto pelo seu processo de produção flexível e mais barato que o do diesel
destilado do petróleo. Dado o exposto, é notável a contribuição do estudo para os
acadêmicos, agregando valor aos conhecimentos principalmente de química das
reações, cálculo e cinética de reatores e processo de fabricação mecânica.
Contudo, pode-se compreender um pouco mais, sobre projetos, em toda sua
abrangência, desde o estudo, pesquisa, e até a execução seleção de componentes
adequados e utilização de ferramentas para a construção do protótipo. Deste modo
podemos considerar que os objetivos inicialmente propostos foram cumpridos com
excelência, dentro de prazos e propósitos elencados.

5. AGRADECIMENTOS
A nós, pela capacidade e dedicação para enfrentar e superar todas as
dificuldades apresentadas durante o período de execução do projeto.
A cada um dos nossos familiares que nos apoiou e nos apoia como
acadêmicos, na instituição.
A essa instituição, ao corpo docente, administração e a direção os quais nos
oferecem a oportunidade e condições necessárias para que alcancemos nossos
objetivos acadêmicos e intelectuais. Especialmente ao nosso orientador prof. Pedro
Fernandes Neto, pelo apoio e auxílio no pouco tempo em que lhe coube, para que
fosse possível a conclusão desse projeto.
Também agradecemos aos nossos patrocinadores pelo grande apoio e
parceria, nos ajudando com todo possível para que essa ideia saísse do papel,
agradecemos a confiança na ideia e nos acadêmicos.
E a todos nossos amigos e companheiros que fizeram parte dessa caminhada
de alguma forma, que colaboraram direta ou indiretamente nessa construção de
conhecimento, e no desenvolvimento desse projeto.

REFERÊNCIAS
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.
Apostila.
CARVALHO, P. Marco Antonio. Reator Batelada. 1 p. USP 2011 - Artigo
Disponível em:<http://www.marco.eng.br/reatores/reatorbatelada.html>. Acesso em:
03 set. 2018.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

FILLÈRES R., BENJELLOUN-MLAYAH B. E DELMAS M. Ethanolysis of rapeseed
oil: quantitation of ethyl esters, mono-, di-, and triglycerides and glycerol by
high performance size-exclusion chromatography, Journal of American Oil
Chemists’ Society, volume 72, n°.4, 1995.
FOGLER H. SCOOT. Cálculo de Reatores. 1. ed. [S.l.]: LTC, 2014. 598
FOGLER H. SCOTT, Elements of Chemical Reaction Engineering, Rate Laws
and Stoichiometry, 3ª ed., Uppler Saddle River, New Jersey: Prentice Hall PTR,
1999.
HASSAN, N. M. S.; RASUL, M. G.; HARCH, C. A. Modelling and Experimental
Investigation of Engine Performance and Emissions Fuelled with Biodiesel
Produced from Australian Beauty Leaf Tree. Fuel n.150, p. 625-635, 2015.
KNOTHE, G.; SHEEHAN. Analyzing biodiesel: standards and other methods Journal of the American Oil Chemists' Society, 2006 - Wiley Online Library.
LIU, W.; YIN, P.; ZHANG, J.; TANG, Q.; QU, R. Biodiesel Production from
Esterification of Free Fatty Acid over PA/NaY Solid Catalyst. Energy Conversion
and Management n.82, p. 83–91, 2014.
MEHER, L. C., SAGAR, D. V.; NAIK, S. N., Technical aspects of biodiesel
production by transesterification-a review. Renew Sustain Energy (2004).
NASCIMENTO, FABIANO, A.; CAVALCANTI, P. PROTÓTIPO DE UM REATOR DE
BIODIESEL SUSTENTÁVEL ALIMENTADO ENERGETICAMENTE POR ENERGIA
SOLAR. 2017. 15 p. Artigo - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia
(IFBA),
Bahia,
2017.
Disponível
em:
<https://revistas.ufpr.br/rber/article/view/50507/pdf> Acesso em: 03 set. 2018.
SEBADELHE, C. S. Contribuição do sector do azeite para a produção de
biodiesel. 136f. 2008. Dissertação (Mestrado em Olivicultura, Azeite e Azeitona
de mesa), Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa,
2008.
SILVA, A. P. CÁLCULO DA POTÊNCIA DO REATOR IPEN/MB-01 NO FORMATO CILÍNDRICO
28X28 VARETAS COMBUSTÍVEIS DE MENOR EXCESSO DE REATIVIDADE- SÃO PAULO,
2014.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

BOBINA DE TESLA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA PARA
TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA
Flávia Fontoura1 e Gabriel dos Anjos Fermino2

RESUMO
O artigo em questão tem como principal intuito apresentar as transformações de
energias de forma didática, obtidas através do funcionamento de uma bobina de
Tesla em função de um gerador elétrico. As energias que serão trabalhadas e
abordadas durante o funcionamento serão basicamente a transformação da energia
elétrica para cinética, cinética para elétrica e elétrica para eletromagnética. Este
trabalho buscou abordar tópicos relacionado a história, especificamente a evolução
dos tempos e suas invenções. A ideia do projeto surgiu a partir de um experimento
físico realizado na matéria de Física experimental na Faculdade de Telêmaco Borba
- FATEB. Para a realização do mesmo, alguns elementos foram estabelecidos como
critérios básicos, sendo eles: o trabalho deveria apresentar eletromagnetismo,
componentes eletrônicos e movimento em seu sistema. Desta forma o projeto
desenvolvido procurou atender a todos os quesitos estabelecidos buscando a
inovação e o incentivo aos acadêmicos para a execução de pequenos projetos,
pesquisas bibliográficas e outros métodos empíricos de ensino, de forma a trabalhar
de forma didática e dinâmica a aplicação de conhecimentos teóricos na prática.
Palavras-chave: Bobina; energia; transformação; gerador.

ABSTRACT
The main objective of this article is to present the didactic energy transformations,
obtained through the operation of a Tesla coil as a function of an electric generator.
The energies that will be worked on and addressed during operation will basically be
the transformation of electrical energy to kinetic, kinetic to electrical and electrical to
electromagnetic. This paper sought to address topics related to history, specifically
the evolution of the times and their inventions. The idea of the project came from a
physical experiment conducted in the field of experimental physics at the Faculty of
Telemaco Borba - FATEB. For the accomplishment of the same, some elements
were established as basic criteria, being the work should present electromagnetism,
electronic components and movement in its system. Thus, the project developed
sought to meet all established requirements seeking innovation and encouragement
to academics to perform small projects, bibliographical research and other empirical
teaching methods, in order to work in a didactic and dynamic the application of
theoretical knowledge. in practice.
Keywords: Coil; energy; transformation; generator.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com a evolução dos tempos, muito se é dito sobre as novas
tecnologias. Após as revoluções industriais o mundo se tornou inovador em todas as
suas áreas, e dentre as revoluções existem variáveis que se tornam comum entre
elas, porém a principal para que tudo isso pudesse ocorrer, é a energia.
Atualmente a energia elétrica é a que move o mundo, pois todas as novas
tecnologias dependem dela, em todas as áreas, sejam elas industriais,
automobilísticas, medicinais etc. Países desenvolvidos os quais fazem uso de
grandes tecnologias, produzem sua energia de diversas formas, porém as mais
usuais e em grande escala são a partir de usinas hidrelétricas, usinas de geração
térmica de energia e as termelétricas que são responsáveis por 80% da produção de
energia mundial.
A primeira revolução industrial se baseia na transformação da energia térmica
para energia cinética, e com isso os passos da humanidade foram mudando e se
atualizando. Hoje, na era do silício a tecnologia é avançada, porém ela consome
muita energia.
Este trabalho tem o intuito de apresentar um protótipo para a transformação de
energia, e trabalhar com a conversão da mesma através da famosa bobina de
Nikolas Tesla, em função de um gerador de energia, para o uso didático em
instituições de ensino. Será possível notar que a conversão de energia pode ser
simples e eficaz, pois o processo de transformação energética do artigo em questão
irá envolver três tipos de energia, as quais são: Energia elétrica, energia cinética e
energia eletromagnética.
2. METODOLOGIA
Para iniciar o projeto foram realizadas pesquisas para definir e entender qual seria
o método de pesquisa que melhor se adequaria dentro do projeto. Foi definido entre os
métodos de pesquisa científico o método explicativo.
Segundo Moretti (2018) a pesquisa explicativa tem como principal objetivo
identificar os fatores que contribuem com a ocorrência de um fenômeno. Está
diretamente relacionada aos métodos experimentais e serve para dar continuidade às
pesquisas exploratórias e descritivas, apresentando uma visão mais detalhada sobre o
tema.
Para a produção do trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre os
tipos de energia, e estipulados três principais características a serem aplicadas no
desenvolvimento, sendo elas: envolver o quesito movimento no processo, envolver e
aplicar a energia elétrica e por fim, ter a presença de componentes eletrônicos no
desenvolvimento. Com isso, iniciou-se a fase de pesquisa para a execução do
trabalho.
Através das pesquisas bibliográficas foi encontrado o perfil de um dos maiores
engenheiros e inventor da história, Nikolas Tesla, que deu embasamento para a
construção do projeto.
A bobina de Tesla apresenta duas das três características necessárias para a
execução do trabalho, onde na mesma pode-se encontrar a presença de energia
elétrica e componentes eletrônicos, e com isso atendendo a quase todos os quesitos do
trabalho, se fez ausente o quesito movimento. Partindo dessa ausência, novas
pesquisas foram realizadas. A bobina de tesla não traz o movimento em seu processo,
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sua funcionalidade consiste em uma fonte de energia elétrica passando por duas
bobinas de cobre para a geração de energia eletromagnética.
Segue abaixo foto estrutura geral da bobina desenvolvida.

Figura 1 – Bobina de Tesla

Fonte: Autores (2019)

Através dessa problemática surgiu a ideia da troca da fonte de energia em
escala de prototipagem, utilizando uma bateria 12V. As pesquisas tomaram rumo
para novas fontes de energia, geradas ou transformadas, com isso, encontra-se o
gerador elétrico, neste caso em questão, o gerador consiste em dois processos de
transformação de energia, sendo elas: transformação de energia elétrica em energia
cinética e energia cinética em energia elétrica novamente.
O processo ocorre através de um sistema de transmissão mecânica, com a
presença de polias e correia. Com o desenvolvimento de testes e pesquisas
aplicadas pode-se confirmar que a fonte de energia da bobina de Tesla poderia ser
substituída pelo gerador.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Bobina de tesla
Inventada por Nikolas Tesla por volta de 1892, a bobina de Tesla é uma
máquina que produz raios em uma altíssima tensão, de 1 a 2 milhões de volts,
aproximadamente. No processo, a tensão da rede, que é de 127 volts passa para 8
mil volts com um transformador. Essa energia entra na máquina e é armazenada em
um banco capacitor.
Depois um interruptor ligando e desligando, descarrega o capacitor para a
bobina menor.
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A bobina nada mais é do que muitos fios enrolados, após um campo magnético
é produzido sendo encaminhado para uma bobina maior. Com esse processo, a
tensão passa de 8 mil para 1 milhão e meio a 2 milhões de volts.
A Bobina de Tesla consiste em um transformador ressonante que produz altas
voltagens a partir de correntes elétricas alternadas de altas frequências. Tesla
objetivou um modo de conduzir corrente elétrica entre grandes distâncias sem
perdas significativas ocasionadas pelo Efeito Joule (CHIQUITO et. al., 2000). Em
seu laboratório, em Colorado Springs (Colorado/EUA), Tesla desenvolveu o
dispositivo que, partindo de uma associação entre transformadores, capacitores e
bobinas, é capaz de elevar uma tensão de rede de, por exemplo, 110 Volts a uma
tensão de aproximadamente 110.000 Volts. Neste sentido, Tesla foi responsável
pela construção dos primeiros alternadores, os quais foram usados posteriormente
pela companhia de George Westinghouse na geração de eletricidade.
Através da invenção da bobina, os conceitos que podem ser abordados são
quebra da rigidez dielétrica do ar, circuitos ressonantes, transmissão de energia pelo
ar, ionização de gases, relâmpagos artificiais, e a geração, transmissão e recepção
de ondas eletromagnéticas, como podemos observar na figura abaixo.
Figura 2: Bobina de Tesla em escala real

Fonte: https://carroeletrico.com.br/blog/nikola-tesla/

3.2.

Motores geradores de energia

Um motor elétrico pode ser considerado como uma máquina destinada a
realizar uma transformação de energia elétrica em mecânica. É o mais utilizado em
diversos tipos de motores, tendo em vista as vantagens da energia elétrica com base
em uma construção simples, de baixo custo, limpeza e simplicidade de comando.
(FRANCHI, 2008).
Em 1831 o inglês Michael Faraday inventou um sistema capaz de produzir
energia elétrica a partir de energia mecânica, até então, as únicas fontes de energia
elétrica conhecidas eram as pilhas e baterias, que se baseiam na ideia de
transformação de energia química em eletricidade.
O gerador desenvolvido por Faraday consistia num disco de cobre que girava
no campo magnético formado através dos polos de um ímã de ferradura e produzia
uma corrente elétrica contínua.
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Seu experimento mais conhecido induzindo corrente elétrica pela variação de
um campo magnético, foi a demonstração do primeiro gerador que também
conhecido como dínamo, seu princípio transforma a energia mecânica em energia
elétrica.
Figura 3 - Gerador elétrico de Faraday

Fonte:
http://thesaurusonline.museus.ul.pt/ficha.aspx?frm=tg&value=Disco%20de%20Faraday&t=o&id=757

3.3.

Tipos de energia

3.3.1. Energia elétrica
A energia elétrica foi descoberta pelo filósofo grego Tales de Mileto que fez um
experimento esfregando um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, com isso notou
uma alteração, observou que pedaços de palhas e de madeira começaram a ser
atraídas pelo âmbar. A partir disso nasceu o nome eletricidade, pois âmbar em grego
é eléctron (GOUVEIA 2018).
3.3.2 Energia mecânica- cinética
A energia mecânica é produzida a partir do trabalho de um corpo transferido
para outro, ou seja, é o resultado da soma da energia produzida pelos movimentos
dos corpos (energia cinética) com a energia produzida através da interação dos
corpos relacionada com a posição dos mesmos (energia gravitacional ou energia
potencial elástica). A energia cinética, é o resultado da transferência de energia de
um sistema que é capaz de movimentar um corpo (ABRANTES 2018).
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3.3.3. Energia eletromagnética
Esta teoria baseia-se no conceito de campo eletromagnético, advém da
radiação eletromagnética composta de ondas, como as de rádio e luz visível, que
são capazes de se mover na velocidade da luz (300 mil quilômetros por segundo),
trabalhando sob a interação conjunta entre os campos elétrico e magnético.
A radiação eletromagnética é capaz de provocar tantos campos elétricos
quanto magnéticos, sendo que apenas uma parte do campo eletromagnético fica
visível (POZZEBOM, 2015).
O campo magnético é resultado do movimento de cargas elétricas, ou seja, é
resultado de corrente elétrica. A variação desse fluxo magnético resulta em um
campo elétrico (fenômeno conhecido por indução eletromagnética, mecanismo
utilizado em geradores elétricos, motores e transformadores de tensão).
Semelhantemente, a variação de um campo elétrico gera um campo magnético.
3.4.

Materiais e métodos

A metodologia da construção se fez em duas partes, a primeira foi o
desenvolvimento da estrutura da bobina de Tesla, que consistiu em um sistema
elétrico com o uso de componentes eletrônicos. Após isso, foi realizado a montagem
do gerador elétrico que consiste na presença de dois motores de DC, presentes em
carrinhos de controle remoto.
Com isso, um dos motores trabalhou como a parte motora do sistema
recebendo energia elétrica diretamente da bateria e liberando energia cinética, o
outro consequentemente trabalhou de maneira inversa como a parte movida do
sistema, recebendo energia cinética e liberando energia elétrica. Para a relação de
transmissão entre os dois motores foi utilizado um elástico, que trabalhou como a
correia de um sistema de transmissão.
A seguir, o gerador elétrico desenvolvido pelo grupo:
Figura 4 – Gerador elétrico
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Fonte: Autores (2019)

Com tudo, na lista a seguir é apresentado os materiais utilizados para o
desenvolvimento do trabalho: fios de cobre esmaltado, interruptor liga/desliga, cano
PVC, fios elétricos, motores DC, LED, resistor, bateria 12 V e lâmpada fluorescente.
3.4.1. Princípio de funcionamento
O circuito é baseado em uma bateria mandando voltagem para dois motores
que não dependem eletricamente um do outro, apenas interligados por uma relação
de transmissão. Nesse início a energia elétrica fornecida da bateria para o motor é
transformada em energia mecânica/cinética do motor-motor para o motor-movido,
após essa transformação o motor começa a trabalhar levando a energia elétrica
gerada dentro do motor movido para o circuito da bobina. Durante esse processo o
contato da energia elétrica com o circuito de cobre da bobina faz gerar a energia
eletromagnética dentro da bobina fazendo que o campo magnético gerado faça
acender a lâmpada apenas com a aproximação da mesma à bobina.
3.4.2. Cálculo de resistência da bobina
Durante o processo de funcionamento do projeto, se obteve alguns dados
importantes para futuros cálculos de aplicações. Dentro deles foi escolhido
inicialmente calcular a resistência elétrica da bobina aplicada neste sistema.
Para iniciar foi calculado a tensão do sistema sem acionar a bobina, apenas em
função dos motores, e se obteve os seguintes valores:
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Tabela 1 - Tensão do sistema

1° motor

6.30 V

2° motor

10.60 V

Bateria sem estar conectada ao sistema

10.20 V

Bateria conectada ao sistema em funcionamento6.70V
Fonte: Autores (2019)

Após isso a etapa seguinte se deu para as medições com a bobina acionada,
que é o objetivo final do cálculo, e se chegou aos seguintes valores:

Tabela 2 - Medições com a bobina acionada

1° motor

5.80 V

2° motor

19 V

Bateria sem estar conectada ao sistema

10.20 V

Bateria conectada ao sistema em funcionamento6.70 V
Fonte: Autores (2019)

Durante essa medição pode-se perceber que o segundo motor exige uma
tensão muito maior quando acionada a bobina, pois ele é o motor-motor é aquele
que está mantendo o acionamento do sistema.
A partir desses valores a próxima medição foi a da corrente (i) atuante no
sistema, utilizando um multímetro, e o valor encontrado foi de: I = 0,06
Sabendo-se que o sistema trabalha em função de um motor elétrico e de
maneira linear, foi considerado que o sistema da bobina em função do gerador
elétrico é um circuito em série, e por consequência é possível obter o cálculo da
resistência através da fórmula:
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Através disso foi identificado que a resistência elétrica da bobina aplicada
nesse circuito é de 316,66 ohms.
Figura 5 – Medições do trabalho

Fonte: Autores (2019)

4.

CONCLUSÃO

De acordo com todo o desenvolvimento do artigo, conclui-se que a história e a
evolução dos tempos relacionado a meios tecnológicos foi de grande importância
para a execução do mesmo, pois o embasamento bibliográfico foi o que auxiliou os
acadêmicos para a execução do trabalho. Com isso, foi visto que o trabalho atende
aos quesitos para o seu desenvolvimento e que o mesmo pode ser utilizado
didaticamente para a matéria de física, nas aulas de transformações de energias
servindo como protótipo, para a visualização das transformações de energia e a
interação dos acadêmicos para a realização de medições de energia. Pode se dizer
também que o trabalho mitigou os acadêmicos à busca pelo novo, pois com os
quesitos pré-estabelecidos, o trabalho em questão acabou se tornando inovador pois
a junção de dois protótipos se deu em um trabalho de perfeito funcionamento.
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A IMPORTÂNCIA DA CALIBRAÇÃO DE TERMOPARES EM
RELAÇÃO AOS PARÂMETROS DE COZIMENTO KRAFT
Brayan Melquiades1, Endenson Sutil2, Tiago Mariano3, Wesley Rogers4

RESUMO
No processo de fabricação de celulose e papel, a partir do método de cozimento Kraft,
a importância de um processo homogêneo e padronizado é de total importância para
os parâmetros de resultado do produto final, entre um deles, entra o processo de
cozimento da madeira com alta temperatura e aplicação de produtos químicos (licor
negro), a partir disso cria-se a necessidade de medir e manter uma temperatura
padrão durante todo o processo de cozimento, para que não ocorra variações e
parâmetros totalmente fora do esperado, para isso, durante todo o processo a
temperatura do cozimento deve ser monitorada, a utilização de termopares é
fundamental para essas medições de temperatura. A partir da importância do
termopar no processo de cozimento, entra a questão da sua calibração e vida útil,
para que os parâmetros sejam corretos durante o processo todo, a calibração dos
termopares é indispensável, assim como qual modelo de termopar utilizar. Para o
desenvolvimento do trabalho foi identificado o modelo de termopar mais comum no
processo de cozimento (PT-100), com os métodos de calibração já aplicado, e a partir
da analises dos cozimentos, obteve-se os resultados nas condições normais, aplicouse uma margem de erro, devido ao desgaste e variação de leitura devido a
descalibrarão, gerando resultados que influenciaram diretamente nas condições do
produto final( número kappa, rendimento bruto e fator H), demonstrando assim, a real
importância da calibração e conservação de termopares no processo de cozimento
kraft.
Palavras-chave: Termopares; Cozimento; Processo Kraft.

ABSTRACT

In the paper and pulp manufacturing process, based on the Kraft method of cooking,
an importance of the homogeneous and standardized process is the total importance
for the importance of calculating the final product outcome, among them, the highquality wood cooking process. temperature and application of chemicals (black liquor),
from this, creates the need to measure and maintain a standard temperature
throughout the cooking process, so that no changes and fully forced configurations
occur, the entire temperature process of the When cooking is to be monitored, the use
Acadêmico do curso de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
<brayanmelq@gmail.com>.
2 Acadêmico do curso de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <
endenson_junior@hotmail.com>.
3 Acadêmico do curso de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
<tiagomariano@outlook.com.br>
4 Acadêmico do curso de Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail:
<wrlobato1984@gmail.com>.
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of thermocouples is critical to these temperature measurements. From the importance
of the thermocouple in the cooking process, comes the question of its calibration and
useful life, for which the correct variables during the execution process, the
thermocouple calibration is indispensable, as the thermocouple model used. For the
development of the work was identified the most common thermocouple model in the
cooking process (PT-100), with the calibration methods already applied, from cooking
analysis, use the results under normal conditions, applicable a margin of error. , due
to wear and reading variation due to an unbalance, generating results that directly
influence the final product conditions (kappa number, gross yield and H factor), thus
demonstrating a real importance of thermocouple calibration and conservation in the
cooking process Kraft.
Key-words: Thermocouples; Cooking; Kraft process.

1. INTRODUÇÃO
O Brasil inicia 2018 com uma elevação gradativa no segmento de produção de
celulose e papel. Todas as grandes empresas do setor estão em plena consolidação
de estratégias: houve expansão da capacidade instalada em vários estados,
envolvendo tanto a produção de fibra virgem, como de papel, papelão, embalagens e
outros produtos correlatos. Como os investimentos têm ocorrido tanto em termos de
fibra branca como na marrom, o segmento mostra ao mercado que há espaço para
crescimento da produção industrial no país (Madeira total, 2019).
Uma maneira de viabilizar a redução de custos do processo das indústrias de
celulose é por meio do estudo das variáveis que mais causam impacto no processo
de produção da polpa celulósica. Estas variáveis possuem influência direta nas
emissões de poluentes e na qualidade da polpa, tanto na viscosidade quanto nas
características químicas, na alvura e nas propriedades físicas. Perante a diversos
estudos relacionados ao processo de polpação kraft, descobriu-se que uma das
variáveis mais importante para obtenção da polpa celulósica é a sulfidez, pois possui
influência não só nas propriedades da polpa, como também na emissão de gases
poluentes para a atmosfera, no consumo de insumos químicos e no consumo de
energia do processo. (SILVA, 2001).
Para correlacionar tempo e temperatura no processo de cozimento Kraft, entra
a utilização do fator H correspondente a uma correlação da dissolução da lignina. A
vantagem deste fator é juntar as variáveis de tempo e temperatura em um único
parâmetro. Assim, teoricamente, diferentes combinações de tempo e temperatura,
para um mesmo Fator H e demais condições de cozimento constantes, resultam em
números kappa e rendimento semelhantes. (CARDOSO, 1999).
Nas indústrias de celulose uma variável muito importante, utilizada para medir
a qualidade da polpa produzida no processo de digestão é o Número Kappa, que é
um índice que traduz o grau de deslignificação da celulose. No Brasil, seu método de
análise está expresso na norma ABNT NBR ISO 302:2005 (ROBERTS, 1997).
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia empregada consistiu na revisão de literatura abordando os
principais aspectos referentes à importância da calibração de termopares em relação
aos parâmetros de cozimento Kraft.
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Para compreender a importância da calibração de termopares no processo de
cozimento Kraft, será realizado coletas de dados de três cozimento Kraft com
parâmetros (Temperatura, pressão, licor de cozimento, sulfidez, álcali de cozimento e
espécie de madeira) padronizados, utilizando termopares do tipo PT-100, comumente
usados na indústria de papel e celulose no processo de polpação, com perfeitas
condições de uso e calibração de acordo com métodos de adequados de calibração,
após será realizado uma projeção de resultados com os mesmo parâmetros
dependentes da falta de calibração do termopar, seguindo uma variação de erro de
leitura do termopar sem calibração de aproximadamente 15% em relação a um
termopar calibrado, após será criado a projeção de resultados, incluindo, número
Kappa e teor de rendimento, sendo as propriedades mais importantes e de maior
influência no processo de formação do produto final, e dispersando graficamente
ambos, aplicando a margem de erro percentual da falta de calibração.
2.1. Calibração dos sensores de temperatura
O equipamento de Banho Termostatizado Tecnal TE-184 é utilizado para
calibrações dos sensores de termopar. Um método para calibrar é realizar medições
começando em 20ºC e aumentando aos poucos a temperatura de 3 ou 5 em 5ºC até
atingir 80ºC. através dos dados encontrar a linha de tendência da curva dos valores
onde a correlação tem valores próximos de 1, indicando a precisão do sensor.
Figura 1- Equipamento de banho termostatizado Tecnal TE-184.

Fonte: Adaptado de Mafra (2007)

2.1.1. Análise termográfica
Com a medição especificada em locais pontuais é possível melhorar a
verificação dos pontos, encontrando através d e uma análise utilizando o equipamento
Câmera Termográfica Flir. Com os dados da temperatura pela distribuição é possível
encontrar a emissividade, portanto, com a capacidade da emissão da radiação.
Figura 2- Câmera termográfica Flir InfraCAM
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Fonte: Adaptado de Mafra (2007)

2.2 ERRO NO INSTRUMENTO
O termopar apresenta erros em locais específicos de acordo com o método a
ser utilizado, o erro pode ser verificado no cabo que está sendo utilizado, no indicador
(Termopar), e do registrador. Para calibrar utiliza a tabela de milivoltagem por
temperatura de trabalho – faz a relação milivolts por temperaturas.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1. PROCESSO KRAFT INDUSTRIAL
O processo de produção de celulose kraft foi desenvolvido pelo químico alemão
C. J. Dahl em 1879. Na polpação kraft, a madeira é reduzida a cavaco para facilitar a
penetração dos reagentes no cozimento em um digestor com hidróxido de sódio
(NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S) em pH alcalino. Este processo químico tem como
função dissolver a lignina, agente ligante das fibras na madeira, liberando as fibras
com o mínimo de degradação dos carboidratos (celulose e hemicelulose). O principal
objetivo do processo é preservar a resistência das fibras para obter uma polpa
celulósica forte com rendimento entre 50 a 60% (CASTRO, 2009).
Segundo Foelkel et. al. (2009), as principais vantagens do processo são:
➢ Máxima eficiência energética;
➢ Menor tempo de cozimento;
➢ Capacidade de recuperação eficiente de todos os produtos químicos
utilizados no cozimento.
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Figura 3- Ilustração do Processo Kraft

Fonte: Adaptado de Valmet Foward (2017).

O processo sulfato, denominado "Kraft", consiste na separação das fibras de
celulose dos outros componentes da madeira (lignina, polissacarídeos, carboidratos,
entre outros) em meio alcalino. Nesta etapa, os cavacos de madeira previamente
preparados alimentam continuamente o digestor onde são aquecidos com o licor de
cozimento. Este licor de cozimento é constituído pelo licor branco e por uma parcela
pequena do licor negro proveniente da etapa de lavagem. O licor branco é composto,
principalmente, por uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) e de sulfeto
de sódio (Na2S), na proporção molar aproximada de 5:2. (Bonomi et al1985). Outros
sais de sódio presentes neste licor (Na2CO3, Na2SO4 e em menores proporções NaCl)
são inertes, não interferindo nas reações ocorridas no digestor (Grace, 1976). O licor
negro adicionado tem a função de diluente, assegurando uma boa circulação da pasta
e dos reagentes no digestor, sem introduzir uma quantidade excessiva de água.
O licor de cozimento junto com os cavacos de madeira descende no digestor,
atravessando regiões de temperaturas crescentes, até atingirem a temperatura de
cozimento. A partir deste ponto, a temperatura de operação do digestor é mantida
constante e na faixa máxima de 170 a 175°C. Após o cozimento, obtém-se, como
produto final, a pasta de celulose impregnada de licor residual. Este licor, denominado
de licor negro, contém uma variedade de compostos orgânicos dissolvidos, obtidos da
madeira e quantidades de sódio e enxofre combinados com a matéria orgânica entre
si, ou provenientes do licor de cozimento. O licor e a pasta são descarregados
continuamente em um tanque, onde são diluídos com o licor negro "fraco", proveniente
da etapa de lavagem da polpa. A mistura diluída passa por um separador de nós para
remoção de grandes resíduos sólidos, como cavacos não cozidos e os nós que formou
no crescimento da madeira e que possui maior dificuldade para conseguir realizar a
separação dos compostos. Em seguida, esta mistura entra em um sistema de filtros à
vácuo, onde a pasta de celulose é separada do licor através da lavagem e
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espessamento da polpa. A pasta segue para a etapa de branqueamento, depois de
passar por um sistema de depuração para remover pequenos resíduos sólidos não
cozidos. (CARDOSO, 1999).
3.2. VARIÁVEIS DO PROCESSO
De acordo com Silva (2001), as variáveis do processo de cozimento, tais como
álcali ativo, sulfidez, temperatura máxima e tempo de cozimento e a tecnologia da
produção da polpa marrom possuem influência no branqueamento da celulose. Isto
ocorre, pois, estas variáveis conseguem mudar as características químicas dos
componentes celulósicos como, por exemplo, a natureza da lignina residual, a
composição de carboidratos, o teor de lignina solúvel, a quantidade de complexos
ligninas-carboidratos e ácidos hexenourônicos (AHex) presentes na polpa de
eucalipto.
A calibração de equipamentos deve ser considerada como parte de extrema
importância dentro de um processo, entender a periodicidade necessária afim de
conseguir determinação da exatidão, definição do procedimento de medição e do
instrumento de medição, análise das condições de medição, avaliação da qualidade
dos processos de medição. Através de um padrão atingir o menor erro para garantir
uma qualidade dos resultados atingidos pelo equipamento. (CAMPOS, 2015)
3.3. DETALHAMENTO DOS SENSORES DE TEMPERATURA
3.3.1. Termopares
Os Termopares são os sensores de maior uso na indústria para medição de
temperatura. Eles cobrem uma faixa bastante extensa de temperatura que vai de -200
a 2300ºC aproximadamente, com uma boa precisão e repetibilidade aceitável, tudo
isto a um custo que se comparado com outros tipos de sensores de temperatura são
mais econômicos. Um termopar ou par termométrico consiste de dois condutores
metálicos de natureza distinta, na forma de metais puros ou ligas homogêneas. Os
fios são soldados em um extremo ao qual se dá o nome de junção de medição; a outra
extremidade, junção de referência é levada ao instrumento medidor por onde flui a
corrente gerada. Convencionou-se dizer que o metal A é positivo e B é negativo, pois
a tensão e corrente geradas são na forma contínua.
O fenômeno da termoeletricidade foi descoberto em 1821, por T. J. Seebeck
quando ele notou que em um circuito fechado formado por dois condutores metálicos
e distintos A e B, quando submetidos a um diferencial de temperatura entre as suas
junções, ocorre uma circulação de corrente elétrica. O aquecimento de dois metais
diferentes com temperaturas diferentes em suas extremidades, gera o aparecimento
de uma F.E.M. (Força Eletromotriz) da ordem de milivolts. Este princípio conhecido
como efeito Seebeck propiciou a utilização de termopares para medição de
temperatura. Os termopares tipo J de Ferro- Constantan e termopares tipo K de
Cromel-Alumel que garantem precisão na faixa de temperatura de trabalho do
transformador que varia de 15 a 145°C (HOLMAN, 2001).
Figura 4 - Termopar tipo J
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Fonte: Adaptado de Mafra (2007)

Figura 5 - Termopar tipo K

Fonte: Adaptado de Mafra (2007)

3.3.2. Termômetros de resistência PT100
A utilização de resistências para medição de temperatura iniciou-se em meados
de 1830, porém só houve condições de fabricá-las para utilização em processos
industriais a partir do ano de 1925. Os termômetros de resistência são sensores de
temperatura usados amplamente nos processos industriais e laboratoriais, por suas
condições de alta estabilidade, repetibilidade, resistência à contaminação, mínimo
delay (atraso) em relação ao tempo, menor influência de ruídos e a precisão de leitura.
Por tais características, este sensor é padrão internacional para a medição de
temperatura na faixa de -259,35°C a 961,78°C, segundo a Escala Internacional
Temperatura Termopar (ITS-90). Também chamados de bulbos de resistência, termo
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resistências ou RTD são sensores baseados no princípio de variação da resistência
ôhmica em função da temperatura. Ocorre um aumento da resistência elétrica com o
aumento da temperatura. O material mais utilizado é a platina, pois o mesmo
apresenta uma ampla escala de temperatura, alta resistividade permitindo maior
sensibilidade, alto coeficiente de variação de resistência com a temperatura, uma boa
linearidade resistência versus temperatura e também a rigidez e ductilidade para ser
transformada em fios finos.
Com a utilização do termopar ao longo do tempo, em processos de acidez e
corrosão com presença de pressão e temperatura, observou-se que o mesmo pode
criar uma variação de medição entre 10% a 15% ao longo do seu uso, devido ao
próprio desgaste natural do material. (PARRA, 2008)
Figura 6- Termômetro de Resistência de Platina PT100.

Fonte: Adaptado de Mafra (2007)

4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Após a coleta de dados de três cozimentos kraft com temopares com boas
condições de uso, criou-se uma projeção de variação de resultados em uma função
linear, da falta de calibração, e demonstrou que em ambos os cozimentos possuindo
as mesmas condições de cozimento e com os mesmos parâmetros, ocorreu uma
diferença em relação aos resultados finais.
Parâmetros seguidos para três replicatas de cozimento, de acordo com as
obtenções de dados adquiridos em pesquisas para um cozimento Kraft para espécie
de madeira Pinus.
Tabela 1 - Parâmetros de cozimento Kraft para madeira de Pinus.
Temperatura de Cozimento
Tipo de Licor de cozimento
Tempo de Cozimento
Álcali Efetivo

165ºC
Licor branco de cozimento Kraft
175 minutos
16,5%
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Sulfidez

30%

Com a realização dos cozimentos em mesmas condições, obteve-se resultados
próximos de número Kappa e rendimento da polpação, sendo eles de número Kappa
entre 21 e 20, rendimento bruto de proximamente 45,5%, na primeira batelada, para
o segundo cozimento, o número Kappa ficou entre 20 e 21,5, com um rendimento de
45%, na última batelada de cozimento, o número Kappa, permaneceu em 20 e com
um rendimento de 46%
Aplicando e analisando a margem de erro estabelecida para os parâmetros de
cozimento obtidos, conseguimos projetar uma variação de cozimento aplicando os
15% de erro pela falta de calibração do termopar, como mostrado no gráfico 1.
Gráfico 1 - Projeção de rendimento.

Variação de Rendimento
46,5
46

46

45,5

45,5

45

45

44,5

44,2

44

45

43,9

43,5
43
42,5
1

2
Cozimento Normal

3
15% de erro

Relação do rendimento em % com a aplicação da margem de erro de calibração do PT-100

Fonte: os autores, 2019.

A variação de rendimento em um processo de cozimento Kraft, quando
relacionado a uma escala industrial, uma margem de variação pequena pode
ocasionar um grande custo para a empresa, portanto dentro os parâmetros mais
essenciais e que não devem ocorrer uma certa variação, o rendimento é uma delas,
ligado diretamente com as condições de cozimento pré-estabelecidas, portanto
entende-se realmente a necessidade de um termopar onde aponte realmente a
temperatura real do processo naquele momento, para que o rendimento do cozimento
não decaia, aumentando também a quantidade de tempo e uso de reagentes
químicos, ocasionando um gasto extra para o processo.
Gráfico 2 - Projeção de Kappa
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Variação de kappa
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Variação do numero Kappa após o cozimento com termopar em bom uso, e aplicando margem de erro.

Fonte: os autores, 2019.

Nota-se que para o número kappa, tendo uma temperatura mais elevada, tenha
a diminuir, devido a reação química de cozimento ser diretamente ligada com a
pressão, temperatura e tempo (Fator H), por ser um parâmetro, e com um número
kappa menor, inúmeras propriedades físico-mecânicas relacionadas também ao papel
tendem a decair bruscamente, o que acaba não sendo vantajoso para a produção.
Os parâmetros de cozimento, quando não seguidos conforme o estipulado pelo
processo, podem ocasionar serias variações em todas as fases da produção do
produto final, um cozimento realizado com falsas medições de temperatura e pressão,
podem agregar a perdas de propriedades importantes do papel, como resistência,
alvura, e outras propriedades físicos-mecânicas do produto final, portanto a partir
desse estudo é visível como a calibração e estado de um termopar de medição de
temperatura, de um processo de cozimento Kraft é indispensável.
5. CONCLUSÃO
A regularidade no processo através da padronização permite estabilidade e
resolução de situações que causem custos e perdas de produção, manter a
conservação é fundamental para qualquer empresa independente do seguimento
permanecer em nível competitivo, em especial o seguimento de celulose e papel não
é diferente, por ser várias etapas até chegar ao produto acabado, da madeira ao papel
ou celulose, garantir que em todas as fases os parâmetros estão sendo respeitados e
ainda conseguindo desenvolver em novos pontos medições que irão assegurar que o
produto gerado irá para o cliente com alto nível de qualidade e/ou aumentar a
longevidade dos sensores.
No decorrer dos dias na produção, novos métodos são testados para obter êxito
maior no final e garantir em etapas que depende de forma crucial da temperatura uma
constância, entender como é o funcionamento dos termopares afeta diretamente na
produção, assim como também a sua falta de manutenção e calibração, impacta
diretamente no processo, criando a necessidade de utilização de métodos de
calibração para chegar a uma medida de temperatura e fator H real do processo,
assegurando a durabilidade dos termopares e compreendendo as suas limitações.
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO EXPERIMENTAL PARA O
ESTUDO DE CONTROLE DE PROCESSOS
Ivo Neitzel1 Rubia Maria Betim dos Santos2
Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, simulação e controle de processos

RESUMO
Levando em consideração o grande avanço tecnológico das últimas décadas dentro
da área de controle de processos para buscar maiores eficiências, que retorne mais
lucros com segurança e estabilidade dentro da indústria, a aprendizagem das
ferramentas de controle de processos passa a ter uma necessidade de ser
desenvolvida e compreendida pelos alunos de engenharia química. Assim, este
trabalho tem o objetivo de desenvolver um módulo experimental para inicialmente
fazer controle de temperatura, utilizando a plataforma Arduino Uno e,
posteriormente, tornar o módulo experimental acessível e comandável por
intermédio da internet, visando a utilização da mesma na disciplina de controle de
processos industriais no curso de engenharia química.
Palavras-chave: Arduino Uno, Controle de processos, Laço de controle.

ABSTRACT
Taking into account the great technological advancement of the last decades within
the area of process control to seek greater efficiencies, which returns more profits
with security and stability within the industry, the learning of process control tools
becomes necessary to be developed and understood by the students of chemical
engineering. Thus, this work aims to develop an experimental module to initially do
temperature control, using the Arduino platform, and in a later stage, make the
experimental module accessible and manageable through the internet, aiming to use
it in the discipline of industrial process control in the course of chemical engineering.
Key-words: Arduino Uno, Process control, Control loops.
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1. INTRODUÇÃO
Primordialmente o homem necessitava de grande esforço braçal para
produzir tudo o que necessitava. Houve um grande avanço a partir do momento em
que as primeiras máquinas foram desenvolvidas, porém surgia a necessidade de ter
todo o processo controlado, exigindo agora, um esforço mental, além do ambiente
inseguro proporcionado por este progresso industrial.
Para se ter ideia o primeiro controlador automático industrial, que se tem
registro, é o regulador centrífugo inventado em 1775, por James Watts, para o
controle de velocidade das máquinas à vapor (OLIVEIRA, 1999).
O avanço da tecnologia proporcionou o desenvolvimento de uma variedade
de ferramentas de controle que garantem maior segurança e estabilidade
operacional para todo processo produtivo, reduzindo custos e maximizando os
lucros dentro de uma indústria.
Inicialmente o controle industrial era feito manualmente através de
instrumentos como manômetro, termômetro e válvulas, pois os processos eram
menos complexos. O avanço da área de automação trouxe maior sofisticação
destes equipamentos, demandando a automação através de instrumentos de
medição e controle. Através disso, a operação das atividades centralizou-se em
uma única sala de monitoramento e controle. Dentre as diversas demandas para
controle automático de processos estão o controle de pressão, temperatura,
umidade, viscosidade e ainda operação e montagem de partes mecânicas das
indústrias de fabricação (BAYER e ARAÚJO, 2011).
Dessa forma é de grande relevância atual desenvolver novos estudos
focados no controle de processos, pois é uma área que está em constante avanço,
com processos cada vez mais complexos e maiores, sempre exigindo maior
produtividade, com segurança e viabilidade econômica.
De modo geral, a disciplina de controle de processos industriais, possui um
caráter abstrato que dificulta potencialmente a visualização de sua aplicação
experimental e industrial. Existem sofisticados programas de simulação para tal
propósito, mas que não eliminam a essa natureza abstrata, também existem
bancadas experimentais com variados graus de sofisticação, porém possuem
desvantagens em relação ao alto valor necessário para sua instalação, outro fator é
que estas bancadas experimentais precisam que a pessoa esteja fisicamente para o
desenvolvimento dos trabalhos. Existem instituições de ensino que construíram
laboratórios teste para controle remoto, porém a um custo altíssimo (RIBEIRO,
2018).
O objetivo é que a construção deste módulo tenha um custo de investimento
relativamente baixo, de fácil operação e manipulação pelos usuários e de forma
segura, com aplicação de estratégias de controle e ter a possibilidade de operá-lo
via internet/WEB/iOT/24-7.
Com isso seria possível ter uma realização experimental e real que permita o
entendimento e aplicação dos conceitos teóricos envolvidos, tirando o caráter
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abstrato que tanto dificulta o entendimento e fluidez das aulas de controle de
processos.

2. METODOLOGIA
O propósito desse trabalho é a construção e desenvolvimento de um
protótipo capaz de conciliar a parte teórica, vista em sala de aula, com a prática,
através de experimentos de controle.
Para o controle de temperatura será desenvolvido um laço de controle,
utilizando a plataforma Arduino, um módulo MAX6675 Termopar Tipo K, uma
resistência removida de um aquecedor de ar, um Nanoshield TRIAC, um
Nanoshield Zero Cross, Nanoshield Interface, uma Base Board e outros
componentes que venham a ser necessários.

2.1 MATERIAIS
2.1.1 Arduino
Arduino (Figura 01) é uma plataforma de computação física (são sistemas
digitais ligados a sensores e atuadores, que permitem construir sistemas que
percebam a realidade e respondem com ações físicas), baseada em uma simples
placa de Entrada/Saída microcontrolada e desenvolvida sobre uma biblioteca que
simplifica a escrita da programação em C/C++ (BARANIUK e MELO, 2012).
Apesar de existirem outras plataformas disponíveis atualmente no mercado
para microcontroladores, o Arduino aparece com maior destaque por sua fácil
manipulação de programação, tanto com maior grau de controle quanto um controle
mais simples, ter versatilidade e além de ter um custo relativamente acessível
(CAVALCANTE, 2011 apud RIBEIRO, 2018).

2.1.2 Módulo Max6675 Termopar Tipo K
O Módulo MAX6675 Termopar Tipo K – 0º a 800ºC (Figura 02) é um
dispositivo eletrônico que tem como finalidade fazer a medição de temperatura. Este
tipo de sensor é conhecido por ser versátil, simples, de baixo custo e robusto. Pode
ser utilizado em aplicações industriais, em aparelhos eletrônicos ou em projetos
pessoais. Sua composição é feita a partir de dois metais distintos que são unidos e
ligados a um dispositivo que tenha capacidade de ler termopares. Se há uma
diferença de temperatura entre a extremidade unida e as extremidades livres, uma
diferença de potencial surge e se o termopar estiver conectado ao dispositivo que
tenha capacidade de interpretar o sinal, um valor de temperatura correspondente
será apresentado.
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Figura 01 - Arduino

Fonte: Arduino (2019)

Figura 02 - Módulo MAX6675 Termopar Tipo K

Fonte: Blog MasterWalker Shop (2019)

2.1.3 Resistência
A resistência (Figura 04) a ser utilizada foi removida de um aquecedor de ar
usado (Figura 03) da marca Cadence.
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Figura 03 – Aquecedor de ar

Fonte: Autor (2019)

Figura 04 – Resistência

Fonte: Autor (2019)

2.1.4 Nanoshield Triac
O Nanoshield Triac (Figura 05) pode ser utilizado para acionamentos de
dispositivos da rede elétrica em 127V ou 220V AC (corrente alternada) utilizando os
pinos de I/O do Arduino. Ele é ideal para aplicações como:


Acionamento ou dimerização de lâmpadas;



Controle de eletrodomésticos diversos como luminárias, fornos
elétricos, cafeteiras, ventiladores, etc.



Acionamento de portões de garagem.

No Arduino trabalha-se normalmente com tensões DC (corrente contínua),
em valores relativamente baixos, tais como 5V ou 3,3V. Mas a rede elétrica
residencial é em AC (corrente alternada) e, além de operar em valores bem mais
altos (110V ou 220V), tem a característica própria que a diferencia da corrente
contínua: quando opera-se em AC, o sinal da tensão varia várias vezes por
segundo, alternando entre positivo e negativo (BR-ARDUINO.ORG, 2016).
Para o controle de carga AC é necessário controlar o ângulo de disparo da
senoide, ou seja, controlar o quanto de potência será disponibilizada para a carga.
Para isso usa-se o TRIAC como atuador do circuito. Com o TRIAC é possível
controlar o início da condução da senoide, aplicando um pulso em um ponto prédeterminado do ciclo de corrente alternada (EQUIPE EMBARCADOS, 2016).
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Figura 05 – Nanoshiel TRIAC

Fonte: Circuitar (2019)

2.1.5 Nanoshield Zero Cross
Para o correto disparo do TRIAC é necessário um circuito para identificar a
passagem por zero da senoide. Esse circuito é conhecido como detector de zerocrossing.
No Brasil a rede elétrica é padronizada em 60Hz, o que significa que um
ciclo completo (de -110V a 110V e de volta a -110V, ou de -220V a 220V e de volta
a -220V, dependendo da região), acontece 60 vezes por segundo. Para alternar
entre o valor positivo e o valor negativo, há um momento crucial em que a tensão
chega a ser 0V (BR-ARDUINO.ORG, 2016).
O Nanoshield Zero Cross (Figura 06) permite que você identifique o momento
em que a tensão da rede elétrica AC cruza a linha de zero volts.
Figura 06 – Nanoshiel Zero Cross

Fonte: Circuitar (2019)
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2.1.6 Nanoshield Interface
Com o Nanoshield Interface (Figura 08) é possível adicionar ao projeto
elementos básicos de interface com o usuário. Ele possui 5 botões, 2 LEDs (verde e
amarelo) e um buzzer. Os botões estão ligados através de um divisor resistivo ao
pino A0 do Arduino, e podem ser acessados com uma simples leitura analógica.
Cada botão está relacionado a uma faixa de leitura analógica do pino A0, conforme
a Figura 07 abaixo.

Figura 07 -Intervalo de leitura dos botões
Botão

Intervalo de Leitura

Right

Menor que 69

Up

69 a 230

Down

231 a 407

Left

408 a 630

SEL

631 a 896

Todos soltos

Maior que 897

Fonte: Circuitar (2019)

Figura 08 – Nanoshield Interface

Fonte: Circuitar (2019)

2.1.7 Base Board
A Base Board (Figura 09) funciona como a placa mãe do sistema
Nanoshields e permite a montagem de até 4 módulos de uma maneira simples e
prática. Com a Base Board todas as conexões lógicas e de alimentação são
implementadas internamente, não sendo necessário o uso de fios, jumpers ou
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protoboard para a construção de projetos.
Figura 09 – Base Board

Fonte: Circuitar (2019)

2.2 MÉTODOS
A construção do módulo está em fase de desenvolvimento. Seu desenho
encontra-se na Figura 10 e seu fluxograma de instrumentação na Figura 11.
Figura 10 – Desenho do protótipo
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Fonte: Autor (2019)

Figura 11 – Fluxograma de instrumentação

Fonte: Autor (2019)

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 CONTROLE DE PROCESSOS
De forma simples, controlar um processo compreende em medir a variável
que se deseja controlar, comparar este resultado de medição com o valor desejado
e agir no sistema caso o valor medido seja diferente do valor desejado, de modo a
eliminar esta diferença (OLIVEIRA, 2013).
As estratégicas básicas de controle se resumem em duas principais: controle
realimentado (feedback) e controle antecipatório (feedforward), ou também na
junção das duas, visando contornar problemas de estabilidade. O controle feedback
é o mais aplicado na maioria das situações, resumidamente, a variável controlada é
medida através de um sensor e seu valor comparado ao valor desejado (set point).
Quando há diferença entre os dois, têm-se um erro ou desvio, com base nisso, na
saída do controlador ocorrerá a aplicação de uma correção na variável manipulada.
Nota-se aqui que sua atuação ocorre apenas após a ocorrência do erro, já o
controle feedforward visa evitar que ele ocorra. Para isso, modifica-se a variável
manipulada através de um modelo matemático que descreva da melhor forma
possível o processo, levando em consideração todas as variáveis que influenciam a
variável controlada, dependendo exclusivamente da precisão da relação dos valores
estabelecidos entre o set point e a variável manipulada, com isso sua desvantagem
é não fazer medições na variável controlada. Por isso um sistema de controle que
opere através destas duas estratégias é mais vantajoso (BAYER e ARAÚJO, 2011).
Dessa forma, um sistema de controle compreende em aplicar sinais
adequados na entrada do processo com o objetivo de que o sinal de saída atenda
certas especificações e/ou tenha um desempenho específico. Portanto, o problema

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

que o controle de processos busca resolver é determinar os sinais adequados a
serem aplicados a partir da saída desejada e do conhecimento do processo
(BAYER e ARAÚJO, 2011).
3.1.1 Diagrama de blocos
Um sistema de controle é composto pela junção de vários elementos, uma
análise dele pode ter certo grau de dificuldade. Por esse motivo, a maneira mais
básica e fundamental para sua compreensão é através de um diagrama de blocos.
Nele irá constar simplificadamente os elementos principais do laço de controle
analisado em um fluxo de sinais, desde o set point, a verificação da existência de
um erro ou desvio transmitido por medidor no processo, seguindo para o
controlador, responsável pela tomada de decisão, a qual a ação a ser feita será
realizada através de uma variável manipulada que atuará no processo para
contornar o desvio ou erro verificado na saída do processo inicialmente.
No protótipo em desenvolvimento irá ser utilizado um sensor de temperatura
para medir o calor sendo emitido da resistência, se este não for o valor definido
como set point, o controlador envia ao Nanoshiel TRIAC um sinal para que ele
mude a potência enviada a resistência para se alcançar a temperatura desejada, ou
seja, diminuindo ou aumentando o calor dissipado pela resistência.
O diagrama de blocos para o laço de controle em desenvolvimento pode ser
visualizado na Figura 12.
Figura 12 – Diagrama de blocos do controle de temperatura

Set Point

Temperatura
Desejada

Erro

CONTROLADOR

TRIAC

PROCESSO

−

TERMOPAR
TIPO “K”

Fonte: Autor (2019)

Outra forma de interferir no sistema, é inserir um controle de velocidade, um
“ventilador” que pode ser montado com um motor DC (componente capaz de
converter energia elétrica em energia mecânica) que irá rotacionar e nele coloca-se
hélices para a geração de uma corrente de ar que passará pela resistência, tendo,
então, consequência na quantidade de calor sendo transmitido e captado pelo
sensor de temperatura.
Para o controle do ar, pode-se utilizar um sensor de velocidade que irá
transmitir este valor e comparar a um set point, “x” rotações por minuto, por
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exemplo, e o controlador decidirá o que fazer, enviando para o motor DC a rotação
que deverá operar.
O diagrama de blocos para um laço de controle de velocidade interferindo no
controle de temperatura pode ser visualizado na Figura 13.
Figura 13 – Diagrama de blocos do controle de temperatura e velocidade.
Set Point

Velocidade

Erro

CONTROLADOR

P1

MOTOR DC

−

Desejada

SENSOR DE
VELOCIDADE

Set Point
Erro

−

CONTROLADOR

Temperatura
Desejada

TRIAC

+

P2

TERMOPAR
TIPO “K”

Fonte: Autor (2019)

3.2 CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO
A primeira fase para a construção do módulo foi desenvolver primeiro o
controle de temperatura. Para isso foi feita aquisição dos materiais necessários e
feito um controle de luminosidade para lâmpada incandescente que se comporta
como a resistência que será usada no módulo.
Assim, foi montado um dimmer, um circuito que serve para controlar a
intensidade de uma lâmpada. Ele utiliza o Nanoshield TRIAC, o Nanoshield Zero
Cross, o Nanoshield Interface e uma Base Board. Na Figura 14 consta um
fluxograma do funcionamento do código utilizado no software da plataforma do
Arduino que servirá como uma base para a construção do laço de controle do
protótipo. O código possui duas partes principais, o setup(), responsável pelas
configurações das portas de entrada/saída e comunicação serial, e o loop(), onde
ocorre um laço de controle infinito que executará uma rotina de ações determinada.
Na Figura 15 está o dimmer montado
desenvolvimento não está totalmente construído.
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Figura 14 – Fluxograma código DIMMER

Fonte: Autor (2019)

Figura 15 – DIMMER

Fonte: Autor (2019)

4. CONCLUSÃO
O módulo ainda está em fase de desenvolvimento, no entanto, espera-se que
com este trabalho as aulas de controle de processos sejam mais aproveitadas e
que desperte no aluno um maior interesse e compreensão da matéria, colocando
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em prática os conhecimentos adquiridos de forma divertida e didática.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é verificar e entender a utilização dos termopares nos
processos produtivos da indústria e verificar os princípios de fabricação deste
equipamento, visto que ele tem uma grande utilidade na indústria. Os termopares são
sensores que medem temperatura com uma configuração simplificada também sendo
muito robustos, suas medições têm um alto grau de confiabilidade, além de ter um
baixo custo de aquisição. Sendo amplamente utilizados nos mais variados processos
de medição de temperatura, o termopar é constituído de dois metais distintos unidos
em uma das extremidades. Para um melhor entendimento a respeito do assunto, foi
confeccionado um termopar com fio de cobre e fio de alumínio, o qual foi unido em
uma das extremidades. Um segundo termopar foi confeccionado, sendo ele do tipo K.
Utilizando um multímetro, realizou-se testes de conversão de tensão para
temperatura, onde apenas o termopar tipo K forneceu dados e bons resultados.
Palavras-chave: indústria; termopar; temperatura.

ABSTRACT
The objective of the present work is to verify the use of thermocouples in the productive
processes of the industry and to verify the manufacturing principles of this equipment,
since it has a great utility in the industry. Thermocouples are sensors that measure
temperature with a simplified configuration as well as being very robust, their
measurements have a high degree of reliability, besides having a low acquisition cost.
Being widely used in various temperature measurement processes, the thermocouple
consists of two distinct metals joined at one end. For a better understanding of the
subject, a thermocouple with copper wire and aluminum wire was made, which was
joined at one end. A second thermocouple was made, which was K-type. Using a
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multimeter, voltage-to-temperature conversion tests were performed, where only the
K-type thermocouple provided data and good results.
Key-words: industry; thermocouples; temperature.

1. INTRODUÇÃO
A maioria dos produtos industriais são fabricados para satisfazer determinadas
propriedades físicas e químicas. Quanto maior a qualidade do produto, menores
devem ser as tolerâncias de suas propriedades. Quanto menor a tolerância, maior a
necessidade dos instrumentos para a medição e o controle automático (RIBEIRO,
1999).
Tendo como foco alguns nichos de indústrias e sendo comumente muito
utilizados em várias aplicações, os sensores de temperatura finalidade “o
monitoramento e controle dos diversos processos industriais” (DINIZ, 2016).
No ramo da instrumentação, a maioria das medições é feita de modo indireto.
Mede-se uma grandeza física diretamente e infere o valor da variável desejada desta
medição. Por exemplo, a medição de temperatura por enchimento termal é uma
medição direta de pressão, a medição da temperatura através do termopar mede
diretamente uma tensão elétrica (RIBEIRO, 2003).
Medir a temperatura é fundamental para o desenvolvimento de pesquisas
voltadas para ciências e tecnologia, pois grande parte das propriedades físicas e
químicas apresentam alguma dependência desta grandeza. Medir a temperatura é
fundamental para se ter o controle dos processos em que a esta é uma variável tem
uma relação. Vários aparatos de medida de temperatura vêm sendo desenvolvidos,
utilizando dispositivos sensores elétricos e não elétricos, em busca de leituras mais
exatas para a finalidade a que se destinam (GUADAGNINI, 2005).
Um dispositivo de medição de temperatura usado atualmente na indústria com
uma vasta aplicação e versatilidade é o termopar, a faixa de temperaturas que pode
ser medida estende-se desde - 200°C a +1700°C para os tipos usuais (SENSE,
2015). “O termopar é um transdutor ativo que não necessita de alimentação externa,
isto é, o próprio transdutor gera uma força eletromotriz. [...] tem seu funcionamento
baseado na junção de metais diferente, condutores ou semicondutores” (PUC-RIO,
s/d).
O termopar é utilizado em indústrias que possuem processos que necessitam
operar em temperaturas muito altas. Quando relacionado a termômetros de líquido
em vidro ou de resistência de platina, vê-se que o termopar é mais empregado, uma
vez que ele possui um baixo custo e uma construção mais vigorosa (DINIZ, 2016).
A temperatura é um parâmetro fundamental na maioria dos processos físicos,
ganhando uma grande evidência no mundo da metrologia (CAMARANO et al., 1993).
Com as exigências em termos de incerteza de medição, nas diversas áreas da
ciência e tecnologia, para aplicação em campo e de custo reduzido, tais transdutores
passaram a ocupar maior espaço na medição automatizada de temperatura,
especialmente, em bancadas de ensaio e em sistemas de controle. (CAMARANO et
al., 1993).
Com o desenvolvimento da eletrônica, trouxe a possibilidade da implementação
de instrumentos computadorizados, mais eficientes para a medição de temperatura.
Em termos de sistemas computadorizados de aquisição de sinais, atualmente o
mercado oferece as opções de encadear diferentes módulos de um sistema de
aquisição, de uso geral para configurar um aplicativo. Com a tendência à
padronização de hardwares e softwares de sistemas de aquisição de sinais vai se

tornando cada vez mais interessante, técnica e economicamente, a opção por um
sistema configurado a partir de produtos modulares genéricos, podendo ser,
inclusive, de diferentes fabricantes (CAMARANO et al., 1998).
O controle de temperatura é muito importante para o controle de processos. Os
circuitos eletrônicos utilizados são padronizados, para a maioria das malhas de
controle, independente da variável sendo medida ou manipulada. Um sensor
converte a variável de processo em um sinal eletrônico ou mecânico de baixo nível.
E este sinal é enviado para um transmissor, que condiciona e o converte em 4 a 20
mA cc (0% a 100%). De modo geral, um indicador, controlador ou registrador recebe
o sinal padrão, mas apenas se esse equipamento receptor apresentar um circuito
filtro na entrada. Se por um acaso esse equipamento não possuir o circuito filtro, para
impedir que haja influência de ruídos (RIBEIRO, 2005).
Com isso, esse trabalho tem como objetivo entender os conceitos de medidas
de termopares com a confecção de um termopar de cobre e alumínio e de um
termopar tipo K.
2. METODOLOGIA
2.2 MATERIAIS E MÉTODOS
Para realizar a construção do termopar, utilizou-se dos seguintes materiais:
• Cabo termopar 30, tipo K;
• Pino macho termopar tipo K;
• Acabamento para fio termo contraste;
• Estilete;
• Isqueiro;
• Alicate;
• Chave de fenda;
• Cabo tipo jacaré;
• Multímetro tcd747ou (fluk B+) ou Afr Mt- 4300;
• Fio de cobre;
• Fio de alumínio.
Foi realizada a confecção de dois termopares. A confecção do primeiro
termopar se deu da seguinte maneira:
• Foi retirado o material plástico das duas extremidades do cabo termopar
tipo K. Após, fixou-se uma das extremidades no pino macho tipo K e na
outra extremidade fez-se a união enrolando os fios desencapados
anteriormente. Em seguida fez-se uma solda na extremidade garantindo
a união perfeita dos materiais e a aferiu-se com um multímetro
garantindo a polaridade.
• Na sequência, conectou-se o multímetro tipo tcd747 (flukB+) e aqueceuse a ponta que foi soldada. Com isso, devido ao multímetro ter a opção
de conversão da diferença de potencial (tensão), pode ser possível obter
a indicação de temperatura.
Já o segundo termopar foi confeccionado da seguinte maneira:
• Cortou-se um pedaço de fio de cobre e um pedado de fio de alumínio
com 20 cm cada. Na sequência, em uma das extremidades, foram
ligados e fixados.

Desta forma, apenas para realizar testes, mediu-se a temperatura da água a
0ºC e a 70ºC. O termopar tipo K foi escolhido para ser confeccionado por ser mais
fácil de encontrar os materiais necessários e por possuir uma boa faixa de medição.
Figura 1 – Termopares confeccionados

Fonte: Os autores.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 REVISÃO TEÓRICA
3.1.1 Definição de Temperatura e Calor
A temperatura está relacionada com o grau de agitação entre moléculas, e com
o deslocamento da energia cinética de um átomo ou molécula. A temperatura,
também, está relacionada com a energia interna de um sistema termodinâmico. Não
há um limite máximo para temperatura, ou seja, não há um valor de temperatura o
qual não se pode ultrapassar, mas existe sim existe um limite mínimo de temperatura,
que é chamado de zero absoluto. O zero absoluto corresponde a -273,15 °C e seria o

ponto em que as moléculas teriam o menor grau de agitação ou até inexistente.
(JÚNIOR, s/d).
O calor pode ser definido como “a forma de energia que pode ser transferida
de um sistema para outro em consequência da diferença de temperatura entre eles”.
O entendimento físico sobre o calor só foi alcançado a partir da metade do século XIX
com o desenvolvimento de estudos a respeito das moléculas com bolas menores em
movimento chamada de teoria cinética (CENGEL; GHAJAR, 2009)
3.1.2 Conversão de Tensão para Temperatura
O termopar só pode converter uma diferença de temperatura em um termo
tensão proporcional. Esta correlação é altamente não linear e é matematicamente
descrito por um polinômio de maior grau. Para a aplicação prática, uma temperatura
de referência ou junta de referência (0º C) é simulada, A corrente do circuito gerada
não pode ser medida diretamente (FRANCHI, 2010). Com isso, o circuito de medição
deve ser aberto e deve ser conectado a uma medição de corrente ou unidade de
tensão. Devido à resistência específica relativamente alta dos materiais térmicos,
nenhuma unidade de medição de corrente é usada. Em vez disso, uma unidade de
medição de tensão com alta resistência interna é usada, de modo que a termo tensão
possa ser medida sem carga (CASTRUCCI, 2009).
3.1.3 Transmissor de Temperatura
A malha de controle pode ter, opcionalmente, um transmissor. O transmissor é
um instrumento que sente a variável de processo e gera na saída um sinal padrão,
proporcional ao valor desta variável. Pode se usar o transmissor para enviar um sinal
padrão a grandes distâncias para ser manipulado remotamente e para permitir a
centralização e a padronização dos instrumentos da sala de controle (RIBEIRO,
2003).
Em se tratando de medição automatizada de temperatura, pode-se dizer que os
transdutores mais empregados são os termopares pois “fisicamente, são simples,
podem ser flexíveis, robustos e geralmente são de fácil instalação e manuseio; além
de possuírem boa resposta dinâmica, ampla faixa de operação e serem transdutores
ativos” (CAMARANO et al., 1993).
É necessário medir o valor de uma variável para realizar o seu controle e isso
ocorre por um elemento sensor que faz parte de um transmissor ou de um
controlador. A escolha do elemento sensor vai depender diretamente da variável a
ser medida. Ele pode ser de natureza mecânica, ou seja, ele identifica a variável
gerando movimento mecânico ou uma força na saída, ou de natureza eletrônica, que
pode ser subdivido em: ativo, ou seja, ele identifica a variável gerando uma tensão
elétrica na saída, não necessitando de alimentação; ou passivo: requer tensão de
alimentação variando uma grandeza elétrica como a resistência, por exemplo
(RIBEIRO, 2003).
Segundo (BORCHARDT; GOMES, 1979), este efeito a presença de dois
materiais diferentes conectados em um circuito, com suas e suas extremidades
submetidas a temperaturas diferentes, gera-se no circuito uma força eletromotriz, cuja
grandeza dependerá dos materiais e da diferença de temperatura entre as juntas.
Para um conhecimento de medição de temperatura, deve-se conhecer todas as
condições dinâmicas a que o processo estará submetido, pois todo processo poderá
trazer dificuldades durante o momento da medição. Sabe-se que as interfaces de

alguns materiais são praticamente inacessíveis, e por isso os processos de medição
de temperatura tornam-se muito imprecisos. Existem várias técnicas e métodos,
práticos e analíticos, desenvolvidos com o intuito de determinar a temperatura nesses
processos, mas há uma grande dificuldade para se chegar a essas regiões, e,
portanto, nenhum deles é universalmente aceito (MACHADO; DA SILVA, 2004).
Um objeto que determina o sentido do fluxo de calor quando o objeto é colocado
em contato térmico com outro objeto, o calor flui da região de mais quente para uma
de mais baixa. Pode ser medida por uma escala experimental, baseada em alguma
propriedade ou por um instrumento, ou por uma escala de temperatura absoluta. A
temperatura é uma das sete grandezas de base do SI (RIBEIRO, 1999).
Temperatura absoluta é aquela mensurável em teoria na escala de temperatura
termodinâmica. A unidade SI é o kelvin (K). É a escala cujo 0 K corresponde a –273,15
°C. Temperatura ambiente é a temperatura do meio envolvendo um equipamento.
Para equipamento que não gera calor, é a mesma que a temperatura do meio
envolvendo o equipamento quando o equipamento não está presente. “Para
equipamento que gera calor, é a mesma que a temperatura do meio envolvendo o
equipamento quando o equipamento está presente e dissipando calor. Os limites da
máxima temperatura ambiente permissível são baseados na hipótese que o
equipamento em questão não esteja exposto a fonte de energia radiante significativa”
(RIBEIRO, 1999).
“Temperatura do processo é a do meio do processo no elemento sensor.
Temperatura relativa é aquela obtida de pontos notáveis de mudança de estado de
substância pura” (RIBEIRO, 1999).
3.1.4 Termopares
Alguns critérios são utilizados na seleção de um termopar: faixa de temperatura,
resistência química do material do termopar ou bainha, resistência à abrasão e
vibração, requisitos de instalação (pode ser necessário ser compatível com o
equipamento existente, os furos existentes podem determinar o diâmetro da sonda
(ROSÁRIO, 2009).
“Os termopares são os transdutores de temperatura mais comuns. Apresentam
ampla faixa de medição, simplicidade e facilidade de instalação. No entanto,
apresentam baixa sensibilidade e susceptibilidade à contaminação” (TRIETLEY,
1986 apud BLANK et al., 2012).
De acordo com o efeito Thomson, quando dois metais diferentes são unidos
entre si formando duas junções, o potencial existe dentro do circuito devido ao
gradiente de temperatura ao longo de todo o comprimento dos condutores dentro do
circuito (TERMOPARES, s/d).
Figura 2 – Montagem de um termopar – representação

Fonte: Adaptado de PUC-RIO.

“A tensão termoelétrica na junta de referência pode ser mantida fixa, mantendo
sua temperatura constante, ou pode ser simulada eletricamente. Os termopares
reconhecidos internacionalmente são do tipo K, J, B, S, T, E e R” (TRIETLEY, 1986;
M & C, 1989 apud BLANK et al., 2012). As tabelas abaixo indicam as principais
características dos termopares:
Tabela 1 – Código ANSI
COMPONENTES DA LIGA
CÓDIGO ANSI
Fio positivo (+)
Fio negativo (-)
T
Cobre
Constantan (cobre-níquel)
J
Ferro
Constantan
E
Cromel (níquel- cromo)
Constantan
K
Cromel
Alumel (alumínio-níquel)
S
Platina/Ródio 0%
Platina
R
Platina/Ródio 13%
Platina
B
Platina/Ródio 30%
Platina/Ródio 6%
Fonte: Adaptado de BARP et al., 2000.

Tabela 2 – Tipos de termopares
Termopar

Metais de
base

Sensibilidade
(μv/k)

Faixa de
medição
(°C)
-200 a 1250

K

Cromel/
Alumel

39

J

Ferro/
constantan

51

0 a 760

SeR

Pt/PT
+ Rb

7

0 a 1480

T

Cobre/
constantan

40

-200 a 370

E

Cromel/
constantan

62

-200 a 900

Erro adimissível (ANSI)
(acima de 0 °C)
Normal ou standart - 2,2
°C ou 0,75% especial 1,1 °C ou 0,375%
Normal ou standart - 2,2
°C ou 0,75% especial 1,1 °C ou 0,375%
Normal ou standart - 1,4
°C ou 0,25% (não há
limites especiais)
Normal ou standart 0,83 °C ou 2 % especial
-0,42 °C ou 0,375%
Normal ou standart - 2,2
°C ou 0,5% especial -1,1
°C ou 0,375%

Fonte: Adaptado de BARP et al., 2000.

A princípio, qualquer par de metais dissimilares podem ser utilizados como
termopar. Já foram catalogados acima de 300 tipos de termopares, mas poucos são
industrialmente utilizados. A ANSI possui apenas sete junções padronizadas e que
são identificados por uma letra (BARP et al., 2000).
À medida que os termopares envelhecem em um processo, seus condutores
podem perder homogeneidade devido a alterações químicas e metalúrgicas causadas
por exposição extrema ou prolongada a altas temperaturas. Se a seção envelhecida
do circuito do termopar estiver exposta a um gradiente de temperatura, a tensão
medida será diferente, resultando em erro (SOUSA, 2013).

4. RESULTADOS
Os testes com os termopares confeccionados foram realizados com água em
três temperaturas diferentes: água gelada, água em temperatura ambiente e água
quente. O termopar de cobre e alumínio não forneceu dados ou resultados para
comparar com o outro termopar, isso ocorreu devido a escada de medição do
multímetro utilizado não mensurar a temperatura e a tensão gerada, sendo assim não
foi possível calcular a conversão de tensão para temperatura e nem a possiblidade de
traçar uma curva comparativa com outros termopares. O termopar com a liga tipo K,
porém, forneceu a temperatura da água em cada situação a partir da tensão. Esses
resultados foram comparados com um termopar tipo K comercial, o que mostra a
tabela abaixo:
Tabela 3 – Comparação de resultados
MEIO MEDIDO
TERMOPAR
TERMOPAR
TERMOPAR
TIPO K
TIPO K
ALUMÍNIO E
(COMERCIAL) (CONFECCIONADO)
COBRE
(CONFECCIONADO)
Água Gelada
2 °C
1 °C
Não encontrado
Água a
22 °C
22 °C
Não encontrado
Temperatura
Ambiente
Água Quente
70 °C
70 °C
Não encontrado
Fonte: Os autores.

Vários fatores podem ter contribuído para que o termopar confeccionado de
cobre e alumínio não apresentasse resultados, tais como: espessura do fio utilizado
comparado com o de tipo K, que está na escala de décimos de milímetro, e fio utilizado
no experimento, que estava na escala de milímetro, o multímetro utilizado também
não foi o apropriado pois esse tipo de experimento necessita de medidas na casa
microvolts, fatores na confecção do experimento e o tempo relativo curto para esse
tipo de experimento que demanda de testes prolongados.
Deve-se considerar também que não foi possível comprovar a temperatura
obtida como verdadeira, uma vez que não foi possível medir com um termômetro. Isso
se deu por não encontrar um termômetro com a mesma faixa de medição do
multímetro.
Outro fator a se considerar é o limite de erro padrão do termopar tipo K, que é
± 2,2ºC ou ± 2,00% (TERMOPARES, s/d).
Vale ressaltar que devido ao range de medição não foi possível obter o valor
da tensão da água nas temperaturas obtidas, uma vez que, ao medir, esse valor não
estabilizou.

5. CONCLUSÃO
Com o estudo e o experimento realizado conseguiu-se entender e observar o
fenômeno da conversão da tensão em temperatura tendo a tensão como uma força
eletromotriz, também foi possível concluir que a liga utilizada influencia diretamente
na produção de termopares pois reduzem ou elevam a precisão. Em relação aos
termopares confeccionados, obteve-se resultados adequados para o de tipo K devido
ao equipamento de medição ser adequado para a medição de termopares tipo K, e

para o confeccionado com alumínio e cobre, a escala de medição do equipamento
não é adequada. Pode-se deixar como sugestão para trabalhos posteriores a
utilização de um software para converter a tensão gerada em temperatura utilizando
uma curva que pode ser gerada através de levantamento de dados.
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RESUMO
Historicamente a máquina de papel segue os mesmos processos de remoção
da parcela de água que acompanha a fibra durante seu processamento na fábrica de
papel, sendo que este desaguamento ocorre por filtração, compressão e evaporação.
Na seção de secagem de uma máquina de papel cilindros aquecidos com vapor
transferem calor para folha, fazendo a parcela de água evaporar. Esta seção é a mais
longa, e com maior custo operacional devido a energia térmica utilizada. Sendo
fundamental uma troca térmica eficiente, o cilindro secador deve ser projetado de
forma a responder ao processo de secagem da melhor maneira possível, e neste
contexto a modelagem e simulação dos cilindros secadores se torna uma ferramenta
interessante para comparar os diferentes efeitos de transferência térmica, com
materiais construtivos distintos empregados nos cilindros da máquina de papel. Neste
estudo pretende-se avaliar o comportamento de um cilindro secador, por meio da
modelagem matemática que descreve esse equipamento e, simulação de condições
típicas no processo de secagem de papel.
Palavras-chave: cilindro secador, secagem de papel, simulação.
ABSTRACT
Historically the paper machine follows the same processes of removal of the
portion of water that accompanies the fiber during its processing in the paper mill, and
this dewatering occurs by filtration, compression and evaporation. In the drying section
of a paper machine heated cylinders with steam transfer heat to web, causing the water
portion to evaporate. This section is the longest, and with the highest operating cost
due to the thermal energy used. In this context, the modeling and simulation of the
drying cylinders becomes an interesting tool to compare the different effects of thermal
transfer with materials used in the cylinders of the paper machine. This study intends
to evaluate the behavior of a dryer cylinder, through the mathematical modeling that
describes this equipment and simulation of typical conditions in the drying process of
paper.
Key-words: dryer cylinder, paper drying, simulation.
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1. INTRODUÇÃO
Uma das etapas mais importantes da fabricação do papel é a secagem da
folha, nessa etapa a transferência de calor para a folha úmida fornece a energia
necessária para evaporação da água. O aumento da energia das moléculas de água
presentes no papel proporciona evaporação mais rápida. Entretanto, menos energia
resulta em evaporação mais lenta impactando na velocidade de produção,
influenciando também na qualidade do papel, podendo causar regiões com umidade
fora do padrão (ROMANO, ARANTES e BEZZERA, 2007).
Na seção de secagem da máquina de papel, o vapor é inserido no interior dos
cilindros secadores, gerando condensado devido o contato do vapor com a camisa do
secador reduzir a energia do vapor, fornecendo portanto, o calor que é necessário
para que ocorra evaporação da água presente na folha no lado externo do secador
(ROMANO, ARANTES e BEZZERA, 2007).
Aços carbono e ferros fundidos são materiais utilizados pela indústria
papeleira de modo geral. O ferro fundido cinzento é uma categoria de ligas metálicas
que comumente utiliza-se na construção de cilindros secadores de máquinas de
papel. (AROMAA e KLARIN, 1999) O Aço carbono possui características mecânicas
como, excelente ductilidade e fácil soldabilidade, tendo uma espessura menor para
mesma resistência comparado ao ferro fundido (NUNES e KREISCHER, 2010).
A modelagem e simulação de processos tem crescido ultimamente por
diversos motivos, como por exemplo a avaliação de equipamentos que utilizam
energia térmica para realizar sua função. Esta ferramenta permite avaliar o
comportamento do material utilizado na construção do equipamento, os fatores que
influenciam o processo e a eficiência do projeto (SECCHI, 2002).
2. DESENVOLVIMENTO
A máquina de papel é um equipamento complexo, que realiza essencialmente
a separação das fibras da parcela de água que as acompanha durante os processos
anteriormente realizados para obtenção da polpa (ANDRIONI, 2006).
2.1. UMA VISÃO GERAL DA MÁQUINA DE PAPEL
Na máquina de papel, o processo de desaguamento divide-se em três etapas
principais, sendo a formação, prensagem e secagem da folha de papel (Figura 01),
(GHOSCH, 2011).
Figura 01 – Seções de uma máquina de papel típica

Fonte: Adaptado de Ghosch, (2011)

Para a formação do papel primeiramente ocorre uma filtração na seção da
mesa formadora, a qual retira por gravidade e vácuo a água contida entre as fibras.
Nela a massa é constantemente despejada sobre uma tela para drenar a água, sendo
a fibra encaminhada para o setor de prensas. Neste ponto se tem três parâmetros de
controle que incidirão na qualidade e produtividade da máquina. Estes parâmetros são
a drenagem, retenção e formação da folha (SMOOK,1990).
Após a remoção da água na seção de formação, a água restante contida na
folha fica armazenada entre as fibras por tensão superficial, somente sendo possível
ser retirada por prensagem. Na prensagem do papel, a folha passa entre nips de rolos
para sofrer compressão, assim transferindo a água para um feltro que a absorve e
direciona para uma caixa de sucção (ANDRIONI, 2006).
Durante a secagem a remoção de água é feita por evaporação através do
contato com cilindros aquecidos com vapor, que logo após estão envolvidos por telas.
A capacidade de evaporar água da folha é uma função direta da temperatura da
superfície do cilindro e a capacidade que o ambiente tem de reter água
(SMOOK,1990).
2.2. CONFIGURAÇÃO DE UMA SEÇÃO DE SECAGEM CONVENCIONAL DE
MÁQUINA DE PAPEL
Atualmente existem diversos tipos de máquinas de papel, sendo esses
projetos definidos por tipo de papel a ser fabricado, velocidade requerida e limitações
técnicas relacionadas a construção do equipamento. Desde a invenção da máquina
de papel, esta possui as etapas de desaguamento em mesa formadora, prensagem e
secagem (PEPE, 2000).
Fato é, que devido à dificuldade de retirada de água à medida que a folha
avança na máquina de papel, a secagem do papel é a seção mais longa da máquina.
Nesta etapa o principal método para retirada da água é a utilização de cilindros
aquecidos com vapor para secar a folha (HAAPANEN; ALEXANDRE, 2000).
Existem diversas configurações e disposições dos cilindros secadores e
componentes que suportam a folha, como rolos suportes, caixas de transferência e
telas secadoras. Na maioria das configurações de secaria de máquinas de papel ao
redor do mundo, a utilização do conceito de multi-cilindros em duas fileiras na
horizontal é o que se sobressai (PEPE, 2000).
A secaria multi-cilindros (Figura 02) é uma configuração que proporciona
vários benefícios para a secagem do papel. Primeiro, sua eficiência energética é boa
devido a forma que os cilindros estão dispostos. Em segundo lugar, o vapor se encaixa
bem com a infraestrutura energética da indústria de papel e celulose. Além disso,
facilita o transporte da folha na seção de secagem e melhora a suavidade da mesma.
A secagem com cilindros também fornece um meio para restringir a área de transporte
da folha nas direções cruzadas entre a fileira superior e inferior (KARLSSON, 2010).

Figura 02 - Configuração de uma bateria secadora

Fonte: Adaptado de Ghosch, (2011).

Em geral uma seção de secagem é dividida em grupos (ou baterias)
secadores, os quais podem variar de 3 até 10. Cada grupo contém uma determinada
quantia de cilindros secadores, motores de acionamento, tela secadora (vestimenta
que envolve o cilindro para suportar o papel contra sua superfície) e velocidade
específica (podendo a velocidade variar em função do que se nomeia passe, o qual
estica a folha). Cada grupo pode operar com alimentação de vapor variada, tendo uma
pressão específica definida pelas variáveis envolvidas quanto a umidade do papel
(KARLSSON, 2010).
Quanto a alimentação de vapor para seção de secagem da máquina de papel,
pode-se citar o sistema em cascata. Neste caso é necessário a alimentação por
apenas uma linha geral de vapor, a qual distribui para os grupos secadores. Cada
grupo é dependente do outro, pois a alimentação de vapor vivo é complementada por
vapor flash, proveniente do separador bifásico que recupera o condensado após este
ser removido dos cilindros secadores (PACHECO, 2007).
Outro tipo de alimentação de vapor é com termocompressor, na qual existem
duas linhas de vapor alimentando cada grupo secador. Nesse caso os grupos
secadores tem pressões independentes de trabalho (PACHECO, 2007).
2.3. O CILINDRO SECADOR
Um cilindro secador de máquina de papel é um equipamento extremamente
refinado em termo de projeto. É um vaso de pressão rotativo que está fixado na
estrutura da máquina por pontas de eixo e pode possuir diversos elementos internos
para seu funcionamento (KARLSSON, 2010).
Basicamente a espessura da parede (nomeada de camisa) do cilindro é
definida em função do material de fabricação, pressão a ser suportada e velocidade
da máquina. O mesmo se observa nas tampas do cilindro. Os cilindros secadores mais
comuns são de 1,5 à 1,8 metros de diâmetro. A espessura da camisa ou parede pode
variar, mas em geral está dentro do range de 20 a 40 milímetros (PACHECO, 2007).
Geralmente na ponta de eixo do lado de acionamento da máquina (lado que
contém os motores que impulsionam os rotativos) está a entrada de vapor e saída de

condensado. Neste local existe um equipamento fundamental chamado de união
rotativa, por onde ocorre estes fluxos, ao mesmo tempo que o cilindro está
rotacionando (KARLSSON, 2010).
A união rotativa é vedada por um sistema de anéis especiais para evitar
vazamento de condensado (D’ ALMEIDA, 1988). Na Figura 03, é mostrado o fluxo de
extração de condensado na linha azul pelo centro do sistema da união rotativa, e a
entrada de vapor em vermelho em torno da tubulação de extração de condensado.
Figura 03 - Vista em corte de um cilindro secador

Fonte: Silva, (2004).

2.3.1. Elementos internos de um cilindro secador
Embora um cilindro secador seja em sua essência um equipamento simples,
seu projeto deve contemplar componentes internos refinados, que garantam sua
eficiência máxima.
2.3.1.1. Extração de condensado
No interior do cilindro secador, existem outros equipamentos que garantem
seu funcionamento adequado como condensador de vapor (internamente). Um
desses equipamentos é o responsável pela coleta do condensado que é gerado à
medida que o vapor perde energia indiretamente para o papel (KARLSSON, 2010).
Esses coletores de condensados podem ser do tipo caneco, que é um tipo de
pá que gira junto ao cilindro direcionando o condensado para o centro da união
rotativa. Outra tipologia são os sifões estacionários e rotativos (Figura 04), esses por
sua vez são equipamentos mais refinados, projetados para atuarem com maior
eficiência. Os sifões estacionários e rotativos são um tubo fixado em cantilever na
união rotativa, vedados por um anel especial de grafite (D’ ALMEIDA, 1988).

Figura 04 - À esquerda, sifão rotativo. À direita estacionário.

Fonte: Silva, (2004).

2.3.1.2. Termo-Anéis ou barras de turbulência
Os termos-anéis são estruturas projetadas para criar turbulência na película
de condensado no interior do cilindro secador. Esse mecanismo rompe parcialmente
essa película, aumentando a troca térmica entre o vapor e a parede do cilindro.
Dependendo do diâmetro do cilindro secador, pode conter entre 18 e 30 barras por
cilindro. A turbulência gerada devido as barras do cilindro secador é mostrada na
Figura 05, junto ao interior de um cilindro aberto (ROMANO, ARANTES e BEZZERA,
2007).
Figura 05 - À esquerda, quebra da película de condensado. À direita, interior de um cilindro secador.

Fonte: Romano, Arantes e Bezzera, (2007) /Silva, (2004).

2.4. SECAGEM DA FOLHA DE PAPEL
A retirada da água nesta etapa, torna-se mais difícil, pois a água que se
encontrava na superfície da folha foi retirada por processo de filtração e compressão,
restando apenas a massa de água entre as fibras do papel (RANGEL, 2005).

Os processo de secagem constituem um amplo e diversificado campo de
estudo da remoção da água. Esse processo é realizado pela transferência de massa
da água contida na folha de papel para o ambiente no interior da capota (geralmente
por corrente de ar gerada pelos exaustores e ventiladores) mediante uma simultânea
transferência de calor do cilindro secador para a folha, o qual é alimentado com vapor
em seu interior (GHOSCH, 2011).
Mesmo sendo um conceito simples, é fundamental para se definir o projeto
do processo de secagem, relacionar a influência da própria folha de papel nesta seção
da máquina. Ou seja, a forma como a água percorre o interior da folha até sua
superfície externa, depende das características do papel a ser seco, além das
variáveis como velocidade de passagem da folha, área de contato com o cilindro
secador e características construtivas do cilindro (material, espessura e pressão de
trabalho) (KARLSSON, 2010).
Isso faz com que a investigação da secagem e o cálculo das dimensões dos
equipamentos de secagem, necessitem levar em conta problemas extensos
referentes a mecânica dos fluídos, química das superfícies e estrutura dos sólidos,
além da velocidade de transferência e da sensibilidade do material a temperatura e
ao processo (PACHECO, 2007).
O processo de secagem de papel tem sido realizado por cilindros secadores
de ferro fundido desde que as primeiras máquinas de produção contínua de papel
entraram em operação. Este processo relativamente simples evoluiu ao longo dos
anos na quantidade de calor transmitida ao papel em função de melhorias na
capacidade de pressão dos cilindros, evolução das vestimentas da secagem, técnicas
de tratamento hidrodinâmico do condensado e acabamentos superficiais (D’
ALMEIDA, 1988).
Toda essa evolução se deu em torno do mesmo conceito básico de cadeiras
de suporte aos vasos de pressão rotativos em geral, fabricados em ferro fundido. Esse
princípio clássico tem sido eventualmente questionado em determinadas aplicações,
onde tem dado lugar sistematicamente a técnicas construtivas mais modernas e
eficientes de materiais utilizados na construção dos cilindros secadores. A utilização
do papel em aplicações cada vez mais nobres e em máquinas que devem operar com
mais eficiências tem levado fabricantes a utilizar outras ligas metálicas, além das
contempladas em ferros fundidos, como por exemplos ligas de aço carbono
(HERGEN, 2017).
O aço carbono permite realizar a construção de cilindros mais finos, com
paredes que transferem mais energia para folha em menos tempo. Esses cilindros
possuem outras vantagens, como diminuir os vazamentos pela tampa e pontas de
eixo, devido a esses componentes serem soldados, ao contrário dos em ferro fundido,
que são parafusados (PIRES; MARIANO 2006).
2.5. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS CILINDROS SECADORES E SUAS
CARACTERÍSTICAS
Cada metal possui vantagens e desvantagem, seja em termos de resistência,
tempo de vida útil, custo e dificuldade de manipulação. Com o avanço tecnológico
muitas ligas metálicas tem sido desenvolvidas para aumentar a eficiência de
processos, levando ao emprego de determinados metais a novas funções (AROMAA;
KLARIN,1999).

2.5.1. Aços-carbono
Define-se aço-carbono como ligas de ferro e carbono contendo teor de
carbono inferior a 2%. É um material utilizado de modo geral pelas indústrias devido
suas características mecânicas, possui excelente ductilidade e apresenta fácil
soldabilidade (NUNES; KREISCHER, 2010).
O aço é muito usado em serviços com taxas de corrosão 0,13 a 0,5 mm/ano,
devido à sua disponibilidade, custo relativamente baixo e facilidade de fabricação
(PERRY, 2007).
Aços com baixo teor de carbono (inferior a 0,25%), apresenta limite de
escoamento na ordem de 250 MPa e resistência à tração de 450 MPa, mostrando
excelente ductilidade, tenacidade, soldabilidade e usinabilidade. No entanto, os aços
com médio teor de carbono (0,25 a 0,80%), apresentam limite de escoamento da
ordem de 450 MPa e de resistência à tração de 650 MPa, mostrando ductilidade,
tenacidade e soldabilidade boas. Entretanto, aços com alto teor de carbono (0,80 a
1,4%) apresentam limite de escoamento acima de 450 MPa e resistência à tração
cerca de 650 MPa, porém, baixa ductilidade (NUNES; KREISCHER, 2010).
Alguns agentes de liga podem ser usadas nos aços de baixo carbono, como
por exemplo, o níquel eleva a tenacidade e melhora a resistência à corrosão e as
propriedades de baixa temperatura. Já o cromo e o silício apresentam melhora na
dureza, na resistência à abrasão, na corrosão e na resistência a oxidação. O
molibdênio provê força e temperaturas elevadas. A adição de quantidades pequenas
de materiais de liga não tem muito efeito contra corrosivos líquidos, entretanto,
apresenta melhora significativa na resistência à corrosão atmosférica ambiental
(PERRY, 2007).
2.5.2. Ferros fundidos
O ferro fundido é muito utilizado industrialmente, no entanto, apesar de ser
um material duro não é fortemente resistente. Entretanto, tratamentos térmicos podem
melhorar suas propriedades (PERRY, 2007).
O ferro fundido cinzento é um tipo de ferro fundido bem comum na construção
de cilindros secadores de máquinas de papel, contém carbono, silício, manganês e
ferro. Apresenta boa capacidade de absorver vibrações devido sua excelente
propriedade de amortecimento. Normalmente, o ferro cinzento possui resistência à
corrosão similar com à do aço carbono. Ferro fundido possui resistência a ácidos
concentrados tais como: ácido nítrico, ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Também
apresentam resistência à corrosão atmosférica (águas naturais ou neutras e solos
neutros) (AROMAA e KLARIN, 1999).
2.6. MECANISMO EXTERNO DE SECAGEM EM CILINDROS SECADORES
A secagem de folhas de papel em cilindros secadores pode ser dividido em
quatro etapas: (ANDRIONI, 2006).
 Na primeira etapa, devido sua curta duração, quase não há evaporação,
ocorrendo aquecimento apenas, sendo este, logo que a folha tem seu primeiro
contato com a superfície do cilindro, antes da tela secadora abraçar a folha.
 Na segunda etapa, a folha se encontra entre a superfície do secador e a tela
secadora. Ocorre um rápido aquecimento iniciando a processo de vaporização.
A transmissão de calor ocorre por meio de condução. A água vaporiza




condensando-se e aquecendo assim a região com o calor liberado. Ocorre
aquecimento total da folha aumentando a pressão de vapor em sua superfície.
A zona de condensação vai em direção a tela secadora devido ao fluxo
contínuo de calor e o vapor originado se condensa na tela secadora. Pode
ocorrer elevação da temperatura na superfície do secador, pois dependendo
da quantidade de umidade presente no papel a água líquida pode não chegar
mais a superfície do secador. Essa é a fase mais prolongada do ciclo.
Na terceira etapa, a folha não é mais envolvida pela tela secadora e ocorre
diminuição da temperatura e da velocidade de evaporação.
Na quarta etapa, é liberado mais vapor devido a folha se destacar da superfície
do secador, provocando um rápido resfriamento e redução repentinamente da
evaporação. A quantidade de vapor originado nesta área está relacionado as
condições do ar em movimento, principalmente nos bolsões, destacados em
vermelho e amarelo na Figura 06, produzidos entre os cilindros, a folha e a tela
secadora (ANDRIONI, 2006).
Figura 06 - Bolsões entre os cilindros

Fonte: Silva, (2004).

2.7. COMPORTAMENTO DO CONDENSADO NO INTERIOR DOS CILINDROS
SECADORES
A transferência de calor se processa por diferencial de temperatura entre a
camisa do cilindro e a folha de papel úmida. A saturação do ar na coifa ou capota é
uma variável que influencia esse processo por impactar na transferência de calor e
massa. A energia térmica liberada na forma de calor, quando o vapor condensa no
interior do cilindro é transmitida através da parede para o papel úmido e isto constitui
o aspecto de transferência de calor na seção de secagem. O ar no interior da coifa
recebe o vapor de água evaporado do papel. A remoção deste vapor da folha de papel
para o fluxo de ar, constitui o aspecto de transferência de massa (GHOSCH, 2011).
O condensado proveniente da troca térmica do vapor com a parede do
cilindro, se mantém no fundo do cilindro se este estiver parado. Já no cilindro a baixa
velocidade (comum em máquinas que operam até 150 m/min) o condensado se
acumula em forma de poça na parte inferior, o condensado tem a tendência de

acompanhar o cilindro em média velocidade, mas possui comportamento turbulento.
Com o aumento da velocidade da máquina o condensado passa a acompanhar cada
vez mais a forma do cilindro, formando um anel de condensado laminar a partir dos
300 m/min. Este anel como visto, é essencial no cilindro secador por ser proveniente
da troca térmica do vapor, o qual se condensa (D’ ALMEIDA, 1988).
O controle do anel de condensado (Figura 07) se faz pela extração do mesmo,
devido a este atuar como uma barreira na troca térmica.
Figura 07 - Formação da película de condensado

Fonte: Romano, Arantes e Bezzera, (2007).

Para controle do anel de condensado, cria-se um diferencial de pressão entre
a entrada de vapor e saída de condensado no cilindro secador, este diferencial faz
com que o condensado seja direcionado para o extrator (sifão, caneco ou pescador)
a fim de manter o controle da quantia de condensado no interior do cilindro. Para tal,
necessita-se de um fluxo de vapor adicional ao vapor que condensará. Essa
quantidade adicional de vapor é denominada de vapor de arraste (GHOSCH, 2011).
O vapor de arraste evita a formação de uma coluna de condensado no interior
do cilindro, sendo o fluxo extraído na saída do mesmo, composto de uma mistura
bifásica de vapor e condensado. Geralmente se direciona para um separador de
sistema bifásico que enviará o condensado para uma corrente e recuperará o vapor,
neste caso denominado de vapor flash (PACHECO, 2007).
2.8. BARREIRAS QUE O VETOR DE CALOR ATRAVESSA PARA SECAR A FOLHA
O cilindro secador caracteriza-se como um trocador de calor de dupla função,
no seu interior ocorre a condensação do vapor e em seu exterior a evaporação da
água da folha de papel. O fluxo de calor movido pela diferença de temperatura do
interior do cilindro para o seu exterior, segue por diversas barreiras (Figura 08) que
atuam como um isolante térmico, dificultando a passagem do calor (BICUDO, 2008).

Figura 08 - Barreiras que o fluxo de calor atravessa

Fonte: Silva, (2004).

O controle da espessura da película de condensado é fundamental para uma
secagem eficiente, assim como os outros parâmetros relacionados a atmosfera no
interior da capota. Direcionando a análise para o cilindro, e assumindo que a
espessura do cilindro secador é determinada por diretrizes de cálculos de vasos de
pressão apresenta-se a Equação (01) que determina o coeficiente global de
transmissão de calor no cilindro secador (ANDRIONI, 2006).

(01)
As características que determinan o coeficiente global de transmissão de calor
(U) do conjunto de camadas são:








h(c): coeficiente de convecção do condensado;
k(s): coeficiente de condutividade térmica do material do cilindro ;
h(A): coeficiente de convecção do ar;
k(P): coeficiente de condutividade térmica do papel;
h(v): coeficiente de convecção da película ar + vapor;
e1: espessura da camisa do cilindro;
e2: espessura da folha de papel.

Segundo os autores Romano, Arantes e Bezzera, (2007), a partir da equação
01, cálculos realizados em estudos diversos, concluem que 1,0 mm de condensado
equivalem a 88,0 mm de ferro fundido, atuando como barreira para passagem do
calor. Apresenta-se abaixo os coeficientes de condutividade térmica de interesse
neste estudo:




Coeficiente de condutividade térmica do ferro fundido ks: 59W/mK;
Coeficiente de condutividade térmica do condensado kc: 0,67W/mK;
Coeficiente de condutividade térmica do aço carbono Ka: 60,5W/mK (NETO,
2010).

A condutividade térmica do ferro fundido é maior que a da água, evidenciando
a necessidade de um bom controle na retirada do condensado do interior do cilindro.

No entanto, fatores como incrustações e ferrugem, também diminuem a condutividade
térmica no cilindro secador (D’ ALMEIDA, 1988).
2.9. TRANSFERÊNCIA DE CALOR NO CILINDRO SECADOR
Para secagem da folha de papel na seção secadora, o modo predominante
de transferência de calor é por condução. A transferência de calor por convecção
(Equações 02 e 03) desempenha uma parcela importante na região do bolsão de ar
na parte externa do cilindro secador. Na secagem de papel convencional a
transferência de calor por radiação é geralmente ignorada por sua contribuição para
transferência global de calor ser muito pequena em relação à condução e convecção
(GHOSCH, 2011).

Q = KAΔT / ΔX
Q = hAΔT

(02)
(03)

Onde:
Q: taxa de transferência de calor, J / s (W);
K: condutividade térmica, W / m.K;
A: área de superfície de transferência de calor, m2;
T: temperatura, K;
X: diâmetro ou espessura, m;
h: coeficiente de transferência de calor, W / m2 ºC.
A taxa de transferência de calor por condução é proporcional à condutividade
A taxa de transferência de calor por condução é proporcional à condutividade térmica
K do material e ao vetor de temperatura (ΔT/ΔX).
Os coeficientes de transferência de calor são impactados pelas condições de
fluxo e da propriedade do fluido.
Nos cilindros secadores ocorre internamente transferência de calor na forma
convectiva entre vapor e película de condensado. Externamente a convecção se dá
entre o ar e a folha de papel. O tipo de fluxo envolvido é turbulento.
A transferência de calor por convecção é assumida como fluxo de uma análise
fluído e dimensional, sendo esses os parâmetros base para caracterizar o coeficiente
de transferência de calor h.
Na convecção podem ser agrupados em três números adimensionais:
(GHOSCH, 2011).
 Número de Nusselt: Nu = h D /K;
 Número de Reynolds: Re = DVρ / µ;
 Número de Prandlt: Pr = CPµ / K.
Onde:
h: condutância térmica;
D: dimensão característica, por exemplo diâmetro;
K: condutividade térmica do fluido;
V: velocidade do fluido;
µ: viscosidade do fluido;
CP: calor específico do fluido;
ρ: densidade.

2.9.1. Resistência à transferência de calor
Essencialmente a transferência de calor se dá entre um diferencial de
temperatura entre uma fonte quente e uma fonte mais fria. A taxa de transferência de
calor transferido do vapor quente dentro do cilindro para a folha de papel em seu
exterior depende do gradiente de temperatura global e das diferentes resistências a
passagem do calor (Equação 04) (ROMANO, ARANTES e BEZZERA, 2007).
Q = UA (TS – TP)

(04)

Onde:
Q: taxa de fluxo de calor de dentro do secador para o papel;
U: coeficiente de transferência de calor global;
Ts: temperatura do vapor;
Tp: temperatura do papel.
A modelagem do processo de secagem de papel é uma questão de descrever
de forma mais realista os coeficientes de transportes através dos mecanismos
envolvidos (GHOSCH, 2011).
As várias resistências ao fluxo de calor (Quadro 01):
Quadro 01 - equacionamento das resistências ao fluxo de calor

Fonte: Adaptado de Ghosch, (2011).

Onde:
A: área;
h: condutividade condutora térmica;
k: condutividade térmica;
L: comprimento.
Sendo as condições de estado estacionário, o calor transferido através de

cada camada é o mesmo. O fluxo de calor é igual a força motriz total dividido pela
resistência total (Ri), apresenta-se as Equações 05 e 06: (GHOSCH, 2011).

(05)
(06)
2.10. TRANSFERÊNCIA DE MASSA NA SECAGEM DO PAPEL
Na seção de secagem do papel a transferência de massa vem a ocorrer após
a folha de papel receber um certo montante de energias, acarretando a transferência
da massa de água do papel para o ambiente da capota da máquina. Para ocorrer a
transferência de massa é necessário haver uma diferença de concentração entre dois
pontos, pois isso gera a força motriz para deslocar as moléculas (CREMASCO, 2002).
Os mecanismos da transferência de massa são:
 Difusão molecular;
 Difusão convectiva ou turbulenta;
 Movimentação ou ventilação em massa.
Pode-se descrever como difusão molecular a transferência de massa
ocorrendo na secagem do papel, mas como a água se transfere do papel úmido para
uma porção de ar, nota-se a transferência convectiva neste ponto (GHOSCH, 2011).
A taxa de difusão molecular é descrita pela lei de Fick: (Equação 07).

(07)
Onde:
MA: transferência de massa de A por unidade de área, kg / hr.m2;
DV: difusividade molecular (área / tempo);
CA: concentração de A.
x: distância.
Expressa-se o vapor de água que se difunde para o ambiente da capota como
uma diferença de pressão parcial (Equação 08): (GHOSCH, 2011).

(08)
Onde:
Kg: coeficiente de transferência de massa;
Po: pressão parcial de água na superfície da folha;
Pl: pressão parcial de água no ar circundante.
A transferência de massa convectiva pode ser expressa pela Equação 09:
(CREMASCO, 2002).
(09)

Onde:
M: taxa de evaporação;
K: coeficiente de transferência de massa global;
A: área de evaporação;
Pp: pressão de vapor de água no papel;
Pa: pressão de vapor de água no ar circundante.
O coeficiente global de transferência de massa K é uma função da difusividade
dentro da tela secadora e fluxo de ar no bolsão do cilindro secador. Muitas vezes
podem ocorrer problemas de borda úmida devido ao ar no centro do bolsão ter
umidade diferente das extremidades, sendo injetado ar quente e seco através de
caixas insufladoras para corrigir este problema (GHOSCH, 2011).
3. METODOLOGIA
Para o presente trabalho, utiliza-se da literatura como fonte referencial para
definição dos dados técnicos utilizados na modelagem matemática dos cilindros
secadores. As condições de processo a serem simuladas tem base nos estudos
realizados em máquinas de papel, onde a transferência de calor, massa e
fluidodinâmica estão presentes.
3.1. SIMULAÇÃO
A simulação é realizada através do programa COMSOL MULTIPHYSICS, o
qual utiliza elementos finitos para resolução do problema. Esse software permite o
esboço de estruturas geométricas, analisar a transferência de massa, calor e
escoamento dos fluidos.
3.2. FORMA GEOMÉTRICA
As dimensões do cilindro secador a ser modelado foram extraídas de
referências típicas de projeto, tendo os seguintes parâmetros envolvidos:





Comprimento da camisa do cilindro (7m);
Diâmetro externo do cilindro (1,8m);
Espessura da parede da camisa (32mm);
Pressão de operação interna (5 bar).

Os elementos internos como barras de turbulência e sifões extratores de
condensado serão desconsiderados no modelo. A película de condensado e a massa
de vapor serão consideradas no interior do cilindro, assim como a folha de papel e
tela secadora no exterior do secador:







Espessura do filme de condensado (15mm);
Largura do filme de condensado (7m);
Espessura da camada de vapor (1753mm);
Largura da camada de vapor (7m);
Espessura da folha de papel (2mm);
Largura da folha de papel (6,8m);

 Espessura da tela secadora (0,5cm);
 Largura da tela secadora (7m).
O cilindro secador será considerado como um cilindro típico, onde
concavidades e formas abauladas (comuns nos designs de fabricantes) serão
desconsideradas, por terem como principal função exercer resistência mecânica ao
trabalho de rotação (ponto sem relevância para o propósito deste estudo).
Utilizou-se a geometria no módulo 2D axissimétrico do COMSOL, devido a
simulação rotacionar o objeto após sua execução, gerando assim a condição típica do
cilindro secador. Abaixo na figura 09, desenho da geometria:
Figura 09 - Desenho da geometria do modelo

Fonte: O autor, (2019).

3.3. ESCOAMENTO DE FLUÍDOS
O equipamento simulado contém escoamento de fluidos na camada vapor e
película de condensado, as quais atuam como fonte térmica para as demais camadas
sólidas. O estado do modelo simulado é estacionário.
3.3.1. Camada de vapor
Em um cilindro secador convencional a entrada de vapor e saída de
condensado ocorre ao centro da união rotativa, geralmente no lado de acionamento
da máquina. Na simulação realizada foi proposto um design alternativo, a fim de
descrever no modelo condição que simulasse um fluxo de mudança de fase entre o
vapor e condensado condizente com o caminho da troca térmica entre essas
camadas.
Na figura 10, a tampa do cilindro (1) representa a entrada (Inlet) de vapor no

modelo, sendo considerado um fluido compressível, quando a densidade depende tanto
da pressão como da temperatura. O corpo do cilindro (2) foi configurado como saída do
fluxo (Outlet), para camada de condensado a qual possui um fluido com pressão de 5
atm e temperatura de 151°C. Parâmetros condizentes com equipamento em
operação.
Figura 10 – Domínios fluidizados

Fonte: O autor, (2019).

O cálculo da vazão de entrada de vapor considerou um fator de atenuação
para representar a perda gradual de intensidade do vapor através do cilindro, o qual
foi simulado em valores distintos a fim de verificar seu impacto. O modelo calculou a
vazão de entrada também com base na vazão de saída de condensado (valor
conhecido) e a densidade do vapor no dado parâmetro. Condição de contorno
calculada através da configuração de fully developed flow, onde se calcula a taxa de
fluxo com base na conversão de condensado que é extraído do cilindro.
O módulo utilizado para construir a fluidodinâmica desta camada foi o
Laminar Flow, devido a dificuldades de convergência de solução quando utilizado um
módulo com escoamento turbulento. Neste ponto o modelo não se aproximou da
realidade, onde o escoamento é turbulento no interior do cilindro.
3.3.2. Camada de condensado
A película de condensado tem seu controle de espessura realizado pelo sifão
rotativo em um cilindro secador, o qual controla a quantia de líquido resultante da
mudança de fase do vapor através da perda de calor para parede do cilindro. No
modelo construído (Figura 11) atribuiu-se a fronteira entre vapor e camada de
condensado, como entrada (Inlet) (1) para este domínio. Como condição de contorno
na entrada do domínio de condensado, utilizou-se a função mass flow (fluxo de
massa), onde a vazão de condensado foi multiplicada pela atenuação.
A saída de condensado (Outlet) (2) foi configurada em uma das extremidades
da camada de condensado, a fim de impor fluxo a essa camada. O regime de
escoamento foi definido como laminar para o condensado e essa camada foi
considera incompressível.

Figura 11 – Domínio condensado

Fonte: O autor, (2019).

3.4. TRANSFERÊNCIA DE CALOR NAS CAMADAS DO MODELO
Em um cilindro secador a transferência de calor ocorre em todas as direções
do centro da massa de vapor para as áreas mais externas. O fluxo de calor atravessa
todas as barreiras térmicas em direção ao ambiente da capota da máquina.
Embora a região de interesse de troca térmica seja a superfície do corpo do
cilindro, local onde se tem contato com a folha de papel, ocorre também perda de calor
pelas tampas laterais.
3.4.1. Transferência de calor na camada vapor
No modelo realizado o fluxo de transferência de calor, foi configurado de forma
similar ao escoamento. Na mesma região da entrada de fluido, se adicionou uma
região Inflow (região de ingresso), onde seria uma das tampas do cilindro.
Esta região possui temperatura de 151°C e pressão de 5 atm, e por sua
configuração descreve no modelo um sentido para o fluxo de calor. Para saída deste
fluxo se criou uma configuração de Outflow na fronteira com o filme de condensado,
sendo este o sentido que a transferência de calor deve seguir.
Foi configurado uma fonte de fluxo de calor (boundary heat flow source) na
fronteira entre a camada vapor e condensado, onde se calculou a taxa de calor nesta
região a partir da carga térmica do vapor e vazão mássica. Na superfície da tampa do
cilindro, oposta à entrada de vapor, foi configurado a função convective heat flux, a
fim de simular a perda de calor através dessa região para o ambiente da capota da
máquina, onde a temperatura média estipulada é de 50°C.
3.4.2. Transferência de calor na camada de condensado e sólidos
Neste domínio do modelo se empregou o módulo de transferência de calor
em fluidos e sólidos, contemplando a camada de condensado, parede do cilindro
secador, folha de papel e tela secadora. Seguindo a configuração estabelecida no
esboço do fluxo de condensado, se criou uma entrada (Inflow) para o mesmo na
fronteira entre essa camada e o vapor. Na saída da corrente de condensado se
adicionou a função Outflow para representar o fluxo.
O fluxo de calor percorre as camadas envolvidas no modelo, através de

condução, mas ao fim ocorre transferência de calor por convecção entre os sólidos e
o ambiente ao redor do cilindro. Para representar este fenômeno de transferência de
calor foi adicionado a configuração Heat Flux na borda da parede do cilindro, folha de
papel e tela secadora (a qual teve essa adição em seu comprimento externo, devido
a estar em contato com o bolsão).
Não se considerou no modelo a camada de ar e detritos encontrados entre as
superfícies do CLS, folha de papel e tela secadora. As propriedades utilizadas nos
materiais envolvidos são da biblioteca do COMSOL, sendo amplamente conhecidas
na literatura.
Quanto a velocidade da máquina, foi configurado a parede externa da tela
secadora com a função slip, onde se adicionou uma velocidade de 700 m/min. Neste
caso, o cilindro permanece estático, como condição de contorno configura-se a
passagem do ar por sua superfície com a velocidade da máquina.
4. RESULTADOS
Foi simulado um cilindro secador de máquina de papel, com alteração do fator
de atenuação nos domínios vapor e condensado. Analisa-se, posteriormente, o
impacto da atenuação a cada ponto de aumento da mesma, sobre a temperatura e
velocidade nos domínios do modelo.
4.1. VARIÁVEIS PARA ANÁLISE
As seguintes variáveis serão analisadas a partir do resultado obtido no
simulador COMSOL:
 Velocidade nos domínios vapor e condensado;
 Pressão nos domínios vapor e condensado;
 Temperatura nas camadas de fluídos e sólidos.
4.1.1. Resultado de velocidade no modelo
Como fluidos, os domínios do modelo assim configurados possuem regiões
de entrada e saída a fim de simular o fluxo no interior do cilindro. O objetivo nessa
análise é verificar como o modelo está respondendo as configurações de
fluidodinâmica realizadas.
Na figura 12, observa-se que as maiores velocidades estão na entrada do
vapor, estagnando no ponto que troca calor com o ambiente da capota.

Figura 12 – Velocidade em 3D

Fonte: O autor, (2019).

O fluxo calculado no modelo tendeu a percorrer o corpo do cilindro e convergir
para camada condensado em uma das extremidades (na Figura 13 o cilindro em 2D
encontra-se em pé). Como se configurou a parede entre vapor e condensado como
saída do fluxo, o cálculo correto do resultado deveria apresentar um perfil distinto em
relação ao obtido, convergindo ao longo de todo o perfil entre camadas.
Figura 13 – Perfil de velocidade

Fonte: O autor, (2019).

Para melhor análise do fluxo e velocidade do modelo, a Figura 14 foi ampliada,
e demostra as setas de fluxo e velocidade encontrada pelo modelo. Sendo o fator de
atenuação de 1%, encontrou-se velocidades na camada vapor de 0,002 m/s à 0,008
m/s. o condensado apresentou velocidade de 0 m/s.
Na parte inferior da geometria, ocorreu uma zona de estagnação de

velocidade, assemelhando-se à uma zona morta. Essa região não deveria apresentar
tal falta de fluidez, uma vez que no interior do cilindro a pressão deveria assegurar
uma massa uniforme e fluxo turbulento.
Figura 14 – Perfil de velocidade na atenuação nº1

Fonte: O autor, (2019).

Com o aumento da atenuação para 1,3% (Figura 15) a velocidade aumentou
para 0,014 m/s na maior parte do cilindro, sendo que na zona estagnada houve uma
redução da falta de movimento.
Figura 15 – Perfil de velocidade na atenuação nº4

Fonte: O autor, (2019).

Testando-se a atenuação de 1,6% (Figura 16) obteve-se velocidade de cerca

de 0,017m/s. A zona estagnada aparenta estar estabilizada na mesma condição de
movimento.
Figura 16 – Perfil de velocidade na atenuação nº7

Fonte: O autor, (2019).

A velocidade atingiu 0,02 m/s (Figura 17), com fator de atenuação de 2%. A
atenuação não alterou as linhas de fluxo, que permaneceram ao longo do corpo do
cilindro convergindo na extremidade para camada condensada.
Figura 17 – Perfil de velocidade na atenuação nº11

Fonte: O autor, (2019).

4.1.2. Resultado da pressão no modelo
Um cilindro secador é um vaso de pressão rotativo, onde os fluidos em seu

interior estão sobre a influência do diferencial de pressão entre a entrada e saída.
Segundo Silva (2004), o diferencial de pressão entre a corrente de entrada e saída
em um cilindros secador deve ser de no mínimo 0,3 Bar, a fim de promover o fluxo
correto de vapor requerido no processo.
Neste contexto, o perfil de pressão no interior do cilindro é uma variável
relevante para análise do modelo, uma vez que deve ser razoavelmente estável ao
longo do cilindro, e tender a variar próximo as zonas de saída.
Nota-se na Figura 18, que a pressão variou pouco no interior do cilindro, sendo
na camada vapor de 507.000 Pa (cerca de 5 Bar). Observa-se pelo perfil de cores que
a zona com fluxo estagnado, aparenta possuir um leve aumento de pressão, que em
termos numéricos não é relevante.
Figura 18 – Perfil de pressão na camada vapor

Fonte: O autor, (2019).

Na Figura 19, apresenta-se a pressão na camada condensada, onde o perfil
de pressão mostrou-se menor na saída de condensado. Uma zona lateral ao fluxo
apresentou maior pressão. Fica evidente que o modelo possui anomalias na
fluidodinâmica, devido ao comportamento do fluxo e pressão nos domínios
constituídos por fluidos.

Figura 19 – Perfil de pressão na camada condensado

Fonte: O autor, (2019).

4.1.3. Resultado da temperatura no modelo
Fundamentalmente um CLS é um trocador de calor, onde atua como
evaporador em seu exterior e condensador em seu interior. O resultado mais
importante para o modelo é o perfil de temperatura das camadas do cilindro, devido
ao impacto que essa variável tem sobre a eficiência da secagem do papel que passa
pela superfície do equipamento.
É fato que a gramatura do papel e velocidade da máquina influenciam a
quantidade de calor transferida para folha e ambiente da capota (massa e tempo), no
entanto, o controle do filme de condensado e a espessura da parede do cilindro
interferem no resultado de evaporação da água. A pressão de operação, junto aos
parâmetros pré-definidos no projeto do cilindro, acabam por definir a eficiência da
troca térmica, assim como a resposta de perfil de temperatura calculada no modelo,
onde a mesma, demonstra o comportamento do fluxo de calor.
A fim de comparação, a Figura 20 apresenta o perfil termográfico da tampa de
um cilindro secador de uma máquina de papel, cujo o projeto é similar ao modelo
apresentado neste trabalho. Observa-se que a superfície da tampa apresenta
temperaturas em torno de 100°C, e ao redor na atmosfera da capota encontram-se
temperaturas de 60°

Figura 20 – Temperatura na tampa e bolsão de um CLS real

Fonte: O autor, (2019).

Na Figura 21, é apresentado o resultado do modelo construído, onde a
temperatura no corpo do cilindro está em torno dos 100°C. Nas extremidades observase uma temperatura mais elevada, estando cerca de 150°C. É fato que em máquinas
de papel as bordas dos cilindros são a porção de superfície onde se tem menos
temperatura, devido as características da tampa do cilindro, que são barreiras
espessas devido a terem função mecânica na rotação do equipamento.
Figura 21 – Temperatura do cilindro gerado no modelo

Fonte: O autor, (2019).

Na geometria do modelo não se considerou as tampas do cilindro como
paredes espessas, e sim paredes com funções de transferência de calor. Isso se deve

ao fato da superfície do corpo do cilindro ser a parte de interesse da troca térmica,
sendo considerado uma das tampas como entrada de vapor e a outra como superfície
de convecção com a atmosfera da capota.
A tampa que troca calor com o ambiente da capota, apresentou resultado de
temperatura de cerca de 50°C, estando razoável em comparação com a imagem
termográfica do cilindro real anteriormente apresentado.
Para maior compreensão do perfil de temperatura, a Figura 22 apresenta o
modelo no formato da geometria desenhada, onde se tem todas as camadas
construídas no modelo (vapor, condensado, parede do CLS, folha e tela,
respectivamente da esquerda para direita).
Devido as espessuras algumas camadas são menos visíveis neste formato.
Figura 22 – Perfil de temperatura 2D do modelo

Fonte: O autor, (2019).

No domínio vapor é visível uma zona na parte inferior da figura, onde a
temperatura está cerca de 100°C, zona que segundo a fluidodinâmica sofreu
estagnação de velocidades baixas.
Com a aproximação da imagem aos domínios construídos, observa-se o perfil
de temperatura em cada camada. O vapor atingiu temperaturas de 160°C, em
determinados pontos, reduzindo na Figura 23, para cerca de 100°C próximo ao
domínio do condensado. O condensado parte de 100°C e tende a ficar em certos
pontos mais quente que o vapor (condição que demonstra que o modelo não está
totalmente aferido). A medida que o fluxo de calor atravessa a camada de condensado
ocorre reduções para cerca de 80°C, chegando na última camada (tela) aos 60°C.

Figura 23 – Perfil de temperatura na atenuação nº1

Fonte: O autor, (2019).

Na Figura 24, aplicou-se um fator de atenuação de 1,3% a fim de observar o
impacto sobre a troca térmica nos domínios. Nota-se que a camada condensado (a
segunda maior) começa a esquentar mais que o vapor.
Figura 24 – Perfil de temperatura na atenuação nº4

Fonte: O autor, (2019).

Para avaliação aumentou-se para 1,6% o fator de atenuação, mostrando a
discrepância do modelo, que tendeu a ter um cálculo grosseiro de uma faixa entre o
vapor e condensado com temperaturas menores que 60°C, e fazendo o condensado
aquecer cerca de 160°C, condição não condizente com a realidade.

Figura 25 – Perfil de temperatura na atenuação nº7

Fonte: O autor, (2019).

4.2. ANÁLISE TÉRMICA DOS DOMÍNIOS DO MODELO
No quadro 02 são apresentados os valores de temperaturas máximas e
mínimas para cada domínio, no corpo do cilindro secador (camisa) e na lateral
(tampa):
Quadro 02 – Comparação de temperaturas

Domínio
T Máxima no
Avaliado
corpo do CLS
Vapor
160°C
Condensado
160°C
Parede CLS
120°C
Folha papel
100°C
Tela
80°C

T mínima no
corpo do CLS
90°C
60°C
80°C
80°C
50°C

T Máxima na
lateral do CLS
150°C
150°C
80°C
80°C
50°C

T mínima na
lateral do CLS
50°C
60°C
60°C
80°C
50°C

Fonte: O autor, (2019).

Como o modelo não se mostrou aferido em alguns pontos, é natural que as
temperaturas calculadas fujam da realidade, no entanto, observa-se que mesmo com
deficiência o fluxo de calor em sua maioria está tendendo a seguir o caminho
esperado. No corpo do cilindro, observa-se no quadro que a temperatura decai do
domínio mais interno e com maior carga térmica para o mais externo, mostrando o
sentido do fluxo de calor no modelo construído. No entanto, o condensado atingiu
temperaturas elevadas (160°C), não condizendo com a realidade onde deveria estar
em totalidade com menor temperatura que o vapor que teve essa mesma máxima.
Observando os valores de temperatura na lateral do cilindro, é visível que a
temperatura máxima do condensado (150°C) mais uma vez foge do esperado, no
entanto, isso ocorre na região de saída de condensado, onde segundo a
fluidodinâmica configurada no modelo, gerou-se uma zona de arraste. É
imprescindível ressaltar que em cilindros reais existe o vapor de arraste, onde parte
da massa de vapor acompanha o condensado a fim de o fazer fluir através do sifão,
no entanto, esse gradiente de temperatura neste ponto é resultado de outro impacto,

já que não se configurou neste domínio vapor de arraste.
De forma geral, os domínios sólidos condisseram com a realidade, mostrando
perda gradativa de carga térmica ao longo da posição mais externa.
O modelo apresentou anomalia e respostas insatisfatória na fluidodinâmica e
camada condensado, mas cumpriu sua proposta no quesito troca térmica, onde
apesar de não estar funcionando de forma refinada, apresentou um vetor de
temperatura razoável com cilindros reais.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A configuração da fluidodinâmica no modelo não atingiu totalmente a
realidade, ao se observar o perfil de velocidade nos domínios fluidos. O fluxo tendeu
a seguir ao longo da camada vapor e convergir para o condensado na extremidade
oposta à entrada, gerando uma zona estagnada.
Como sugestão para estudos futuros neste contexto, é promissor trabalhar na
melhoria da fluidodinâmica, a fim de refinar a resposta obtida. Um perfil que interagisse
mais intensamente com a camada condensado representaria claramente a migração
do fluxo nessa direção.
Como sugestão para estudos futuros neste contexto, é promissor trabalhar na
melhoria da fluidodinâmica, a fim de refinar a resposta obtida. Um perfil que interagisse
mais intensamente com a camada condensado representaria claramente a migração
do fluxo nessa direção.
O resultado de velocidade do condensado, possivelmente, deve-se ao mesmo
estar estático com a parede do cilindro, devido a rotação deste ser configurada na
velocidade da parede externa do modelo. Assim, como condição de contorno, a
rotação do cilindro, foi embutido no modelo na parede externa.
Com relação a troca térmica um ponto de melhoria futura, seria investigar uma
configuração do modelo que obtivesse resposta de um perfil uniforme, ou com a
temperatura nas bordas do cilindro menor que ao seu centro (maior aproximação da
realidade). Acredita-se que o resultado neste modelo é em função da configuração da
entrada ser descrita em toda área da tampa, diferente da realidade que ocorre por
uma tubulação de menor diâmetro, assim nesta zona haveria uma carga térmica
maior.
O modelo pode futuramente ser refinado, mas na condição atual cumpre seu
objetivo de demostrar o fluxo de calor entre as camadas da geometria. A transferência
de calor se processou no sentido esperado e se mostrou razoável nesse aspecto com
a realidade.
A avaliação de um cilindro secador por meio de modelagem e simulação é um
estudo de relevância para se observar como se processa a transferência de calor.
Com um modelo que permita investigar os fenômenos envolvidos, é possível
comparar as distinções entre cada material e condição, para se concluir qual tem a
maior vantagem em termos de transferência de calor.
Neste contexto, a modelagem e simulação se mostrou uma ferramenta útil e
versátil, onde se pode investigar e se aproximar das condições reais dos processos.

REFERÊNCIAS
ANDRIONI, J. L. Fabricação de papel: Máquina de papel. 2. ed. Vol. II. SENAI-SP
editora, 2006. 315 p.

AROMAA, J.; KLARIN, A. Papermaking science and technology: Materials,
Corrosion Prevention, and Maintenance. 2. ed. Helsinki: Paper Engineers’
Association and TAPPI, 1999. 427 p.
BICUDO, T. L. C. Secagem e sua influência na qualidade do papel. Revista O
Papel, São Paulo, ABTCP, p. 48-56. ago. 2008.
CREMASCO, M. A. Fundamentos da Transferência de Massa. 2.ed. Campinas:
Editora da Unicamp, 2002. 460 p.
D' ALMEIDA, M. L. O. Tecnologia de fabricação do papel. 2. ed. Vol. II. São Paulo:
Departamento de Divulgação do IPT, 1988. 964 p.
DEGANUTTI, F. et al. Estudo da seção de secagem multicilindro da máquina de
papel MP-7 da Klabin-PR. Revista O Papel, São Paulo, ABTCP, n.7, p. 76-81, jul.
2005.
GHOSH, A. K. Fundamentals of paper drying - theory and application from
industrial perspective. Austrália, 2011. Disponível em: <
http://cdn.intechopen.com/pdfs/19429/InTechFundamentals_of_paper_drying_theory_and_application_from_industrial_perspectiv
e.pdf>. Acesso em: 08 out. 2018.
HAAPANEN, L; ALEXANDRE, A. P. Medição on-line de temperatura para
secadores de máquina de papel: a nova maneira de monitorar e melhorar o
desempenho. O papel, 2000.
HERGEN. Cilindros secadores. 2017. Disponível em:
<http://www.hergen.com.br/produtos/rolos/cilindros-secadores/>. Acesso em: 11 out.
2018.
KARLSSON, M. Papermaking science and technology: Papermaking Part 2,
Drying. 2. ed. Helsinki: Paper Engineers’ Association/Paperi ja Puu Oy, 2010. 634 p.
NETO, C. B. Transferência de calor. Instituto Federal de Santa Catarina, 2010.
Disponível em:
<https://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/images/d/d7/Apostila_TCL_2010_Parte_2.pdf>.
Acesso em: 11 out. 2018.
NUNES, L. P.; KREISCHER, A. T. Introdução à metalurgia e aos materiais
metálicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Interciência Ltda, 2010. 350 p.
PACHECO, C. R. F. Conceitos Básicos de Secagem. Curso de Especialização em
Papel e Celulose, 2007. Disponível em:
<http://sites.poli.usp.br/d/pqi2530/alimentos/pacheco_secagem_cap_1.pdf>. Acesso
em: 09 out. 2018.
PEPE L. Introdução à fabricação de papel. Associação brasileira de normas
técnicas. 2000. p. 16, 29, 37-41.

PERRY, R. H. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. 8. ed. Kansas: Editor–inChief, Don W.Green, 2007. 2400 p.
PIRES, A.C.; MARIANO, N.A. Liga de ferro fundido cinzento não convencional
para a fabricação de cilindros secadores para a indústria de papel. Graduação
em Engenharia e Ciência dos Materiais. Universidade São Francisco, Itatiba, 2006.
Disponível em: <http://www.sbvacuo.org.br/rbav/index.php/rbav/article/viewFile/8/4>.
Acesso em: 08 out. 2018.
RANGEL, P. G. C. Mais tecnologia na secagem de papel. Revista O Papel, São
Paulo, ABTCP, n.12, p. 60-62, dez. 2005.
ROMANO, G. L.; ARANTES, R. R.; BEZERRA, G. G. Otimização energética no
processo de secagem máquina de papel. Voith Paper Máquinas e Equipamentos
Ltda, 2007. Disponível em: <http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/22_otimiza%E7%E3o%20energ%E9tica%20m%E1quin
a%20secagem.pdf>. Acesso em: 11 out. 2018.
SECCHI, A. R. Modelagem e Simulação de Processos. Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. Disponível em:
<http://www2.peq.coppe.ufrj.br/Pessoal/Professores/Arge/COQ790/Modelagem_Proc
essos.pdf>. Acesso em: 12 out. 2018.
SILVA. V. S. Sistema de vapor e condensado. Voith Paper, 2004. 68 p.
SMOOK, G.A. Manual para Técnicos de Pulpa y Papel. 1990.p. 1-37; 183-184.
TARNAWSKI, W. Z. Redução de perdas de calor secundário no secador Yankee.
Instituto de Fabricação de Papel e de Máquinas de Papel. Universidade Técnica de
Lodz. Polônia, 1992. Disponível em:
<http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1992_Perdas_calor_secador_yankee.p
df>. Acesso em: 11 out. 2018.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

ANÁLISE DE UMA LAVAGEM POR DESLOCAMENTO EM REGIME
TRANSIENTE UTILIZANDO EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS
ELABORADAS POR SIMULAÇÕES DO SOFTWARE COMSOL
MULTIPHYSICS
Bruno de Oliveira Chagas1

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, simulação e controle de processos

RESUMO
O objetivo geral deste projeto é fornecer uma simulação de um tambor de lavagem
DD-Washer¸ apresentando os fenômenos que possam estar relacionados com o
processo. Como objetivos específicos, têm-se a simulação de um sistema
matemático unidimensional, visando entender as equações que regem o fenômeno
físico que está envolvido nesse problema; após a realização dessa simulação,
pretende-se simular o sistema de lavagem em si utilizando como base, o modelo
matemático resultante da simulação matemática. Até o momento foi replicado o
estudo de Galaguz e Sarafina (2016), porém o mesmo não veio a apresentar bons
resultados na simulação no software Comsol multiphysics devido a uma
inconsistência matemática. Irão ser analisados os resultados obtidos por autores
como Arora e Potucek (2009), buscando um método de comprovar que a simulação
forneceu resultados satisfatórios, permitindo então que as variáveis do processo
possam ser alteradas conforme o melhor rendimento de lavagem simulado para o
tipo de polpa escolhido.
Palavras-chave: Partícula; Fibra; Poros.

ABSTRACT
The main objecive in this work is to presente a simulation of the DD-washer, which is
a displacement drum washer, presenting the phenomena that can be related to the
process. As specific objectives are the simulation of a unidimensional matematical
system, aiming to understand the equations which rules the physical phenomena
involved in this problem; after the realization of this simulation, it is intended to
simulate the washing system itself, using as base the result of the matematical
simulation. Until now, the study of Galaguz and Sarafina (2016) was replicated, but it
doesn’t presented good results in the simulation on the Comsol multiphysics software
due to a matematical inconsistency. It will be analyzed results obtained by authors
such as Arora and Potucek (2009), aiming on a method to comprove that the
simulation provided good results, allowing that the process variables to be changed
according to the best washing yield simulated for the chosen pulp type.
Key-words: Particle; Fiber; Pore.
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1. INTRODUÇÃO
A filtração é uma operação unitária que consiste na separação mecânica de

partículas sólidas de uma suspensão líquida com o auxílio de um leito poroso. Essa
operação ocorre quando se força a suspensão através do leito, com o sólido da
suspensão ficando retido sobre o meio filtrante formando um depósito chamado de
torta. A espessura da torta aumenta no decorrer da operação. Já o líquido que
atravessa o leito é denominado de filtrado (MONTORO, 2012).
A figura abaixo demonstra o fluxograma da operação unitária de filtração:
Figura 1 – Diagrama de filtração

Fonte: Montoro (2012)

Onde Pa é a pressão de suspensão, Pb é a pressão do filtrado e L a
espessura da torta.
No método de lavagem por deslocamento, o licor no leito da polpa é
deslocado com o licor de lavagem. Comparado com o processo de diluição/extração,
com a mesma quantidade de licor de lavagem utilizado, a lavagem por deslocamento
se demonstrou superior (POTUCEK, 1997).
De acordo com estudos realizados em uma indústria de celulose e papel,
verificou-se que o filtro de lavagem utilizado é superdimensionado quando se trata
da filtração da polpa do pinus, o que leva a ocorrência da polpa ser filtrada
rapidamente, selando o equipamento e impossibilitando que a água desloque o licor
preto para dentro do equipamento. Com esse estudo, deseja-se descobrir quais
motivos físicos da polpa podem estar afetando o desenvolvimento do equipamento e
quais possíveis soluções esse problema pode ter.
Galaguz e Sarafina realizaram em 2016 a formulação de um método numérico
para a determinação da concentração das partículas suspensas. Porém, o método
utilizado pelos autores apresentou uma inconsistência matemática, impossibilitando
sua utilização de maneira prática no Comsol multiphysics.
Como alternativa, serão analisados os modelos matemáticos propostos por
Arora et al em sua pesquisa realizada em 2014, onde os autores utilizaram o modelo
o método de colocação de Hermitas. Também serão avaliados os modelos descritos
em outro estudo de Arora com o autor Potucek em 2009, onde os autores utilizaram
como modelo matemático um mecanismo de dispersão axial, baseado em dois
critérios adimensionais, conhecidos como o número de Biot e o número de Peclet.
Pretende-se replicar o estudo dos autores no software Comsol multiphysics
de maneira que seja possível implementar o modelo matemático no processo de
lavagem de polpa, que será também simulado, buscando evidenciar quais
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problemas físicos podem estar envolvidos com essa filtração rápida.
2. METODOLOGIA
Será utilizado o software Comsol Multiphysics para a realização das
simulações tanto matemáticas, como do processo de lavagem. Trata-se de uma
pesquisa explicativa, onde as simulações serão realizadas buscando uma análise
lógica do problema analisado, comparando com resultados de estudos de outros
autores.
Serão utilizados dados de pesquisas como a dos autores Arora et al em sua
pesquisa realizada em 2014 e também outra pesquisa de Arora com o autor Potucek
realizada em 2009 para analisar qual método matemático se adequará melhor na
simulação no Comsol.
3. DESENVOLVIMENTO
De acordo com Tannous e Rocha (2005), vários fatores associados as
características da torta obtida e fatores da suspensão a ser filtrada são analisados
para a especificação do filtro que será utilizado. Segundo as autoras, as
características da torta são: compressibilidade, propriedades físico-químicas,
uniformidade e estado de pureza desejado. Enquanto que as características da
suspensão são: vazão, temperatura, tipo e concentração de sólidos, granulometria,
heterogeneidade e forma das partículas.
Segundo Gauto e Rosa (2011) os leitos são utilizados para a classificação
dos filtros. Os leitos podem ser: granulares soltos, rígidos, telas metálicas, tecidos e
membranas. Os leitos granulares soltos mais comuns são feitos de materiais como:
areia, pedregulho, carvão britado e são utilizados para clarificar suspensões diluídas.
Leitos rígidos consistem de tubos porosos, de quartzo ou alumina, aglomerações e
carvão poroso, não podendo ser utilizados com diferenças de pressão superiores a
5kgf/cm² devido a sua fragilidade.
Com a finalidade de minimizar gastos e problemas com o tratamento de
efluentes, as indústrias utilizam atualmente técnicas de lavagem com fechamento de
circuito. (TRINDADE, 2003).
Os objetivos do processo de lavagem da polpa marrom consistem na
remoção da máxima quantidade de materiais orgânicos que estão dissolvidos na
madeira e materiais inorgânicos solúveis do licor de cozimento buscando utilizar a
quantidade mínima de água limpa ou de recirculação do próprio processo.
(MONKFIENSKI, 2003).
MENDES (2013) cita que o processo de lavagem possui um forte impacto no
fator econômico de uma indústria de celulose e papel, devido ao processo afetar
diretamente no consumo de químicos do branqueamento (dióxido de cloro, oxigênio
e peróxido de hidrogênio), o que pode causar um aumento no custo variável de
produção.
De acordo com ROGERS et al (1996), a lavagem é uma operação fabril onde
são separadas uma mistura heterogênea de um fluído, como o licor, e partículas de
sólidos, como fibras ou polpa, através de um meio filtrante que permite a passagem
do fluído enquanto retém as partículas de sólidos. Essa operação envolve o fluxo de
massa em meios porosos.
No método de lavagem por deslocamento, o licor no leito da polpa é
deslocado com o licor de lavagem. Comparado com o processo de diluição/extração,
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com a mesma quantidade de licor de lavagem utilizado, a lavagem por deslocamento
se demonstrou superior. (POTUCEK, 1997).
O sistema de lavagem DD-Washer foi desenvolvido nos anos 80, podendo
operar tanto a uma baixa consistência entre 3-6%, quanto a média consistência
entre 8-11% de alimentação com uma consistência de cerca de 10-12%. Um único
lavador pode ter de 1 a 4 estágios, tendo como princípio operacional a lavagem por
deslocamento (POLLOWSKI, 2012).
De acordo com Hart e Santos (2014), é importante determinar a eficiência da
linha de lavagem considerando a linha inteira como uma única unidade, mas é
igualmente importante determinar a performance de cada dispositivo de lavagem
para que possam ser detectadas áreas com problemas em potenciais que possam
vir a ser melhoradas. Os autores afirmam ainda que a lavagem de polpa marrom
tende a ter uma área de superfície significativa entre as capotas, tanques de filtrados
e encanamento o que acaba gerando grande perda de calor.
O sistema de lavagem pode ser modelado usando filtros individuais ou
tratando uma linha inteira de lavagem como uma única unidade. O número mínimo
de variáveis necessárias para modelar um modelo de único estágio ou um modelo
holístico de uma linha de lavagem é demonstrado na figura abaixo. O modelo inclui
equipamentos baseados em diluição e extração, deslocamento e/ou uma
combinação de todos esses princípios (ANDRADE, 2000).
Figura 2 - Exemplo de um lavador individual

Fonte: Hart e Santos (2014)

As variáveis das figuras indicam:
 Co e C1: Entrada e saída de polpa com filtrado (t/ADT)
 Do e D1: Entrada e saída de polpa filtrada e sólidos dissolvidos (wt. %)
 A1: Saída do filtrado do lavador (t/ADT)
 A2: Entrada do filtrado do chuveiro no lavador (t/ADT)
 B1 e B2: Filtrado com sólidos dissolvidos na água do chuveiro e saída do
filtrado (wt. %).
O soluto que será removido está contido no licor, nos espaços vazios entre as
partículas e no interior das fibras. Os labirintos de poros são imprevisíveis, de vários
degraus de tortuosidade, formando uma rede complexa de espaços vazios no leito
da polpa. O soluto presente nos poros interconectados pode ser removido por
simples deslocamento pelo líquido de lavagem (ARORA e POTUCEK, 2009).
Para partículas porosas o soluto deve difundir para fora antes de ser disperso
na corrente de líquido. O soluto de canais irregulares de vácuo do leito, é deslocado
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e agrupado com uma difusão tipo dispersão do líquido de lavagem em direção ao
fluxo. Devido a absorção do soluto na superfície da fibra, o transporte de massa
ocorre através dos poros das partículas para a superfície da partícula e da superfície
da partícula, para o fluído externo. A diluição e extração de um lavador por
deslocamento são dois tipos de operações de lavagem de polpa. No caso da
diluição, o lodo de fibra é diluído e misturado com o licor de lavagem e então filtrado
para que ocorra seu espessamento. Já no caso de extração, o licor no leito da polpa
é deslocado com o licor de lavagem. (ARORA et al, 2015).
A taxa de remoção de impurezas solúveis dos poros das partículas é menor
que aquela dos interstícios das partículas. Isso ocorre devido ao tamanho
relativamente pequeno dos poros. Portanto, é esperado que a taxa de lavagem seja
controlada pela difusão entre os poros das partículas (PELLET, 1966; HAN 1967).
A concentração de fluído em leito fixo de partículas porosas é baseada
principalmente em dois tipos de mecanismo, sendo m deles relacionado com a taxa
de transferência de calor entre fluído e partículas e é dado explicitamente pela
seguinte equação diferencial: equação aqui. Arora et al realizaram um estudo em
2015 com o objetivo de desenvolver um modelo matemático para análise de
lavagem de partículas com estruturas porosas, em particular, as fibras. Os autores
utilizaram o modelo de leito fixo dividido em duas áreas, sendo uma chamada de
área de fluxo de licor e a área do material poroso. O leito fixo utilizado por Arora et al
(2015) é composto de fibras de polpa Kraft não branqueada que possuem uma
geometria cilíndrica. A figura abaixo demonstra essas áreas:
Figura 3 – Representação das áreas do leito fixo

Fonte: Arora et al (2015)

O fenômeno de transporte de massa em meios porosos, com um leito de
porosidade ε, pode ser descrito por um modelo de dispersão axial unidimensional
envolvendo o coeficiente de dispersão. Para correlacionar o soluto no interior dos
poros e a concentração de fluído a granel, é necessário definir uma relação entre
essas variáveis em função da distância axial. A seguinte equação fornece o balanço
de massa para o fluído a granel, como também a relação entre soluto no interior dos
poros com a concentração de fluído a granel (NERETENIEKS e RASMUSON, 1980;
RAGHVAN e RUTHVEN, 1983).
(

)

|

(1)
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Arora et al (2015) assumiram como condições iniciais: que o gradiente de
concentração é zero no centro da partícula; que a resistência a transferência de
massa externa existe no ponto r = R; que a transferência de massa para a superfície
da partícula é controlada pelo coeficiente de transferência de massa; na entrada e
afluente do leito foi aplicado as condições de fronteira de Danckwart’s. Com isto, os
autores introduziram termos adimensionais, sendo eles: o número de Biot Bi; o
número de Peclet Pe; e um parâmetro adimensional
que demonstra como a
concentração é influenciada pelo raio da porosidade da partícula, o coeficiente de
transferência de massa de resistência de filme e a velocidade intersticial. Os autores
chegaram nas seguintes equações:
(2)
: tempo adimensional, fornecido pela razão entre o produto do tempo t com a
velocidade de lavagem intersticial do líquido de lavagem através do leito u, pela
espessura do leito L; é a coordenada radial adimensional, encontrada pela razão
entre a posição radial da partícula r pelo raio da fibra R; Q trata-se de um termo
adimensional da concentração interna dos poros é encontrado através da razão
entre a concentração interna dos poros q, pela concentração inicial do soluto c0; N é
a concentração adimensional de soluto adsorvido nas fibras, encontrado pela razão
entre a concentração de soluto adsorvido nas fibras n, pela concentração inicial de
soluto adsorvido nas fibras n0; N1 trata-se de um parâmetro adimensional, dado por
n0/c0; é um coeficiente adimensional encontrado através de (1- β)/β (ARORA e
POTUCEK, 2012; ARORA et al, 2015).
(3)
P1 é um parâmetro adimensional dado pela razão entre o produto de k2 com o
quadrado do raio da fibra R pelo coeficiente de difusão interna das fibras DF; C1 é um
parâmetro adimensional, dado pela razão c0, pela consistência da fibra CF; k* é um
parâmetro adimensional, dado pela razão dos coeficientes de massa k 1 e k2
(ARORA e POTUCEK, 2012; ARORA et al, 2015).
|

(4)

é o termo adimensional da distância axial, encontrado através da razão
entre a distância do ponto de introdução do solvente z, por L; Bi é o número
adimensional de Biot, fornecido pela razão do produto entre coeficiente de
transferência de massa de resistência de filme kf, L e a porosidade da fibra β, pelo
produto da constante de Kozeny K com DF; Pe consiste no número adimensional de
Pecklet, encontrado através da razão do produto de u com L, pelo coeficiente de
dispersão axial DL; C trata-se da concentração adimensional, fornecida pela razão
entre a concentração do soluto no licor c por c0;
parâmetro adimensional,
fornecido por (KRu/kf βL); trata-se de um coeficiente adimensional, fornecido por
2(1-ε)/ε (ARORA e POTUCEK, 2012; ARORA et al 2015).
As condições de contorno utilizada por Arora et al (2015) foram as seguintes:
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, em

e
|

(5)
, em

, em
, em

e

e
e

(6)
(7)
(8)

Sendo inicialmente C = Q = N = 1; e para todos
e
.
A partir das equações (2), (3) e (4) em conjunto com as condições de
contorno descritas acima, Arora et al (2015) implementaram o método de colocação
Hermite (H com interpolações polinomiais (HCM). Neste método o resíduo é
igualado a zero em pontos de colocação como também não há necessidade da
continuidade de pontos de nó (ORSINI et al, 2011).
A porosidade do leito fixo, E, foi o fator que apresentou o perfil da solução
extensivamente com maior perceptividade. Os resultados numéricos obtidos por
Arora et al (2015) foram comparados com dados experimentais de uma célula de
lavagem com diferentes valores dos parâmetros de lavagem por deslocamento. Essa
comparação se mostrou satisfatória, demonstrando que o modelo matemático
proposto se assemelha aos dados obtidos experimentalmente.
A figura abaixo demonstra o perfil da solução obtido no estudo de Arora et al
(2015)
Figura 4 – Comportamento do perfil da solução para diferentes valores de
porosidade, com Pe = 10 e Bi = 6,7

Fonte: Arora et al, 2015.

Rahman e Potucek (2018) realizaram um estudo onde puderam analisar
experimentalmente, como as diferentes propriedades químicas e físicas da polpa
afetam o processo de lavagem. No experimento, foi comparado a polpa proveniente
de um cozimento Kraft e de um cozimento Sulfito. Os autores utilizaram também
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números adimensionais como o de Peclet, já citado anteriormente. As características
das fibras e propriedades físicas da polpa analisadas foram as seguintes: o tamanho
das polpas úmidas pela média pesada lW, a média numérica lA, a aspereza da fibra
FC, a superfície específica das fibras com base no volume aV, e com base na massa
da fibra am. Rahman e Potucek (2018) construíram uma tabela com base nesses
dados.
Tabela 1 – Comprimento de fibra, aspereza e superfície específica de contato para
polpas Kraft e Sulfito
Polpa
Sulfito
Kraft

Nº Kappa

lW
mm
2,46
2,77

12,5
18,1

lA
mm
1,24
1,91

FC
mg m-1
0,279
0,103

aV *10-5
mg m-1
2,08
1,51

am
m kg-1
675
584
2

Fonte: Rahman e Potucek 2018

As características intrínsecas dos licores utilizados avaliadas foram as seguintes:
pH, densidade , viscosidade dinâmica , tensão superficial , teor de sólidos T.S. e
concentração de lignina . Os experimentos dos autores foram realizados a uma
temperatura de 25ºC. A tabela a seguir demonstra os dados obtidos para o licor
vermelho e preto (RAHMAN e POTUCEK, 2018).
Tabela 2 – Propriedade intrínsecas dos licores vermelho e preto
Licor

pH
-3

Vermelho
Preto

2.2
12,6

kg m
1059
1096

mPa s
1,30
1,79

-1

mN m
55,64
39,95

T.S.
% massa
13,6
20,6

kg m-3
76,7
56,0

Fonte: Rahman e Potucek 2018

Os resultados obtidos pelos experimentos de Rahman e Potucek (2018)
demonstraram que as curvas de lavagem medidas para da polpa sulfito do abeto se
diferem daquelas medidas para a polpa Kraft do abeto, sendo esta a mais difícil de
ser lavada quando comparada a polpa de sulfito. A figura abaixo demonstra esse
fato, onde os triângulos representam os resultados para a polpa Kraft enquanto que
os quadrados demonstram os resultados obtidos para a polpa sulfito.
Figura 5 – Rendimento de lavagem por deslocamento como função do número de
Peclet para as polpas de sulfito (quadrado) e Kraft (triângulos)
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Fonte: Rahman e Potucek 2018

Como há estudos posteriores, tanto matemáticos como experimentais sobre o
fenômeno de lavagem por deslocamento, espera-se replicar esse fenômeno no
Comsol multiphysics de maneira satisfatória, analisando se há coerência entre a
simulação e os resultados obtidos por outros autores.
4. RESULTADOS ESPERADOS
Devido a comparação entre os resultados numéricos de Arora et al (2015)
com os experimentais ter apresentado uma comparação satisfatória, serão utilizados
esses valores como a base de dados numérica para a comparação da simulação
que será realizada no Comsol multiphysics. Serão utilizados os mesmos valores
para os parâmetros descritos pelos autores, de maneira que essa comparação seja
fidedigna.
Espera-se que os resultados obtidos da simulação matemática realizada no
Comsol se aproximem desses resultados numéricos, podendo então ser aplicado no
processo de lavagem por deslocamento. Na simulação do processo de lavagem,
espera-se que o fenômeno físico que faz com que a lavagem da polpa ocorra muito
rapidamente possa ser observado.
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ANÁLISE E SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA
TEMPERATURA EM UM SISTEMA EM REGIME PERMANENTE
Ivo Neitzel1 Otávio Farias2 e Rubia Maria Betim dos Santos3

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, simulação e controle de processos

RESUMO
A disciplina “Modelagem e Simulação de Processos” aborda a construção
fenomenológica de modelos e sua solução pelo uso de simuladores. Neste contexto,
foi elaborado pelos autores um problema dentro da engenharia para ser
desenvolvido e simulado no software de simulação COMSOL, que é um pacote de
software de análise e resolução de elementos finitos com várias aplicações em física
e engenharia, especialmente fenômenos acoplados ou multifísicos. O problema
escolhido irá analisar o comportamento da temperatura em um sistema em regime
permanente contendo uma resistência que estará transmitindo calor, juntamente
com uma caixa de ar envolta, delimitando por onde este calor irá percorrer,
possuindo uma entrada e saída de ar. É possível analisar através do resultado
demonstrado pela simulação que o comportamento da temperatura ao longo do
segmento não teve uma variação significativa, sendo possível modificar a velocidade
média do ar para uma melhor análise do comportamento da temperatura. Em
trabalhos futuros, recomenda-se refinar mais a malha e realizar a simulação com
mais unidades da resistência em análise.
Palavras-chave: Simulação; COMSOL; transferência de calor.

ABSTRACT
The suject “Modeling and Simulation of Processes” approaches the
phenomenological construction of models and their solution through the use of
simulators. In this context, the authors elaborated a problem inside of engineering to
be developed and simulated in the simulation software COMSOL, that is a software
package of analysis and resolution of finite elements with several aplications in
physics and engineering, especially coupled phenomena or multiphysical. The
problem chosen will analyze the behavior of the temperature in a steady state system
containing a resistance that will be trabsmitting heat, along with a box enveloped air,
delimiting where this heat will go, having an air inlet and outlet. It’s possible to
analyze through the simulation results that temperture bahavior along the segment
didn’t have a significant variation, being possible modify the average air velocity for a
1

Mestre em Engenharia Química, doutor em Engenharia Química e professor do Departamento de Engenharia
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better analysis of temperature behavior. In futures Works, it is recommended to
further refine the mesh and the simulation with more units of the resistance under
analysis.
Key-words: Simulation; COMSOL; heat transfer.

1. INTRODUÇÃO
Simular, prever ou imaginar eventos que ainda não aconteceram é uma
necessidade que segue o ser humano desde o princípio e foi se desenvolvendo a
partir do momento que se fez necessário ter modelos de processos analíticos
mentais, o que se conhece hoje como filosofia, caminhando para algo mais concreto,
designado de simulação. Esse desenvolvimento se alavancou após o aparecimento
dos computadores na década de 50, e em um curto período, deu um salto para o
que se conhece atualmente, todas as linguagens de programação que nos
possibilitam uma infinidade de combinações e a elaboração de programas
complexos (TEODORO, 2016).
“Aprendizado Baseado em Problemas” (Problem Based Learning – PBL). PBL
é um método utilizado durante a disciplina de modelagem e simulação de processos
do curso de engenharia química da FATEB. O macro-objetivo é, ao invés de
aumentar o currículo dos cursos, investir no desenvolvimento de habilidades de
aprendizado dos acadêmicos.
Estas habilidades permitirão aos alunos, mesmo depois de graduados,
adquirir de forma eficiente os novos conhecimentos necessários para permanecerem
ativos e produtivos na sua vida profissional.
Aplicada a pequenos grupos autônomos, ela se propõe a ensinar a aprender
como resolver, em equipe, utilizando todos os recursos tecnológicos disponíveis,
problemas anteriormente não vistos. Com esta metodologia o grupo recebe a
incumbência de resolver um problema não conhecido de forma que o aluno é
encorajado a identificar suas próprias necessidades de aprendizado e identificar os
recursos necessários para atendê-las. O trabalho colaborativo entre os acadêmicos
favorece a compreensão dos problemas
Ao decorrer do curso de engenharia química o aluno precisa desenvolver
certa aprendizagem das matérias de “Controle, modelagem, simulação e
instrumentação de Processos”, que está dividida em três disciplinas: (1) Modelagem
e Simulação de Processos (7º semestre), (2) Controle de Processos (8º semestre) e
(3) Instrumentação Industrial (10º semestre) na grade curricular de engenharia
química da FATEB.
A disciplina Modelagem e Simulação de Processos aborda a construção
fenomenológica de modelos e sua solução pelo uso de simuladores. A disciplina
Controle de Processos aborda a descrição, análise e estrutura de sistemas de
controle. Finalmente, a disciplina Instrumentação Industrial aborda as estratégias
industriais para medição de variáveis de processos, SDCDs e o desempenho e
sintonia prática de controladores
COMSOL Multiphysics é um pacote de software de análise e resolução de
elementos finitos com várias aplicações em física e engenharia, especialmente
fenômenos acoplados ou multifísicos. Este software, iniciou-se através de alunos de
graduação baseado em desenvolvimento de códigos para um curso do Instituto
Royal de Tecnologia (KTH) em Estocolmo, Suécia (VATH et al, 2008).
O módulo de transferência de calor embutido no programa traz modelos de
aplicação avançadas para análise de transferência de calor por condutividade,
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convecção e radiação. Específico para aplicações industriais, assim como
resfriamento de eletrônicos e processos de engenharia (VATH et al, 2008).
O problema escolhido irá analisar o comportamento da temperatura em um
sistema em regime permanente contendo uma resistência que estará transmitindo
calor, juntamente com uma caixa de ar envolta, delimitando por onde este calor irá
percorrer, possuindo uma entrada e saída de ar.
Fenômenos envolvidos: transferência de calor em fluidos e sólidos, sendo o ar
considerado um fluido laminar opera em regime estacionário, a parte sólida é a
resistência a ser analisada.
A transmissão de corrente elétrica pelo fio é um processo irreversível, e,
portanto, parte da corrente é convertida em energia térmica aquecendo o fio. Esta
energia é transferida para o meio ambiente seguindo a lei de Newton do esfriamento
convectivo.
A geração de energia térmica no fio é descrita pela equação (Figura 1):
Figura 1 – Geração de energia

Onde, I, é a densidade da corrente,
é
a
condutividade elétrica que é dependente
do
material
usado. A densidade da corrente é uma razão entre a corrente (A) e a área do fio
(m²).
2. METODOLOGIA
A resistência (Figura 3) simulada foi removida de um aquecedor de ar usado
(Figura 2) da marca Cadence.
Figura 2 – Aquecedor de ar

Fonte: Autores (2019)

Figura 3 – Resistência
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Fonte: Autores (2019)

Para a simulação do problema foram definidas as suas particularidades que o
definem e que são necessárias para realizar a simulação no programa COMSOL,
sendo elas seus componentes, como as partes estão organizadas, os parâmetros
envolvidos, o desenho do problema, as coordenadas e as simetrias.
Quais são seus componentes:
 Resistência;
 Ar;
Como as partes estão organizadas:
 Resistência: resistência de um aquecedor de ar.
 Ar: fluxo de ar proveniente do ambiente externo.
Parâmetros envolvidos:
 Altura: 1 cm;
 Comprimento Base: 0,1 cm;
 Comprimento: 0,2 cm;
 Comprimento Interno: 0,1 cm;
 Espessura: 0,05 cm;
 Largura: 1 cm;
 Velocidade do ar média: 10 cm/s;
 Área: (Comprimento Base * Espessura * 2) + (Comprimento * Espessura) +
(2 * (Altura – 2 * Espessura) * Espessura);
 Corrente: 5.5 A, considerando uma resistência de potência de 700 W;
 Condutividade elétrica: 3,77E7 ohm.m-1;
 Densidade da corrente: Corrente/Área;
 Geração de energia: (densidade da Corrente^2/Condutividade elétrica).
O desenho do problema escolhido pode ser observado abaixo (Figura 4):
Figura 4 – Desenho do problema
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Fonte: Autores (2019)

Coordenadas:
 Ponto (x, y, z);
 Ponto 1 (0, -Largura, Espessura);
 Ponto 2 (ComprimentoBase-Espessura, -Largura, 2*Espessura);
 Ponto 3 (ComprimentoBase-Espessura, -Largura, Altura);
 Ponto 4 (ComprimentoBase+ComprimentoInterno, -Largura, 2*Espessura);
 Ponto 5 (ComprimentoBase+ComprimentoInterno, -Largura, Espessura);
 Caixa de ar (0, -Largura, Espessura).
Eventuais simetrias:
 No eventual problema foram identificadas algumas simetrias, que serão
feitas horizontalmente e verticalmente, multiplicando em 4 seções com
aproximadamente 152 unidades do desenho exposto.
 Em uma primeira análise será avaliado o comportamento de apenas uma
unidade envolta de uma caixa de ar.
3. RESULTADOS
Na simulação analisada
parametrizado, Figura 5.

foi

determinado

primeiramente

o

desenho
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Figura 5 – Desenho parametrizado

Fonte: Autores (2019)

A física envolvida nessa simulação considerou o fluxo de um fluido não
isotérmico e laminar, que opera em um estudo estacionário, onde a transferência de
calor ocorre não somente no fluido que seria o ar, mas também em um sólido, ou
seja, a resistência em questão.
Dessa maneira foram feitas as seguintes configurações no simulador:
 Definir a região da caixa de ar como fluido laminar;
 Definir ao programa onde é a entrada de ar, na qual se encontra na parte
frontal da caixa de ar, desconsiderando a parte sólida (resistência), onde
VArMedia foi definida nos parâmetros como “10 [cm/s]”;
 Definir ao programa onde é a saída de ar, na qual se encontra na parte de
trás da caixa de ar, desconsiderando a parte sólida (resistência);
 Definir ao programa onde existe simetrias no desenho;
 Definir ao programa que todo o desenho possui transferência de calor;
 Definir que o fluido passa apenas pela caixa de ar;
 Definir que a temperatura inicial é Tamb (300 K);
 Definir qual é a parte sólido no desenho (resistência);
 Definir ao programa que a resistência é a fonte de calor e a geração de
energia
é
um
parâmetro
definido
como
“(densidadeCorrente^2/CondutividadeEletrica)”;
 Definir ao programa onde é a entrada do fluido, na qual se encontra na
parte frontal da caixa de ar, desconsiderando a parte sólida (resistência);
 Definir ao programa onde é a saída do fluido, na qual se encontra na parte
frontal da caixa de ar, desconsiderando a parte sólida (resistência);
 Definir ao programa onde existe simetrias no desenho, agora relacionadas
a transferência de calor em fluidos;
 Definir a região da caixa de ar como fluido não isotérmico.
Outro passo muito importante durante a simulação de um problema, é definir
a configuração das malhas, como o refinamento, pois ele impactará diretamente na
resolução do respectivo problema. A malha aplicada encontra-se na Figura 6.
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Figura 6 - Malhas

Fonte: Autores (2019)

Após definida a malha do problema foi executado a solução do problema e
com isso, pode-se verificar os resultados calculados pela simulação, entre eles o
comportamento da temperatura (Figura 7), o comportamento da velocidade do ar
(Figura 8) e da temperatura superficial (Figura 9).
Figura 7 – Comportamento da temperatura

Fonte: Autores (2019)
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Figura 8 – Velocidade do ar

Fonte: Autores (2019)

Figura 9 – Temperatura superficial

Fonte: Autores (2019)

É possível analisar através do resultado demonstrado pela simulação que o
comportamento da temperatura ao longo do segmento não teve uma variação
significativa, variando entre 27 °C a 27,2 °C, visto que neste sistema a velocidade
média do ar considerada foi de 10 cm/s (Figura 10), ou seja, relativamente baixa e a
área por onde o ar passa é pequena, considerando que a largura é de 1 cm.
Em outra análise alterou-se a velocidade média do ar para 1 cm/s (Figura 11)
para analisar no que alteraria no comportamento da temperatura. Neste caso, ela
variou de 29,9 °C a 30,4 °C. Teoricamente seguindo o que se esperava, pois assim
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o volume de ar que entra em contato com a resistência é menor, devido a velocidade
ter sido reduzida, com isso ela demora mais para trocar calor e em consequência
esquenta mais rápido.
Figura 10 - Temperatura, velocidade média do ar 10 cm/s

Fonte: Autores (2019)

Figura 11 - Temperatura, velocidade média do ar 1 cm/s

Fonte: Autores (2019)

4. CONCLUSÃO
Com este estudo foi possível avaliar o comportamento da temperatura por
meio de uma simulação, utilizando o programa COMSOL. Não houve variações ao
longo do sistema analisado, onde foi alterada a velocidade média do ar, e com isso,
obteve-se uma melhor análise do comportamento da temperatura. Com base nestes
resultados e no que foi desenvolvido, observa-se que ao refinar mais a malha e
realizar a simulação com mais unidades da resistência em análise, pode-se obter
um resultado mais elaborado.
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RESUMO
A transferência de calor ocorre devido à busca pelo equilíbrio térmico, onde um
sistema tende a igualar-se ao outro, isto é, de suma importância principalmente em
ambientes industriais. O presente trabalho tem como objetivo projetar e construir um
protótipo para o estudo de transferência de calor e de massa a partir da fusão de uma
placa de gelo. A análise é realizada a partir da quantidade de água que derrete e
escorre por uma canaleta e através de modelos matemáticos baseados na lei de
Fourier, de resfriamento de Newton e de Stefan-Boltzman será determinada a
quantidade de calor transferida para a placa de gelo através de radiação, convecção
e fusão. Nos resultados obteve-se uma transferência teórica de aproximadamente 26
W e de transferência real aproximadamente 23 W, que equivale a 15% de erro,
comprovando a aplicabilidade e viabilidade da implementação do projeto nas
universidades.
Palavras-chave: Transferência de calor, equilíbrio térmico, transferência de massa.

ABSTRACT
Heat transfer occurs due to the search for thermal equilibrium, where one system tends
to match each other, this is, it is very important, especially in industrial environments.
The present work aims to design and create a prototype for the study of heat and mass
transfer from the melting of an ice sheet. The analysis performed from the amount of
water that defeats and escapes through a channel and through Fourier law
mathematical models, Newton and Stefan-Boltzman cooling law, will be determined
the amount of heat transferred to a blast applied ice sheet, convection and fusion. In
the recorded results, a theoretical transfer of approximately 26 W and actual transfer
of approximately 23 W, which equals 15% error, proved the applicability and feasibility
of project implementation at universities.
Key-words: Heat transfer, thermal balance, mass transfer.
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1. INTRODUÇÃO
As aulas ministradas nos cursos de engenharia, baseiam-se em desenvolver
o conhecimento dos estudantes através do estudo de teorias e fórmulas que se
apliquem em casos reais, de forma que seja calculável. Entretanto, nem sempre, essa
metodologia de ensino se torna eficaz, por vários fatores, como:
•
Adquirir um pseudoconhecimento apenas para resolução de problemas
teóricos;
•
Dificuldades em aplicar empiricamente os conhecimentos adquiridos;
•
Interpretação incorreta dos ensinamentos em sala de aula e aplicação
errada dos conceitos na realidade;
Entre outros diversos problemas que uma metodologia empedrada pode gerar
ao desenvolvimento do aluno não como um ser operacional, mas sim pensante.
Fenômenos de Transportes é uma disciplina fundamental em várias áreas da
engenharia, em particular aquelas que envolvem processos de transformação da
matéria, como engenharia química, engenharia de materiais e engenharia de
alimentos (PIEVE, 2017).
As dificuldades do entendimento dos conceitos e aplicações da realidade dos
fenômenos de transporte podem ser revertidas em uma metodologia mais ativa e
dinâmica, que traz para dentro da sala de aula, experimentos práticos. Muitas vezes
as instituições podem sustentar práticas laboratoriais complexas é preciso levar em
consideração criar procedimentos fáceis, de baixo custo e que agregue na carreira e
crescimento do acadêmico.
A cada ano, a busca por tecnologias que proporcionem maior conforto e
modernização só aumenta, por isso são desenvolvidos projetos que tem como
objetivo criar produtos que tenham menor custo, maior utilidade e sejam sustentáveis.
O estudo da transferência de calor é um dos fatores de suma importância para que
os principais objetivos propostos sejam alcançados (TEIXEIRA, s/d).
A transferência de calor é fundamental desde ambientes onde se deseja
melhorar a climatização, com o uso de ar condicionado por exemplo, para que não
haja desconfortos e em situações onde máquinas liberam grande quantidade de calor
(PIEVE, 2017).
A transferência de massa é o processo onde existe a migração de uma ou mais
espécies químicas em um meio, o qual ocorre pela diferença de concentração onde
a espécie sai do local em que a concentração é maior e vai para o local em que a
concentração é menor (TANNOUS, 2011).
A termodinâmica é o ramo que estuda as formas de energia e sua relação com
o calor, cujos princípios são embasados em observações, por meio das quais foram
estabelecidas leis verdadeiras. A transferência de calor pode ocorrer por três
mecanismos, a condução, a convecção e a radiação. Na condução a troca ocorre
através do contato entre duas superfícies, na convecção a troca ocorre por meio de
moléculas que se movimentam transmitindo calor para outras e na radiação a troca
ocorre através de ondas eletromagnéticas (GOUVEIA, 2019).
Dessa forma, este trabalho se propõe a reproduzir um experimento realizado
por estudantes acadêmicos do Rio Grande do Sul, publicado em dezembro de 2016,
com o objetivo de trazer opções de práticas laboratoriais viáveis à instituição de
ensino afim de melhorar discernimento das matérias em questão.
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2. METODOLOGIA
Os materiais e métodos utilizados no trabalho estão descritos nos textos
abaixo:
2.1. MATERIAIS






Para a construção deste protótipo foram utilizados os seguintes materiais:
Barbante
Estrutura metálica
Madeira para base.
Placa de gelo
Tubo de PVC 40mm

2.1. MÉTODOS
O método utilizado foi baseado no referencial teórico de transferência de calor
por convecção e radiação, e na transferência de massa utilizando os dados obtidos
na análise do protótipo que estima a taxa de transferência de calor por convecção
entre a superfície de gelo e o fluido do ambiente, o ar, partindo da massa de gelo
derretido pelo calor absorvido na superfície.
Para o protótipo foi construído uma estrutura metálica conforme a figura 1 que
consiste em um aparato retangular com ganchos que foram utilizados para prender a
placa de gelo e na parte inferior foi colocado um tubo de PVC cortado ao meio,
formando uma canaleta que foi utilizado para coletar a água proveniente do
derretimento da placa de gelo.
Figura 1 - Protótipo para análise de transferência de massa e calor

Fonte: Os autores, 2019.
A placa de gelo utilizada para este protótipo apresentou dimensões de altura
de 0,3 cm base de 0,205 cm e espessura de 0,03 com área 0,1533 m², inicialmente

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

o gelo apresentou temperatura de aproximadamente 0ºC sendo que a temperatura
do ambiente estava em torno de 25ºC. A placa foi presa com o auxílio do barbante
na estrutura metálica, ficando suspensa, a medida que o ar em temperatura ambiente
trocava calor com a placa de gelo a mesma iniciou o processo de derretimento que
escoou sobre uma canaleta e no final da canaleta foi colocado uma proveta, que
armazenou a água proveniente do gelo derretido a cada minuto, sendo assim,
quantificado o volume (ml) de gelo derretido por tempo gasto (min).
O procedimento busca uma avaliação quantitativa do calor transferido por
radiação, convecção e condensação de vapor d'água sobre a superfície de uma placa
de gelo com área identificada, e compara aos dados obtidos experimentalmente em
relação a taxa mássica de fusão do gelo.
3. DESENVOLVIMENTO
O processo de transferência de calor é muito importante para processos e por
isso alvo de muitos estudos pela grande necessidade de avaliar, quantificar e
controlar esse processo em sistemas industriais. A transferência de calor ocorre por
condução, radiação e convecção, com modelos matemáticos baseados na lei de
Fourier, de resfriamento de Newton e de Stefan-Boltzmann. O referencial teórico trata
de introdução a transferência de calor e massa e equacionamento matemático para
avaliar esses fenômenos no protótipo (ÇENGEL E GHAJAR, 2012).
3.1 REFERENCIAL TEÓRICO
O calor é a energia térmica transferida de um sistema para o meio, essa
energia é a soma das energias potencial e cinética que são formadas a partir de
movimentos dos átomos e moléculas de um corpo, isso ocorre devido ao gradiente
de temperatura entre o sistema e o meio em busca do equilíbrio térmico, diferente da
temperatura a transferência de calor tem direção e magnitude (CARNEIRO, 2015).
3.1.1 Transferência de calor por condução
A transferência de calor por meio de condução se dá em matérias no estado
sólido, líquido e gasoso e ocorre pela transferência de energia dentro do material ou
por materiais diferentes em contato direto, onde as moléculas mais energéticas, com
maior temperatura, transmitem calor para as menos energéticas, com menor
temperatura, devido as interações entre elas. Ela ocorre devido ao diferencial de
temperatura existente entre as moléculas (QUITES e LIA, s/d).
Segundo Rodrigues a Lei de Fourier estabelece a transferência de calor por
condução, e está descrita na equação 1:
∆𝑇
𝑄 = 𝑘. 𝐴.
(1)
𝑥
Onde:
𝑄 = taxa de transferência de calor por condução, (W);
𝑘 = Condutividade térmica do material, (W/m.K);
𝐴 = Área em que ocorre o fluxo de calor, (m2);
𝛥𝑇 = O diferencial de temperatura (T1- T2), (K);
𝑥 = Distância que o fluxo percorre, (m).
Em alguns casos a condução de calor pode ser ignorada se for abrangida por
outra transferência como a convecção.
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3.1.2 Transferência por convecção
A transferência por convecção ocorre no estado líquido ou gasoso, ela envolve
movimento do fluído e condução de calor que ocorre pela diferença de densidade
entre as diferentes partes, a energia das moléculas mais quentes é transferida para
as moléculas mais frias. A convecção depende das propriedades do fluido como
viscosidade dinâmica, condutividade térmica, densidade, calor específico e a
velocidade do fluido, esta forma de transferência de calor é a mais complexa, pois
depende de muitas variáveis (ÇENGEL E GHAJAR, 2012).
Segundo Çengel apesar de ser complexa a transferência por convecção é
devidamente descrita pela lei de resfriamento de Newton, escrita na equação 2:
𝑄 = ℎ. 𝐴. (𝑇𝑠 − 𝑇∞ ) (2)
Onde:
𝑄 = taxa de transferência de calor por convecção, (W);
ℎ = Coeficiente de transferência de calor por convecção, (W/m2.K);
𝐴 = Área em que ocorre o fluxo de calor, (m2);
𝑇𝑠 = Temperatura da superfície, (K);
𝑇∞ = Temperatura do fluido suficientemente longe da superfície, (K).
Existem dois tipos de convecção a natural e a forçada, a convecção forçada
ocorre quando a um sistema externo que influencia no movimento do fluido, por
exemplo, em uma placa exposta ao ar ambiente com um ventilador influenciando o
movimento do ar sobre a placa. A convecção natural ocorre se não houver esse
sistema e o movimento ocorra apenas pela diferença de densidade (CARVALHO,
2002).
O coeficiente de transferência de calor (h) depende de todas as variáveis do
fluido e é o mais difícil de ser calculado, para isso existe ampla informação na
literatura para diferentes situações, por exemplo, para uma placa exposta ao ar
ambiente na vertical, sem um sistema externo que movimento o fluido com 0,3 m de
altura e submetida a uma diferença de temperatura de 30 K, é estimado um
coeficiente de película, ou coeficiente de transferência de calor, de 4,5 W/m2.K
(CARVALHO, 2002).
O coeficiente de transferência de calor pode ser definido por algumas
formulações matemáticas o que é necessário para a análise mais correta do processo
ocorrendo no protótipo, o ar ambiente que entra em contato com a placa de gelo se
resfria e causa um fluxo descendente, o qual apresenta um coeficiente.
De acordo com Moreira (2014), existem algumas formulações matemáticas
para encontrar o coeficiente para o processo de convecção natural é por meio do
número de Nusselt, que relaciona o número de Grashoff e de Prandtl identificado na
equação 3:
𝑁𝑁𝑢 = 0,59(𝐺𝑟. Pr)0,25 (3)
Onde:
𝑁𝑁𝑢 = Número de Nusselt;
𝐺𝑟 = Número de Grashoff;
𝑃𝑟 = Número de Prandtl.
O número de Grashoff (𝐺𝑟) que está na equação 3 é definido pela equação 4:
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𝑁𝐺𝑟 =

𝑔. 𝛽(𝑇𝑠 − 𝑇∞ )𝐿3
(4)
𝛾2

Onde:
𝑁𝑔𝑟 = Número de Grashoff;
𝑔 = Aceleração da gravidade, (m/s²);
𝛽 = Coeficiente de expansão térmica, (K-1);
𝑇𝑠 = Temperatura da superfície, (K);
𝑇∞ = Temperatura do fluido suficientemente longe da superfície, (K);
𝐿 = altura da placa, (m);
ɣ = Viscosidade cinemática do ar, (m²/s).
O número de Prandtl (𝑃𝑟) que está na equação 3 é definido pela equação 5:
𝛾
𝑁𝑃𝑟 =
(5)
∝
Onde:
𝑁𝑃𝑟 = Número de Prandtl;
ɣ = Viscosidade cinemática do ar, (m²/s);
𝛼 = difusividade térmica, (m²/s).
Com os resultados para o ar no processo de convecção natural, o número de
Nusselt descrito como segue na equação 6, pode definir “h”:
𝑁𝑁𝑢 =

ℎ. 𝐿
(6)
𝐾

Onde:
𝑁𝑁𝑢 = Número de Nusselt;
ℎ = Coeficiente de transferência de calor por convecção, (W/m2.K);
𝐿 = Comprimento que ocorre o fluxo de calor, (m);
𝐾 = Condutividade térmica do ar na temperatura de filme, (W/m.K).
3.1.3 Transferência por radiação
A transferência por radiação ocorre em fluidos líquidos ou gasosos e é
transmitida por ondas eletromagnéticas diferente da condução e a convecção que só
ocorrem em meios materiais, a radiação ocorre na ausência de matéria. Toda
superfície a uma temperatura maior que zero absoluto (zero Kelvin), emite energia na
forma de ondas eletromagnéticas e em alguns casos são desconsideradas (VASCO,
s/d).
Segundo Nhambiu (2012), a taxa de transferência de calor por irradiação é
definida pela lei de Stefan-Boltzmann, fornecida pela equação 7:
𝑄 = 𝜎. 𝜀. 𝐴. (𝑇1 4 − 𝑇2 4 ) (7)
Onde:
𝑄 = taxa de transferência de calor por radiação, (W);
𝜎 = Constante de Boltzmann, (5,675.10-8 W/m2.K4);
𝜀 = Emissividade do corpo dado, (W/m2.K4);
𝐴 = Área da superfície, (m2);
𝑇1 = Temperatura da superfície emissora, (K);
𝑇2 = Temperatura absoluta do ambiente que troca calor com o corpo dado, (K).
A emissividade para o gelo situa-se na faixa de 0,95 a 0,98 na temperatura de
0 °C.
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3.1.4 Transferência de calor e de massa
Segundo Carneiro (2015), quando o sistema recebe calor suficiente para
mudar seu estado físico, ou seja, passar de sólido para líquido ou de líquido para gás,
atinge-se o calor latente dessa substância, este é quantidade de calor que uma
unidade de massa da substância deve receber (ou ceder) para mudar de estado
físico. O calor gerado por uma determinada massa de uma substância e seu calor
latente é dado pela equação 8:
𝑄 = 𝑚. 𝐿 (8)
No protótipo, o ar ao perder temperatura faz com que uma quantidade de vapor
de água no ar se condense sobre a placa de gelo, o calor liberado e absorvido na
superfície é obtido definindo a equação 8, pela 8.1:
𝑄 = 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑 . 𝐿𝑣𝑎𝑝 (8.1)
Onde:
𝑄 = Calor liberado na condensação (W);
𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑 = Condensação do vapor d'água (g);
𝐿𝑣𝑎𝑝 = Calor de vaporização da água (J/g).
De acordo com Tannous (2011) e Garcia et. Al (2007), a transferência de
massa ocorre pelo gradiente de concentração, saindo do local mais concentrado para
o menos concentrado, a transferência de massa por convecção ocorre na superfície
de um fluido em movimento, no protótipo a condensação ocorre numa taxa
proporcional à diferença de concentração do vapor de água na superfície da placa, e
no fluido do ambiente, conforme a equação 9:
𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑 = ℎ𝑚 . 𝐴. (𝜌𝑣,𝑠 − 𝜌𝑣,∞ ) (9)
Onde:
𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑 = Condensação do vapor d'água (g);
ℎ𝑚 = Coeficiente de transferência convectiva de massa, (m/s);
𝐴 = Área em que ocorre o fluxo, (m2);
𝜌𝑣,𝑠 = Concentração do vapor d'água junto à superfície da placa, (g/m3);
𝜌𝑣,∞ = Concentração no fluido circundante, (g/m3).
Segundo Garcia et. Al (2007), igualmente como ocorre na transferência de
calor a obtenção do coeficiente de transferência convectiva de massa é fundamental
nesse experimento e pode ser realizada por meio do número de Nusselt, que
relaciona o número de Grashoff e de Prandtl identificado na equação 3, 4 e 5 apenas
modificando a equação 6 para obtenção de hm, localizada na equação 10:
𝑁𝑁𝑢 =

(m2/s).

ℎ𝑚 . 𝐿
(10)
𝐷𝑎𝑏

Onde:
𝑁𝑁𝑢 Número de Nusselt;
ℎ = Coeficiente de transferência de calor por convecção, (m/s);
𝐿 = Comprimento que ocorre o fluxo de calor, (m);
𝐷𝑎𝑏 = é uma propriedade física com a mesma dimensão da difusividade térmica

3.1.5 Transferência teórica e real da placa de gelo
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A potência térmica total transferida na placa de gelo baseado em experimentos
realizados para a mesma finalidade se dá pelo balanço térmico na superfície do gelo
definido pela equação 11 (GARCIA et. Al, 2007):
𝑞𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = [𝜎. 𝜀. 𝐴. (𝑇1 4 − 𝑇2 4 )] + ( 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑 . 𝐿𝑣𝑎𝑝 ) + [ℎ. 𝐴. (𝑇𝑠 − 𝑇∞ )] (11)
A equação 11 envolve todos os fenômenos que estão ocorrendo na placa de
gelo, a transferência de calor por convecção, por radiação e a transferência de
massa, a fim de obter um valor teórico para comparar com os dados obtidos na
análise.
A massa de água aferida no experimento é introduzida na equação 12 para
verificar a quantidade de calor absorvido na superfície do gelo:
𝑚. 𝐿𝑓
𝑞𝑟𝑒𝑎𝑙 =
− 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑 . 𝐿𝑓 (11)
∆𝑡
Onde:
𝑚 = massa de gelo (g);
𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑 = Condensação do vapor d'água (g);
𝛥𝑡 = taxa de variação do tempo;
𝐿𝑓 = Calor de fusão do gelo (J/g).
3.2 RESULTADOS
O filme de água coletado apresentou uma média de temperatura de 13°C, de
acordo com Braga (s/d) a densidade da água para essa faixa de temperatura é de
0,9994 g/cm³ através da equação 12 obteve-se a massa de gelo fundida:
𝑚 = 𝑑. V (12)
Onde:
𝑚 = massa de gelo (g);
𝑑 = densidade da água (g/cm³);
𝑉 = Volume (cm³).
A massa de gelo fundida em g com o passar do tempo em minutos está
descrita no gráfico 1:
Gráfico 1 - Massa de gelo fundida com o passar do tempo

Fonte: Os autores, 2019.
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O gráfico 1 ilustra que no início a taxa de fusão do gelo era muito baixa a qual
ficou constante a partir de 19 minutos. Desconsiderando os valores anteriores a 19
minutos a massa de água média da fusão de gelo foi de 9,20 g.
A transferência de calor no protótipo ocorre de três maneiras, sendo elas
𝑞1 taxa de transferência de calor por convenção, 𝑞2 a taxa de transferência de calor
por condensação e 𝑞3 a taxa de transferência de calor por radiação, conforme
descrito na figura 2:
Figura 2 - Fenômenos envolvidos na transferência de calor entre o ambiente e a placa

Fonte: Garcia et. Al, 2007.
A concentração mássica do ar seco na superfície da placa e na corrente livre
foi calculada através da equação 13:
𝑃. 𝑀
𝜌=
(13)
R. T
Onde:
ρ = Concentração mássica do ar seco (g/L);
𝑃 = Pressão atmosférica = 1 atm;
𝑀 = massa molar do ar = 28,8 g/mol;
𝑅 = Constante universal dos gases = 0,0082 L.atm/K.mol;
𝑇 = Temperatura (K).
Na qual para a superfície da placa foi de 273,15 K e na corrente livre 298,15
K.
A concentração mássica de vapor de água na superfície da placa e na corrente
livre foi calculada através da equação 14:
𝜌(𝑣) =

𝑃(𝑣). 𝑀
(14)
R. T

Onde:
ρ = Concentração mássica do ar seco (g/L);
𝑃 (𝑣) = Pressão de vapor atm;
𝑀 = massa molar da água = 18 g/mol;
𝑅 = Constante universal dos gases = 0,0082 L.atm/K.mol;
𝑇 = Temperatura (K).
Na qual para a superfície da placa foi de 273,15 K e na corrente livre 298,15
K.
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A pressão de vapor na superfície da placa foi calculada segundo Garcia et. Al
(2007) através da equação 15:
610,8
17,3. 𝑡
𝑃(𝑣) =
exp(
) (15)
101300
𝑡 + 237,3
Onde:
𝑃 (𝑣) = Pressão de vapor atm;
𝑇 = Temperatura (K).
A pressão de vapor na corrente livre foi calculada segundo Garcia et. Al (2007)
através da equação 15:
𝑈𝑅610,8
17,3. 𝑡
𝑃(𝑣) =
exp(
) (15)
101300
𝑡 + 237,3
Onde:
𝑃 (𝑣) = Pressão de vapor atm;
𝑈𝑅 = Umidade relativa;
𝑇 = Temperatura (K).
Para encontrar a massa de condensação do vapor d'água, foi utilizado a
equação 9 com a concentração mássica de vapor de água na superfície da placa
ρ(v,s) e a concentração mássica de vapor de água na corrente livre ρ(v,∞).
A concentração mássica do ar na placa e na corrente livre foi encontrada
através da equação 17:
𝜌 = 𝜌(𝑎) + 𝜌 (𝑣) (17)
Onde:
𝜌 = Concentração mássica do ar (g/L);
𝜌 (𝑎) = Concentração mássica do ar seco (g/L);
𝜌 (𝑣) = Concentração mássica de vapor (g/L);
Na qual a concentração a concentração mássica do ar na superfície da placa
se dá por 𝜌(𝑠) a concentração mássica do ar na corrente livre se por 𝜌(∞).
Utilizando a equação 11 desconsiderando a condensação do vapor d'água
sobre a superfície da placa obtém-se a equação 11.1:
𝑚. 𝐿𝑓
𝑞𝑟𝑒𝑎𝑙 =
(11.1)
∆𝑡
A equação 11.1 foi utilizada para comparar os valores da equação 11 que são
os valores reais considerando (equação 11) e desconsiderando (equação 11.1) a
condensação do vapor d'água sobre a superfície da placa:
𝑚. 𝐿𝑓
(11.1)
∆𝑡
= 49,83692 W (11.1)

𝑞𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑞𝑟𝑒𝑎𝑙

Se utilizada a equação correta (equação 11), temos:
𝑚. 𝐿𝑓
− 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑 . 𝐿𝑓 (11)
∆𝑡
𝑞𝑟𝑒𝑎𝑙 = 26,666198 W

𝑞𝑟𝑒𝑎𝑙 =

Ou seja, se não considerarmos que a quantidade de gelo derretida é inferior
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àquela medida no experimento, seguiremos com um erro de mais de 100%,
inviabilizaria totalmente o desenvolvimento teórico e prático do presente trabalho.
Os dados encontrados estão ilustrados nas Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que
nas tabelas 1, 2, 3 e 5 são os valores calculados com base no referencial teórico e
na tabela 4 estão identificados os valores tabelados segundo Garcia et. Al (2007), e
os valores medidos no experimento:
Tabela 1 - Cálculo da superfície da Placa
Pressão de Vapor (atm)
Concentração Mássica do Ar Seco (g/L)
Concentração Mássica do Vapor d'Água (g/L)
Concentração Mássica do Ar (g/L)
Fonte: Os autores, 2019.

Superfície da Placa
𝑝𝑣,𝑠
0,005468
𝜌𝑎,𝑠
1,285812
𝜌𝑣,𝑠
0,004394
𝜌𝑠 = 𝜌𝑎,𝑠 + 𝜌𝑣,𝑠
1,290206

Tabela 2 - Cálculo da corrente livre

Pressão de Vapor (atm)
Concentração Mássica do Ar Seco (g/L)
Concentração Mássica do Vapor d'Água (g/L)
Concentração Mássica do Ar (g/L)
Fonte: Os autores, 2019.

Corrente Livre
0,005085
𝑝𝑣,∞
𝜌𝑎,∞
1,285812
𝜌𝑣,∞
0,040867
𝜌∞ = 𝜌𝑎,∞ + 𝜌𝑣,∞
1,326679

Tabela 3 - Cálculo da Temperatura de Filme

Pressão de Vapor (atm)
Concentração Mássica do Ar Seco (g/L)
Concentração Mássica do Vapor d'Água (g/L)
Concentração Mássica do Ar (g/L)
Fonte: Os autores, 2019.

Temperatura de Filme
𝑝𝑣,𝑠
0,005468
𝜌𝑎,𝑠
1,227397
𝜌𝑣,𝑠
0,004195
𝜌 = 𝜌𝑎,𝑠 + 𝜌𝑣,𝑠
1,231591

Tabela 4 - Valores Tabelados e Medidos
𝐿𝑓𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
𝑔
𝐿
𝛽
𝛾𝑎𝑟
𝛼𝑎𝑟
𝑘
ℎ
𝑇𝑠

Valores Tabelados
(J/s)
2476,00000000
(m/s²)
9,80665000
(m)
0,30000000
(K-1)
0,00353000
(m²/s)
0,00001450
(m²/s)
0,00002050
(W/m.K)
0,02490000
(W/m².K)
4,48000000
Valores Medidos
(K)
273,150000000
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𝑇∞
ℎ𝑔𝑒𝑙𝑜
ε
𝜎
𝐷𝐴𝐵
𝑚
𝐿𝑓𝑔𝑒𝑙𝑜
Á𝑟𝑒𝑎

(K)
(W/m².K)
(g)
(J/s)
(m²)

286,150000000
4,500000000
0,950000000
0,000000056
0,000022600
703,580000000
304,000000000
0,153300000

Fonte: Adaptado de Garcia et. Al, 2007.

Tabela 5 - Valores calculados com base nas equações descritas anteriormente
𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑞𝑟𝑎𝑑
𝑁𝑔𝑟
𝑁𝑝𝑟
𝑁𝑛𝑢
ℎ
𝑁𝑠𝑐
𝑁𝑔𝑟
𝑁𝑠ℎ
ℎ𝑚
𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑
𝑞𝑚
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑞𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟
Erro

8,9681
9,2797
57791836,1451
0,7073
47,1761
3,9156
0,6416
0,0000
40,3000
0,0030
0,0034
8,4184
26,666198
23,170720
15%

W
W
Adimensional
Adimensional
Adimensional
W/m².K
Adimensional
Adimensional
Adimensional
W/m².K
g/s
W
W
W
%

Fonte: Os autores, 2019.
Após o desenvolvimento dos cálculos citados no decorrer deste trabalho, foi
verificado que o 𝑞 teórico e 𝑞 experimental resultaram em aproximadamente 26 W e
23 W respectivamente, ou seja, se calculado o erro é possível perceber que a faixa é
de apenas 15%. Se avaliar os fatores que impactam no resultado final, como materiais
de laboratórios não serem extremamente precisos (termômetro, graduações e afins),
condições ambiente não estavam isoladas (laboratório sem controle de temperatura e
umidade) e os valores das condições foram utilizados através de sites, é facilmente
um fator de erro esperado e aceitável para o nível de precisão necessário para atingir
o objetivo do trabalho, pois, por mais que haja o erro, ainda se faz possível
desenvolver o conhecimento teórico de forma prática em laboratório, comprovando
que o embasamento teórico sobre fenômenos de transporte ensinado dentro de sala
está coerente com o que acontece na realidade prática dentro de um laboratório, bem
como em um ambiente de trabalho futuramente.
4. CONCLUSÃO
Analisando os dados finais é possível dizer que o experimento atingiu os
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valores esperados, visto que as condições de laboratório e equipamentos não eram
ideais, o erro de 15% atende a necessidade de prática para desenvolvimento do
ensino, uma precisão muito alta não é obrigatória neste processo. É importante
ressaltar que mesmo sendo um experimento de simples montagem e medição, exige
o estudo de vários processos físicos interligados ao transporte de calor e massa,
potencializando a capacidade do aluno a utilizar as equações empregas nas análises
quantitativas dos experimentos, bem como capacitando o acadêmico na utilização
das ferramentas no dia a dia.
Por fim, os autores concluem que o trabalho atingiu os objetivos esperados,
devido a apresentação de um projeto didático, viável às universidades/faculdades, de
fácil execução, onde os resultados experimentais, se comparados com os teóricos,
são satisfatórios, e é um sistema de fácil implementação nas grades acadêmicas,
contribuindo no ensino de conceitos relacionados aos mecanismos de transferência
de massa e calor.
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PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS PARA ENCAPSULAÇÃO DE
COMPOSTOS BIOATIVOS UTILIZANDO LIPOSSOMAS
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Caroline Casagrande Sipoli4
Área de Concentração: Engenharias
Grupo de Trabalho: Grupo de Pesquisa em Análises de Alimento

RESUMO
Cascas e sementes de frutas são comumente descartadas como resíduos dos
processos industriais. O óleo extraído da semente de maracujá (OM) apresenta
compostos bioativos e características interessantes para a indústria cosmética e
farmacêutica. Como o óleo tem baixa solubilidade em água e apresenta
sensibilidade quando exposto às condições ambientes, com o intuito de aumentar o
tempo de vida útil, a nanoencapsulção é uma alternativa. A nanoencapsulação é o
processo de incorporação de compostos em sistemas extremamente pequenos
(ordem nanométrica) e o conteúdo é liberado de forma controlada. Desta maneira, o
objetivo deste trabalho foi a produção de sistemas micro/nanoparticulados
(lipossomas) para encapsulação do óleo da semente de maracujá. Foi utilizado para
produção dos lipossomas o método de injeção de etanol, um método de fácil
reprodução e escalonável, tornando-o atrativo para produção industrial. Na primeira
fase deste trabalho foram produzidos os lipossomas e na segunda etapa realizou-se
a encapsulação do óleo nos lipossomas. Foram testadas diferentes concentrações
de lipídios para a produção dos sistemas, adicionando posteriormente diferentes
frações de óleo para encapsulação. As amostras foram analisadas em termos de
tamanho e polidispersidade. Com análise estatística, concluindo-se que os ensaios
experimentais resultaram em diferenças significas, podendo-se afirmar que foi
verificado o aumento de diâmetro médio com o aumento de concentração de lipídio
para produção de lipossomas sem óleo e uma tendência de crescimento do diâmetro
médio das partículas com o aumento da concentração de óleo e lipídio após o
encapsulamento, indicando que houve a encapsulação em ordem nanométrica do
OM.
Palavras-chave: Sementes de maracujá; Compostos bioativos; Nanoencapsulação;
Lipossomas; Método de injeção de etanol.
ABSTRACT

11

Graduado em Engenharia Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Mestrando pela
Universidade Estadual de Maringá – e-mail: <leonardospoliveira@gmail.com>.
2
Graduanda em Engenharia Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – e-mail: <
kaylana.ang@gmail.com>.
3
Doutora em Química e professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná – e-mail: <rubiasuzuki@utfpr.edu.br>.
4
Doutora em Engenharia Química e professora do Departamento de Engenharia Química da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná – e-mail: <carolinesipoli@utfpr.edu.br>.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Fruit peels and seeds are commonly discarded as waste from industrial processes.
The oil extracted from passion fruit seed (OM) presents bioactive compounds and
interesting characteristics for the cosmetic and pharmaceutical industry. As the oil
has low water solubility and sensitivity when exposed to ambient conditions in order
to increase shelf life, nanoencapsulation is an alternative. Nanoencapsulation is the
process of incorporating compounds into extremely small systems (nanometer order)
and the content is released in a controlled manner. Thus, the objective of this work
was the production of micro / nanoparticulate systems (liposomes) for encapsulation
of passion fruit seed oil. It was used for the production of liposomes the ethanol
injection method, a method of easy reproduction and scalability, making it attractive
for industrial production. In the first phase of this work the liposomes were produced
and in the second stage the encapsulation of the oil in the liposomes was performed.
Different concentrations of lipids were tested for the production of the systems, later
adding different oil fractions for encapsulation. The samples were analyzed for size
and polydispersity. With statistical analysis, it was concluded that the experimental
tests resulted in significant differences, it can be affirmed that the increase of the
average diameter was verified with the increase of lipid concentration for liposome
production without oil and a tendency of growth of the average diameter of the cells.
particles with the increase of oil and lipid concentration after encapsulation, indicating
that there was the encapsulation in nanometric order of OM.
Key-words: Passion fruit seeds; Bioactive compounds; Nanocapsulation;
Liposomes; Ethanol injection method.

1. INTRODUÇÃO
O resíduo gerado a partir do processamento de frutas tropicais e subtropicais
apresenta-se como um grande problema devido ao crescente aumento de
produção. Sabe-se também que o uso futuro do material pode ser limitado
considerando a degradação microbiológica (KOBORI; JORGE, 2005).
As sementes de maracujá, são resíduos industriais resultantes do processo
de esmagamento da fruta para a obtenção do suco e podem ser utilizadas nas
indústrias de alimentos e de cosméticos por serem consideradas boas fontes de
ácidos graxos essenciais (ZERAIK; PEREIRA; ZUIN; YARIWAKE, 2010).
De acordo com Ferrari, Colussi e Eayub (2004), as sementes de maracujá
possuem em torno de 25,7% de óleo e teor proteico de 15,62%, sendo também
ricas em fibras. Estes óleos (OM) possuem compostos bioativos, sendo estes
subprodutos desejáveis para as indústrias de alimentos e cosméticos, que podem,
dessa forma, garantir um maior aproveitamento desse recurso e agregação de valor
econômico ao mesmo, além da geração de menor quantidade de resíduos, o que
abrange interesses econômicos, sociais e ambientais (FERRARI; COLUSSI;
EAYUB, 2004).
A exposição de compostos como o OM à ação da luz, calor, umidade e
variação de pH reduz o seu tempo de vida útil (FAVARO-TRINDADE; PINHO;
ROCHA, 2008). Por isso, a microencapsulação é eficiente para a sua proteção. A
microencapsulação é o processo de empacotamento de materiais particulados em
cápsulas extremamente pequenas, as quais podem liberar o conteúdo de forma
controlada e em condições específicas. As vantagens da microencapsulação do OM
estão no aumento da solubilidade em água, redução dos odores indesejados para
aplicação final, diminuição da volatilidade e prolongamento da vida útil dos

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

compostos bioativos do óleo (FAVARO-TRINDADE; PINHO; ROCHA, 2008).
Várias técnicas podem ser utilizadas para produção de sistemas
nanoparticulados para encapsulação de compostos bioativos e a escolha do método
de encapsulação para uma aplicação específica depende de uma série de fatores,
como as propriedades físicas e químicas do núcleo e do tamanho de partículas
requerido, este último que pode estar estritamente ligado a aplicação final do
produto. Uma boa alternativa para encapsulação do óleo extraído da semente de
maracujá (OM) são os lipossomas.
Os lipossomas são estruturas esféricas, com diâmetros que variam de
nanômetros até micrômetros, em solução aquosa têm-se a formação de uma ou
mais bicamadas de fosfolipídios em forma de vesículas (DINIZ, 2008). Devido sua
natureza anfifílica, os lipossomas podem encapsular substâncias tanto hidrofílicas
quanto hidrofóbicas, sendo que, dependendo da característica do material a ser
encapsulado, este pode ficar aprisionado no compartimento aquoso ou inserido
entre as bicamadas, respectivamente (BATISTA; CARVALHO; MAGALHÃES,
2007).
A vantagem da incorporação de compostos em lipossomas está na
semelhança da estrutura da bicamada lipídica com a membrana celular, de modo
tais vesículas tornam-se biologicamente compatíveis e apresentam-se mais
facilmente metabolizáveis pelo organismo. Sendo essas, importantes características
para aplicações na indústria farmacêutica, de cosméticos ou de alimentos. Os
lipossomas apresentam-se como sistemas úteis para proteção de produtos
biologicamente ativos frente à sua inativação ou degradação no organismo (DINIZ,
2008).
Para este trabalho, o método escolhido para a produção de lipossomas e
encapsulação do óleo é o de injeção de etanol. Essa técnica é muito utilizada
devido à facilidade de escalonamento e otimização do processo causado ao longo
dos avanços tecnológicos, que fazem da mesma uma técnica consolidada, em que
se tem a compreensão dos impactos das variáveis do sistema nas características
dos lipossomas e a fenomenologia envolvida (ZOMPERO, 2013).
A figura 1 é uma representação esquemática da estrutura de um lipossoma.
Figura 1 – Estrutura do lipossoma

Fonte: adaptado de CODEVILLA et. al, 2015.

O método de injeção de etanol é considerado um método mais econômico,
pois não é necessária a utilização de homogeneizadores de alta pressão ou de
microfluidizadores (TONIAZZO; GALESKAS; PINHO, 2015).
2. METODOLOGIA
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2.1 Extração do óleo da semente de maracujá (OM)
Os lipídios totais foram extraídos com uma mistura de clorofórmio-metanolágua (2:2:1,8 v/v), segundo Bligh e Dyer (1989) e pelo novo método proposto,
utilizando diclorometano-metanol-água. De acordo com os autores, foram pesados
cerca de 15,00 g de amostra em béquer de 250 mL, adicionados 45,0 mL de
solução clorofórmio-metanol (1:2 v/v) e agitados vigorosamente por 5 min. Depois,
foram adicionados à mistura 15,0 mL de clorofórmio e agitados por 2 min, 18,0 mL
de água destilada, agitados por 5 min (BLIGH; DYER, 1989).
A mistura foi filtrada a vácuo em funil de Büchner com papel de filtro
quantitativo. A solução resultante foi transferida para um funil de separação de 250
mL. Após a separação das fases, a inferior contendo o clorofórmio e os lipídios, foi
drenada para balão de 250 mL previamente pesado, e o solvente eliminado em
evaporador rotatório, com banho a 30 ºC. O teor de lipídios foi determinado
gravimetricamente. As análises também foram realizadas em triplicatas (BLIGH;
DYER, 1989).
Com base e na metodologia escrita Bligh e Dyer (1989), os lipídios das
sementes de maracujá foram extraídos utilizando diclorometano-etanol-água. Para
isso, foi necessário o estudo de solubilidade dos solventes para esta mistura
(MARTIN et al., 2008).
Os ésteres de ácidos graxos foram separados em um cromatógrafo a gás
(Shuimaszu GC-2010 Plus), equipado com coluna RT-2560 (100 m de
comprimento, 0,2 µm de espessura do filme e 0,25 mm de diâmetro interno),
conforme Martin et al. (2008). As injeções foram realizadas em duplicata e volume
injetado de 2 µL (MARTIN et al., 2008).
2.2 Método de produção de lipossomas e encapsulação
Foi empregado o método de injeção de etanol, de acordo com Zompero
(2013). O lipídio é disperso em etanol em temperatura acima de sua transição de
fases em banho ultrassônico, até completa dissolução do mesmo, formando assim a
fase orgânica. Foram testadas diferentes concentrações de lipídios: 2,32 mM, 4,64
mM e 6,96 mM e, em condições de temperaturas na faixa de 60 °C.
A injeção da fase orgânica em água foi realizada com temperatura controlada
considerando uma razão de 10 % v/v de solução orgânica em água, com vazão
aproximada de 30 mL/min (ZOMPERO, 2013). Na produção de lipossomas com
óleo, o óleo era dissolvido no etanol e variou-se de 5 até 17% (m/m) a quantidade
de óleo em relação à massa de lipídios.
Figura 2 – Método de injeção do etanol

Fonte: adaptado de ZOMPERO, 2013.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

2.2 Caracterização das partículas
As caracterizações das partículas foram realizadas considerando o diâmetro
hidrodinâmico médio e o índice de polidispersidade (PDI) das nanopartículas que
foram avaliadas por meio da técnica de espalhamento de luz dinâmico (Dynamic
Light Scattering – DLS). O diâmetro hidrodinâmico é definido como sendo o
diâmetro de uma esfera rígida que difunde com a mesma velocidade da partícula
que está sendo examinada pelo espalhamento de luz dinâmico (MALVERN
Instruments Ltd, 2019).
O índice de polidispersidade é a razão que correlaciona a variância amostral
com o quadrado do diâmetro hidrodinâmico médio das partículas em uma curva de
distribuição. Partículas suspensas em um meio líquido nunca estão em estado
estacionário, movimentando-se constantemente. Esse movimento, denominado
movimento Browniano, ocorre devido à colisão das moléculas do líquido que
circunda a partícula. Partículas maiores se movimentam mais lentamente que as
menores em uma mesma temperatura (MALVERN Instruments Ltd, 2019).
Após a preparação dos lipossomas contendo o OM, é possível identificar a
presença de óleo tanto nos lipossomas (fração encapsulada), como também
dissolvida na forma livre no meio aquoso (fração não encapsulada). Sendo
necessária a separação da forma livre para quantificação do mesmo. Algumas
técnicas se destacam para realizar a separação, a cromatografia de troca iônica, a
ultrafiltração e a cromatografia de exclusão por tamanho (DINIZ, 2008).
2.4 Análise de eficiência de encapsulação
A análise de eficiência da encapsulação do OM pelo método de injeção de
etanol é realizada de acordo com Chapal (2001), com o objetivo de avaliar a
proporção de óleo que foi encapsulado pelos lipossomas em relação ao total de
óleo adicionado, segue apresentado pela Equação (1) (CHAPAL, 2001).
( )

(1)

Sendo EE(%) a fração de lipossomas encapsulado, Ci a concentração total
de óleo de maracujá adicionada no início do experimento e CN.E. a concentração
de óleo não encapsulado (sobrenadante), após encapsulação (CHAPAL, 2001).
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Características físico-químicas do óleo de maracujá
A umidade de um alimento está relacionada à sua estabilidade, qualidade e
composição. O baixo valor de umidade obtido nas sementes de maracujá foi de
4,43 ± 0,028%, demonstra que o material é menos susceptível à degradação por
microrganismos e mudanças químicas.
As sementes de maracujá são consideradas boas fontes de ácidos graxos
essenciais, sendo o ácido linoleico (LA,18:2n-6) um dos principais ácidos graxos
poliinsaturados obtido na extração de semente de maracujá da mistura
diclorometano-etanol-água, já o alfa-linolênico (LNA, 18:3n-3) foi encontrado em
menor quantidade.
A Figura 3 apresenta a composição de ácidos graxos do óleo obtido através da
extração que utiliza a mistura diclorometano-etanol-água. O principal ácido graxo
encontrado foi o ácido palmítico (16:0), seguido do ácido esteárico (18:0).
O ácido oleico (18:1n9), foi o ácido graxo que teve maior destaque entre os ácidos
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monoinsaturados, estando de acordo com os resultados obtidos por Kobori e Jorge
(2005) e Schieber, Stintzing e Carle. (2001). A ingestão de ácido oleico está
relacionada com a redução do nível de baixa densidade lipoproteínas (LDL) e,
consequentemente, a prevenção de arteriosclerose (KOBORI; JORGE, 2005;
SCHIEBER; STINTZING; CARLE, 2001).
Figura 3 - Cromatograma do óleo obtido da extração de diclorometano-etanol-água.

Fonte: Autoria própria, 2019.

3.2 Produção de lipossomas
A tabela 1 apresenta os dados de produção e da caracterização de lipossomas em
3 concentrações diferentes anteriormente à incorporação do óleo. A variação de
temperatura (T) foi mantida entre 50-60 °C e, devido à limitação de equipamento,
sob baixa agitação, conforme descrito por Zompero (2013). Na Tabela 1 são
apresentados os dados dos diâmetros médios das amostras em cada concentração
e da polidispersidade dos lipossomas com seus respectivos desvios padrão (DP).
Tabela 1 – Caracterização físico-química da produção de lipossomas
Concentração
Diâmetro ± DP
Polidispersidade ±
(mM)
(nm)
DP
2,32
117,05 ± 0,45
0,218 ± 0,018
4,64
112,70 ± 0,70
0,275 ± 0,003
6,96
117,85 ± 1,25
0,259 ± 0,002
Fonte: Autoria própria, 2019.

A tabela 1 foi transformada graficamente na figura 4.
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Figura 4 – Gráfico de Diâmetro Médio e Polidispersidade com Desvio Padrão.

Fonte: Autoria própria, 2019.

Nota-se que o aumento de diâmetro médio das partículas não apresentou
variações relativamente grandes, sendo para as concentrações de 2,32 mM e 6,96
mM (menor e maior concentração testada) bem próximas. A polidispersidade foi
relativamente baixa para as três concentrações testadas, demonstrando
possivelmente uma boa homogeneidade do tamanho das partículas, sendo
interessantes para futuras aplicações. Estudos posteriores serão realizados para
verificar a variação de PDI em maiores concentrações de lipídio para a produção de
lipossomas.
As análises de tamanho das partículas e polidispersidade nas amostras
estudadas foram feitas pela técnica de dispersão de luz dinâmica (do inglês,
Dynamic Light Scattering). Essa técnica analisa o movimento browniano
determinando o coeficiente de difusão das partículas e o relaciona com o seu
tamanho, quanto maior a partícula, mais lento será seu movimento (MALVERN
Instruments Ltd, 2019).
3.3 Estudo da incorporação de OM em lipossomas
Para os testes de encapsulação do óleo variou-se a concentração dos lipídios
entre 2,32 até 6,96 mM. Para concentração de óleo a faixa foi de 5 até 17% em
termos da massa de lipídio presente. Para o preparo dos lipossomas e encapsulação
do óleo, manteve-se a temperatura na faixa de transição de fase do lipídio, entre 50
e 60 °C e, devido à limitação de equipamento, a rotação foi mantida baixa e
constante, de modo que fosse a mesma para todas as amostras preparadas.
Na tabela 2 estão dispostos os resultados obtidos dos diâmetros médios das
amostras em cada concentração e da polidispersidade dos lipossomas com seus
respectivos desvios padrão (DP), também é possível comparar o comportamento
dos lipossomas com e sem óleo nas diferentes concentrações estudadas.
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Tabela 2 – Caracterização físico-química dos lipossomas
Concentração (mM)

2,32

4,64

6,96

% óleo
0
5
10
17
0
5
10
17
0
5
10
17

Diâmetro ± DP (nm)
131,53 ± 7,56
141,33 ± 3,03
135,40 ± 3,38
137,83 ± 3,65
134,63 ± 0,26
158,50 ± 3,81
154,07 ± 3,52
163,53 ± 0,48
147,03 ± 3,13
160,60 ± 4,41
152,30 ± 3,06
181,63 ± 6,25

Polidispersidade ± DP
0,232 ± 0,024
0,286 ± 0,015
0,273 ± 0,002
0,248 ± 0,003
0,260 ± 0,006
0,226 ± 0,013
0,229 ± 0,008
0,219 ± 0,003
0,250 ± 0,014
0,243 ± 0,004
0,229 ± 0,008
0,205 ± 0,007

Fonte: Autoria própria, 2019.

Diante dos resultados obtidos, foi possível comprovar que a tendência em
termos de diâmetro médio é observar o aumento conforme o aumento de
concentração de lipídio e de concentração de óleo (GÓMEZ-MASCARAQUE;
SIPOLI; LA TORRE; LÓPEZ-RUBIO, 2017).
Os dados da tabela 2 foram analisados estatisticamente mediante o teste tstudent e uma das comparações feitas é mostrada no Quadro 1.
Quadro 1 – Teste t: duas amostras assumindo variâncias equivalentes
Parâmetros
2,32 mM 4,64 mM
Média
131,5333 134,6333
Variância
85,6433 0,1033
Observações
3
3
Hipótese da Diferença de Média
0
GL
4
Stat t
-0,5798
P(T<=t) bi-caudal
0,5931
t crítico bi-caudal
2,1318
Fonte: Autoria própria, 2019.

Uma forma de concluir sobre o teste t é observar o valor do t crítico
(tabelado), no caso 2,1318, que corresponde ao valor bicaudal tabelado de 10% de
significância e 4 graus de liberdade (GL). Se o valor calculado (Stat t) estiver na
região de rejeição, ou seja, se o valor calculado for maior em módulo que o valor
tabelado, conclui-se que existe diferença estatisticamente significativa, entre as
variáveis. No quadro é apresentado o único resultado negativo, nesse caso, não
houve diferença significativa entre as médias dos diâmetros das partículas. Para
todas as demais amostras analisadas, é possível afirmar que existe diferença
significativa entre seus diâmetros médios.
Um grande problema identificado no trabalho foi a limitação para
caracterização físico-química dos lipossomas, visto que esse tipo de análise é
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realizado em equipamentos muito específicos, não disponíveis no câmpus de
Apucarana. Cada amostra era analisada na Universidade Estadual de Maringá
(UEM).
3.4 Eficiência de Encapsulação
Uma curva de absorbância padrão foi preparada com concentrações de óleo
variando entre 0,12 e 2,19 mg/mL com um comprimento de onda de 294 nm,
segundo Oliveira et al. (2017), o resultado obtido é apresentado na figura 5.
Figura 5 – Curva padrão de absorbância do óleo da semente de maracujá

Fonte: Autoria própria, 2019.

A fim de determinar quanto de óleo está, efetivamente, sendo encapsulado e
a fração de óleo que fica dispersa em solução, será desenvolvida metodologia e os
resultados dos testes serão apresentados futuramente.
4. CONCLUSÃO
Os dados obtidos neste trabalho revelaram o potencial de estudos do OM e a
incorporação em sistemas particulados. Diversos trabalhos na área farmacêutica,
cosmética e alimentícia vêm sendo feitos de modo a se garantir a proteção de
compostos com características bioativas. O OM apresenta características
importantes e com isso a sua proteção se faz necessária para diversas aplicações.
Além disso, um grande diferencial do trabalho é a utilização de um resíduo para a
geração de um produto com valor agregado.
A partir dos resultados obtidos nesse trabalho, percebe-se que o óleo está
sendo incorporado aos lipossomas conforme demonstrado pelo aumento de
tamanho das partículas, diferença essa comprovada com verificação estatística.
Sendo assim, o sistema escolhido para incorporação do OM possui diversas
vantagens conforme mostrado anteriormente, e os dados obtidos em termos de
tamanho e polidispersidade foram satisfatórios.
Para trabalhos futuros deseja-se calcular a eficiência em que está ocorrendo
a encapsulação em diferentes concentrações para se obter o melhor percentual
mássico de óleo e lipídio que deve ser empregado para se obter a otimização do
processo.
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RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido com objetivo de modificar a estrutura da
crisotila e indicar novas aplicações para este amianto, visto que seu uso está restrito
para diversas atividades como para fabricação de telhas e caixas d’água no Brasil.
Para isto, foram feitas tentativas de reações entre o mineral e os ácidos tereftálico,
aminobutírico, isonicotínico e fosfórico. Ao interagir com ácidos orgânicos foi
verificado pelas análises de massa, termogravimetria e infravermelho que a estrutura
da crisotila foi minimamente modificada, principalmente pelo ácido tereftálico. Ao
reagir com H3PO4, verificou-se que ocorreu tanto lixiviação pela ação do ácido, o que
seria útil para a produção de sílica, quanto uma interação entre a camada de brucita
da crisotila com o fosfato do H3PO4. A partir de estudos com materiais de
composição química semelhante aos obtidos neste trabalho, percebeu-se que os
mesmos poderiam ser aplicados em pesquisas de diversas áreas, inclusive para
síntese de catalisadores e adsorventes.
Palavras-chave: Mineral; Tridimita; Brucita; Fosfato; H3PO4.
ABSTRACT
The present work was developed with the purpose of modifying the structure of
chrysotile and indicating new applications for this asbestos, since its use is restricted
to several activities such as manufacturing tiles and water tanks in Brazil.. For this,
attempts were made to react between the mineral and terephthalic, aminobutyric,
isonicotinic and phosphoric acids. When interacting with organic acids it was verified
by mass, thermogravimetry and infrared analyzes that the chrysotile structure was
minimally modified, mainly by terephthalic acid. When reacting with H 3PO4, it was
found that both acid leaching occurred, which would be useful for silica production,
as well as an interaction between the chrysotile brucite layer and H 3PO4 phosphate.
From studies with materials of chemical composition similar to those obtained in this
work, it was realized that they could be applied in research in various areas, including
for synthesis of catalysts and adsorbents.
Key-words: Mineral; Tridymite; Brucite; Phosphate, H3PO4.
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1. INTRODUÇÃO
Amiantos ou asbestos referem-se a silicatos fibrosos que estão presentes na
natureza, correspondendo a cerca de 2/3 da superfície da terra. Esses minerais são
encontrados em jazidas, na água do subsolo, nos rios e nos lagos e se classificam
em: anfibólios (crocidolita, amosita, antifolita, termolita e actinolita) e serpentinas
(crisotila, antigorita, picrolita e crisotila) (GIONGO, 1995 e YANG et al., 2007). A
crisotila é um dos principais minerais do grupo das serpentinas, cuja fórmula
molecular é Mg3Si2O5(OH)4, possuindo 43% de MgO, 44,1% de SiO2, 12,9 % de
H2O, classificada como um silicato de magnésio hidratado. Sua formação está,
provavelmente, relacionada à mudanças metamórficas que acontecem em rochas
ultrabásicas de origem vulcânica. Este mineral é barato e abundante no Brasil, muito
utilizado na construção civil e em indústrias de confecção de roupas (SCHENEIDER,
2008).
Apesar da crisotila possuir diversas aplicações, é um material fibroso que se
dispersa facilmente no ar, podendo trazer danos à saúde de quem o manuseia
devido à dificuldade de se eliminar as fibras do sistema respiratório. Vale ressaltar
que não é somente a crisotila e sim os amiantos em geral (MOHANTY et al., 2017).
Com isso, existem legislações que restringem a utilização de amiantos no Brasil,
sendo uma delas a lei No 9.976, a partir do dia 03 de julho de 2000, que dispõe para
o sistema gerencial de controle do amianto nas indústrias. Porém em 2017 foi
proibido o uso deste amianto para produção de telhas e caixas d’água no Brasil, o
que gerou desemprego e um déficit na economia do país.
A estrutura da crisotila é única e muito bem organizada, apresenta uma
camada tetraédrica de tridimita (SiO4) coberta com uma camada octaédrica de
tridimita (Mg(OH)2), a qual está conectada a camada de sílica por dois dos três
grupos do MgO (através da ligação Mg-O-Si), constituindo uma bicamada de brucitatrimidina (Figura 1), sendo sua fórmula química Mg3Si2O5(OH)4 (NAKAGAKI et al,
2006 e ANBALAGAN et al., 2010). Pela sua estrutura, a crisotila pode ser modificada
por reações com compostos orgânicos e inorgânicos, gerando novas aplicações a
este material como, por exemplo, para a produção de sílica.
Figura 1 – Representação da estrutura das fibras de crisotila.

Fonte: Adaptado de Fonseca & Airold (2003).
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Como a composição da crisotila consiste, aproximadamente, em 50 % de
SiO2, este mineral se apresenta como uma matéria-prima viável para produção de
sílica. A camada externa de Mg(OH)2 desse filossilicato pode ser removida pelo
método de lixiviação ácida, que consiste em extrair substâncias minerais de uma
matéria-prima utilizando solução ácida (HCl, HNO3), gerando uma sílica amorfa,
porosa com elevada área superficial, estrutura tubular e resíduos de magnésio
(PETKOWICS, 2009). Assim, a sílica que é formada pode ser utilizada para
produção de catalisadores, adsorventes, borrachas e materiais de construção civil.
Liu e colaboradores (2007) prepararam e caracterizaram nanofios de sílica amorfa a
partir da crisotila pelo método de lixiviação ácida com HCl. Os resultados indicaram
que a composição dos fios é SiO1,8.0,6H2O, possuindo uma geometria tetraédrica
(SiO4) e morfologia cilíndrica. Fedorokov e colaboradores (2014) estudaram as
características da sílica amorfa obtida a partir da crisotila e HCl e CO 2. Após os
experimentos, perceberam que a área superficial da sílica formada depende do pH,
pois o meio mais ácido obteve uma sílica com maior área superficial.
A crisotila e outros argilominerais possuem hidroxilas em sua estrutura, que
são grupos que apresentam uma grande capacidade de reagir com outros
compostos, permitindo que ocorram modificações químicas em sua estrutura através
de reações de intercalação com moléculas orgânicas. Este procedimento mostra-se
eficiente para imobilização de catalisadores complexos na estrutura de minerais,
podendo ocorrer reações no estado sólido muito parecidas com as que ocorrem em
solução (FONSECA & AIROLDI, 2003). Frost & Mendelovice (2006) estudaram as
interações nas fibras de crisotila utilizando reagentes orgânicos. Nos resultados
perceberam a formação de ligações covalentes Si-O-Si-C, quando este mineral
reagiu com clorossilanos, etoxissilanos, grupos alquila, alceno e arila, o que poderia
ser utilizado para confecção de folhas de fibras poliméricas. Mellouk e colaboradores
(2009) estudaram intercalações de haloisita (mineral similar a crisotila) para
aplicação em adsorção de íons de cobre. O material foi modificado com
Mn+(CH3COO)n e a intercalação com NaCH3COO. Os autores obtiveram uma alta
afinidade entre os intercalados e o cobre, e consequentemente um bom processo de
adsorção. Valouma e colaboradores (2016) estudaram a desintoxicação do amianto
crisotila por meio de tratamentos combinando ácido oxálico e silicatos. Os autores
caracterizaram os materiais pelas análises de FTIR, difração de raio X, microscopia
ótica e de varredura acoplada ao EDS e constataram que os tratamentos aplicados
destruíram a camada de brucita, produzindo sílica amorfa para utilização em
biomateriais.
Existem muitos estudos de reação de crisotila com HCl para produção de
sílica, mas poucos com outros ácidos sem o intuito de lixiviá-la. Também há poucos
estudos de reação entre crisotila e ácidos orgânicos, pois são mais fracos que os
inorgânicos, mas podem realizar reações de intercalação com o amianto. Neste
sentido, o objetivo deste trabalho é modificar a estrutura da crisotila, promovendo
reações com diferentes ácidos orgânicos e ácido fosfórico (H3PO4), sem lixiviar o
mineral, bem como avaliar, a partir de estudos já publicados, se estes materiais
poderiam ser utilizados na produção de catalisadores e adsorventes, buscando
novas aplicações ao amianto crisotila.
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2. METODOLOGIA
2.1. Preparo da crisotila
A crisotila utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi doada pelo
Instituto Brasileiro da Crisotila – IBC, localizado na cidade de Goiânia - Goiás.
Inicialmente as fibras de crisotila foram peneiradas em tamises com abertura
de malha entre 4 e 28 mesh para separar o mineral de pedras, areia e algumas
impurezas até obter quantidade suficiente de fibras com diâmetros conhecidos para
realizar as reações com os ácidos orgânicos e fosfórico. Cerca de 100 g de fibras de
crisotila foram obtidas com diâmetro de partícula entre 1,4 e 2,7 mm, as quais foram
lavadas com água deionizada corrente, secas em estufa (TECNAL modelo TE393/2) a 105 oC até massa constante.
2.2. Reações de crisotila com ácidos orgânicos
As fibras de crisotila, após serem peneiradas, foram utilizadas para reações
com ácido tereftálico, ácido aminobutírico e ácido isonicotínico. Colocou-se 1 g de
crisotila e 1 g de ácido orgânico juntamente a 100 mL de água em um reator de
metal com capacidade de 150 mL. Posteriormente o sistema foi levado a estufa a
100 oC por 24 horas. Após a reação, os sólidos foram lavados com água destilada
corrente e secos em estufa a 105 oC até massa constante. Determinou-se se houve
perda ou ganho de massa em relação à massa inicial de crisotila para cada ácido.
Vale ressaltar que as reações foram realizadas com cada ácido orgânico
separadamente.
2.3. Reações da crisotila com H3PO4
Procederam-se as reações por 3 métodos distintos. Os compostos formados
por estas reações foram nomeados conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Denominação dos sólidos formados a partir das reações de crisotila e
ácido fosfórico pelos métodos 1, 2 e 3.
Nome das amostras
Definição
Sólido formado com proporção de 1 mol de crisotila
(cri/H3PO4 1:1)1
para 1 mol de H3PO4 pelo método 1
Sólido formado com proporção de 1 mol de crisotila
(cri/H3PO4 1:1)2
para 1 mol de H3PO4 pelo método 2
Sólido formado com proporção de 1 mol de crisotila
(cri/H3PO4 1:1)3
para 1 mol de H3PO4 pelo método 3
Fonte: Autoria própria.

No método 1 (Figura 2), colocou-se 2,5 g de crisotila e 1,15 g de H3PO4
(proporção 1 mol de crisotila para 1 mol de H3PO4) em um recipiente juntamente a
50 mL de água. Em seguida o sistema foi mantido sob aquecimento a 50 oC por
6 horas. O composto formado foi lavado com água destilada corrente e seco em
estufa a 105 oC até massa constante. Determinou-se a variação na massa do
material em relação à massa inicial de crisotila.
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Figura 2 – Etapas do preparo do sólido pelo Método 1.

Fonte: Autoria Própria

No método 2 (Figura 3), utilizou-se a mesma proporção (2,5 g de crisotila e
1,15 g de H3PO4) e quantidade de água do método 1, porém o sistema foi aquecido
a 90 oC até que toda a água do meio reacional evaporasse. Em seguida as amostras
foram lavadas com água destilada corrente e secas em estufa a 105 oC até massa
constante. Pesaram-se os sólidos e comparou-se se houve perda ou ganho de
massa em relação à massa inicial de crisotila. Por fim, o material formado foi tratado
termicamente a 150 oC e pesado novamente.
Figura 3 – Etapas do preparo do sólido pelo Método 2.

Fonte: Autoria Própria

No método 3 (Figura 4) também utilizou-se a mesma proporção (2,5 g de
crisotila e 1,15 g de H3PO4) e quantidade de água do método 1, porém o sistema foi
aquecido a 90 oC até que toda a água do meio reacional evaporasse, como no
método 2. No entanto, as amostras não foram lavadas, apenas secas em estufa a
105 oC até massa constante, pesaram-se os materiais e comparou-se se houve
perda ou ganho de massa em relação à massa inicial de crisotila. Por fim, o material
formado foi tratado termicamente a 150 oC, lavado, seco e pesado novamente.
Figura 4 – Etapas do preparo do sólido pelo Método 3.

Fonte: Autoria Própria

2.4. Caracterização dos materiais (massa, FTIR, TG)
A análise de massa permite avaliar a porcentagem que um determinado
composto adquiriu ou perdeu de massa após uma reação química. Caso haja perda
ou aumento pode indicar que o mesmo sofreu modificações em sua estrutura. O
cálculo da porcentagem é dado pela Equação (1). Neste estudo, a análise de massa
é importante para verificar se houve ganho ou perda de massa na crisotila após
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reagir com os ácidos orgânicos e com H3PO4 e avaliar se houve lixiviação ou
interação entre o mineral e os ácidos. Assim, os compostos formados foram
analisados pela variação da sua massa antes e após as reações em relação à
massa inicial de crisotila.
( )
(1)
Em que, m (%) é o percentual de perda/ganho de massa, mi é a massa inicial
de crisotila (g) e mf é a massa final de crisotila (g).
A análise de espectroscopia no infravermelho (FTIR) é utilizada para
identificar os grupos funcionais presentes em um material, principalmente quando
este possui moléculas orgânicas. Desta forma, apenas os compostos formados entre
a crisotila e os ácidos orgânicos foram avaliados por esta técnica. Os espectros
foram obtidos por refletância difusa na faixa de 4000 a 400 cm -1, com passo de
resolução de 0,5. As amostras foram pastilhadas com KBr até formar um filme fino e
inseridas no espectrofotômetro Parkin-Elmer 1600 na central analítica da UNIOESTE
– Campus de Toledo.
A análise termogravimétrica (TG) consiste na perda de massa de um
determinado composto em relação a uma faixa de temperatura pré-determinada,
permitindo conhecer as alterações que o aumento da temperatura provoca no
material como: a que temperatura adquirem composição química fixa, em qual
ocorre a decomposição, perda de umidade, oxidação e outras propriedades. O
objetivo desta técnica para este trabalho é conhecer o comportamento da massa dos
compostos formados pelas reações entre a crisotila e os ácidos orgânicos e o ácido
fosfórico em função da temperatura e comparar os termogramas com o da crisotila
pura. As amostras foram analisadas no equipamento Simultaneous Thermal
Analyser, modelo STA 6000TM da marca Perkin Elmer na central analítica da
UNIOESTE – Campus de Toledo. As condições de temperatura variaram de 30 a
600 °C, submetida a uma taxa de aquecimento 10 °C min-1 e atmosfera de ar
sintético.
3. DESENVOLVIMENTO
Ao realizar o tratamento da crisotila com os ácidos orgânicos e H3PO4, foi
possível caracterizar os materiais obtidos pelas análises de massa, TG e FTIR. Na
seção 3.1 são apresentados os resultados das reações entre a crisotila e os ácidos
orgânicos e na seção 3.2 das reações da crisotila e o H3PO4. Foram utilizados estes
ácidos porque são fracos se comparados aos ácidos comumente utilizados para o
tratamento da crisotila (HCl e HNO3), não são tóxicos nem voláteis, visto que o
objetivo do trabalho é obter novas aplicações ao amianto crisotila.
3.1. Caracterização dos compostos formados pelas reações de crisotila com
os ácidos orgânicos
Após o tratamento da crisotila com os ácidos orgânicos, os sólidos resultantes
foram secos até atingir massa constante e pesados. Assim foi possível avaliar se
houve perda ou ganho de massa do material em relação à massa inicial de crisotila,
conforme a Equação 1. Os resultados obtidos pela análise de massa estão dispostos
na Tabela 2.
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Tabela 2 – Percentual de variação de massa dos sólidos obtidos pelo tratamento da
crisotila com os ácidos tereftálico, aminobutírico e isonicotínico.
Composto
Percentual de Perda de Massa (%)
Crisotila + Ác. Tereftálico
2,5
Crisotila + Ác. Aminobutírico
5,5
Crisotila+ Ác. Isonicotínico
6,2
Fonte: Autoria própria.

A partir da Tabela 1 é possível verificar que os tratamentos com os ácidos
orgânicos, não promoveram ganho de massa no mineral, pelo contrário, causaram
uma pequena perda de massa relacionada a uma leve lixiviação deste amianto
(MELLOUK et al., 2009). Para melhor avaliar as interações entre a crisotila e os
ácidos orgânicos, fez-se a análise termogravimétrica (TG) da crisotila pura e dos
compostos formados após o tratamento com os ácidos, os resultados são mostrados
na Figura 5.
Figura 5 – Termogramas da crisotila e da crisotila tratada com os ácidos tereftálico,
aminobutírico e isonicotínico na faixa de temperatura entre 30 e 800 oC.

Fonte: Autoria própria.

A partir do termograma da Figura 5 é possível avaliar que para a crisotila
pura obteve uma perda de massa total, entre 30 e 800 oC, de 17 %, evidenciando
sua alta resistência térmica (FILHO et al., 2010). Na faixa de temperatura de 30 e
100 oC, a perda de massa da crisotila foi de 0,8 % e se deve às moléculas de água
fracamente ligadas presentes em suas superfícies. Entre 100 e 500 oC a perda de
massa foi de aproximadamente 3 % devido à decomposição de impurezas no
amianto relacionadas ao seu beneficiamento industrial. Acima de 500 oC, a perda de
massa está relacionada à dehidroxilação do mineral (perda de hidroxilas)
(GUALTIERI et al., 2008; CRESPIM et al., 2007).
Os termogramas dos compostos obtidos após as reações com os ácidos
orgânicos apresentaram comportamento similar ao da crisotila pura, principalmente
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para os ácidos aminobutírico e isonicotínico, que obtiveram perdas de massa totais
de 17 e 16 %, respectivamente, entre 30 e 800 oC, muito próximas a da crisotila
pura. Por outro lado, o material tratado com o ácido tereftálico obteve uma perda de
massa de 1% entre as temperaturas de 150 e 190 oC, além de uma perda de massa
total de 19 %, diferente dos outros compostos.
As temperaturas de decomposição dos compostos orgânicos utilizados são
de 402, 203 e 320 oC para os ácidos tereftálico, aminobutírico e isonicotínico,
respectivamente (SHEEHAN, 1995; LI e XU, 2008). Assim, a perda de massa
verificada entre 150 e 190 ºC observada para o composto tratado com ácido
tereftálico, deve-se à decomposição térmica do ácido, eventualmente incorporado à
estrutura da crisotila. Para os demais ácidos orgânicos testados não há perda de
massa significativa dos materiais nessas temperaturas, o que pode evidenciar que a
crisotila interagiu minimamente com os mesmos, causando lixiviação parcial da
camada de brucita. Para confirmar, fez-se a análise por espectroscopia no
infravermelho dos sólidos obtidos para avaliar a presença de grupos funcionais
nestes materiais e os espectros estão na Figura 6.
Figura 6 – Espectros de Infravermelho da crisotila pura (A) e tratada com ácido
tereftálico (B), aminobutírico (C) e isonicotínico (D).

Fonte: Autoria Própria

No espectro de infravermelho da crisotila pura (A) verificam-se bandas em
3688 e 3644 cm-1, atribuídas aos grupos OH- presentes na brucita da crisotila. As
bandas em 3459 e 1640 cm-1 podem ser associadas a moléculas de água
adsorvidas e absorvidas nas fibras de crisotila. Também se observam bandas em
1077 e 955 cm-1, que ocorrem devido ao estiramento simétrico da vibração das
ligações Si-O-Si e Si-O, referente a camada de tridimita do mineral crisotila. A banda
presente em 613 cm-1 é atribuída a vibração interna da ligação Mg-O. Estes
resultados também foram obtidos por Wypych et. al. (2005) e Valouma et al. (2016).
Para os espectros da crisotila obtidos após as reações com os ácidos
orgânicos (B, C e D) percebe-se bastante semelhança em relação à crisotila pura,
porém é possível observar o surgimento de novas bandas em torno de 1500 cm -1.
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Para o composto B, aparecem duas bandas de baixa intensidade entre 1500 e
2000 cm-1 e devem-se, provavelmente, às ligações C=C de compostos aromáticos
presentes na estrutura do ácido tereftálico (FONSECA et al., 2014). No espectro do
composto C, verificam-se bandas de baixa intensidade entre 1400 e 1700 cm-1, que
podem estar associadas aos grupos amina presentes no ácido aminobutírico. Para o
composto D, as bandas em torno de 1500 cm-1, podem estar relacionadas tanto ao
grupo amina quanto às ligações C=C de compostos aromáticos advindos do ácido
isonicotínico (FERREIRA et al., 2017). Além disso, as bandas atribuídas a camada
de brucita (3688 e 3644 cm-1) ainda estão presentes nos espectros dos sólidos
obtidos após o tratamento com os ácidos orgânicos, indicando que a mesma não foi
destruída e que o mineral crisotila não foi totalmente lixiviado, embora houvesse uma
pequena perda de massa do mineral (Tabela 2) (RINAUDO e GASTALDI, 2003).
Apesar das bandas detectadas após o tratamento ácido serem de baixa intensidade,
os espectros B, C e D evidenciam a presença dos compostos orgânicos na estrutura
da crisotila, mesmo que em pequenas quantidades.
A partir das análises de massa, TG e FTIR é possível afirmar que dentre os
ácidos orgânicos utilizados para o tratamento da crisotila, o ácido tereftálico foi o que
mais modificou sua estrutura, pois apresentou menor perda de massa (Tabela 2),
termograma com comportamento diferenciado em relação aos outros e a formação
de bandas com maior intensidade após o tratamento ácido. Este fato está
relacionado ao seu pKa = 3,54 ser menor que os dos ácidos aminobutírico
(pKa = 4,53) e isonicotínico (pKa = 3,80), sendo mais forte que estes, o que permite
uma melhor interação com a brucita da crisotila, sem lixiviá-la (RIBEIRO, 1984;
SHEEHAN, 1995).
Os ácidos orgânicos utilizados neste trabalho são comumente aplicados em
confecção de polímeros (ácido tereftálico) e fármacos (ácidos aminobutírico e
isonicotínico). Assim, apesar da baixa interação entre a crisotila e os ácidos
orgânicos, os compostos sintetizados poderiam ser aplicados em adsorção de
efluentes contendo moléculas orgânicas, fármacos e metais, suportes para
catalisadores, melhoria na toxicidade da crisotila e na confecção de polímeros, como
foi visto nas aplicações desses ácidos e nos trabalhos feitos por Frost & Mendelovice
(2006), Mellouk e colaboradores (2009) e Valouma e colaboradores (2016).
Existem muitos estudos envolvendo o tratamento de crisotila com ácidos
inorgânicos como HCl e HNO3, mas poucos com ácidos mais fracos como o H3PO4,
que não é tóxico nem volátil à temperatura ambiente. Assim, optou-se por realizar o
tratamento da crisotila com ácido fosfórico, buscando interagir os óxidos e hidróxidos
de magnésio presentes na crisotila com o fosfato do H3PO4 sem promover a
lixiviação do amianto.
3.2. Caracterização dos compostos formados pelas reações de crisotila com
ácido fosfórico
Após as reações de crisotila com o ácido fosfórico pelos 3 métodos descritos,
determinou-se se houve perda ou ganho de massa dos materiais em relação à
massa inicial de crisotila, conforme a Equação 1. Os resultados obtidos estão
dispostos na Tabela 3.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Tabela 3 - Percentual de variação de massa dos sólidos obtidos pelo tratamento da
crisotila com ácido fosfórico pelos métodos 1, 2 e 3 antes do tratamento térmico.
Percentual de perda ou ganho de massa
Composto
(%)
Perda de 25,4%
(cri/H3PO4 1:1)1
Ganho de 19,6 %
(cri/H3PO4 1:1)2
Ganho de 30,8 %
(cri/H3PO4 1:1)3
Fonte: Autoria Própria.

A partir da Tabela 3, é possível verificar que o composto (cri/H3PO4 1:1)1
apresentou uma perda de massa de 25,4 %, o que evidencia que parte da crisotila
está sendo lixiviada pelo H3PO4, enriquecendo-se com sua fase de sílica (ROZALEN
e HUERTAS, 2013). Pelos métodos 2 e 3, verifica-se o aumento de massa, o que
pode indicar a interação entre a camada de brucita do mineral com o PO 43- do ácido
fosfórico. O material (cri/H3PO4 1:1)3 apresentou maior ganho de massa, pois não
havia sido lavado após a reação, o que significa que alguns dos compostos
formados foram dissolvidos na lavagem, no caso do (cri/H3PO4 1:1)2. Para evitar a
perda de massa e uma provável lixiviação da crisotila, optou-se por realizar um
tratamento térmico nos sólidos obtidos pelos métodos 2 e 3 levando-se em conta a
análise termogravimétrica (Figura 6).
Figura 6 – Termogramas da crisotila e dos compostos (cri/H3PO4 1:1)2 e (cri/H3PO4
1:1)3 na faixa de temperatura entre 30 e 600 oC.

Fonte: Autoria própria

Pela Figura 6 é possível perceber que os compostos (cri/H3PO4 1:1)2 e
(cri/H3PO4 1:1)3 apresentaram cerca de 20% de perda de massa com o aquecimento
até 600 ºC e comportamentos similares entre si, porém muito diferentes em relação
ao termograma da crisotila pura, que perde pouco mais de 5% em massa pelo
aquecimento na mesma temperatura. Para os dois materiais observa-se uma região
de perda de massa entre 30 e 100 oC, que se deve a moléculas de água presentes
em suas estruturas (FERRARI et al., 2017). Entre 100 e 200 oC, observa-se um
maior declínio na curva, indicando a maior região de perda de massa. Esta faixa de
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temperatura coincide com o ponto de ebulição do ácido fosfórico (158 oC) (HALTER
et al., 2018). Assim, optou-se por realizar o tratamento térmico dos compostos
(cri/H3PO4 1:1)2 e (cri/H3PO4 1:1)3 a 150 oC por 6 horas, o (cri/H3PO4 1:1)3 foi lavado
após a calcinação e seco, e ambos os compostos foram pesados novamente e
calcularam-se os percentuais de perda de massa presentes na Tabela 4.
Tabela 4 - Percentual de perda de massa dos compostos formados pelas reações
entre a crisotila e o ácido fosfórico pelos métodos 2 e 3 após o tratamento térmico a
150 oC.
Composto
Percentual de perda de massa (%)
6,2
(cri/H3PO4 1:1)2
4,9
(cri/H3PO4 1:1)3
Fonte: Autoria Própria.

A partir da Tabela 4 percebe-se que houve perda de massa para os dois
materiais, porém esta perda é baixa se comparada a do composto (cri/H3PO4 1:1)1
que foi de 25 %, o que evidencia que os métodos 2 e 3 não lixiviaram a crisotila.
Ainda assim, o (cri/H3PO4 1:1)3 apresentou menor perda que o (cri/H3PO4 1:1)2 após
a calcinação, indicando que os compostos formados modificaram-se com o
tratamento térmico, tornando-se praticamente insolúveis em água, pois não foi
detectada a presença de íons magnésio no líquido de contato com o sólido por 24 h.
Assim, pode-se dizer que o método 3 foi o mais eficiente para o tratamento da
crisotila, visando a não-lixiviação da mesma. A determinação efetiva do composto
formado deveria ser melhor avaliada por outras técnicas analíticas como a difração
de raio X (MOUSA, 2010). Neste caso, não foram feitos os infravermelhos dos
compostos, pois é uma técnica mais indicada para análise de compostos orgânicos.
É provável que houve a formação de fosfatos de magnésio, visto que houve
interação entre a camada de brucita da crisotila e o fosfato do ácido fosfórico.
Também é possível perceber que as reações com ácido fosfórico promoveram
maiores mudanças na estrutura da crisotila se comparadas às reações com os
ácidos orgânicos, pois o H3PO4 é um ácido inorgânico com pKa = 2,12, e por isso
mais forte (GILBERT e MORENO, 1965).
Sugiyama e colaboradores (2009) estudaram a remoção do íon amônio de
águas residuais industriais utilizando hidrogenofosfato de magnésio e obtiveram
cerca de 100 % de remoção de NH4+ destes efluentes. Ferrero (2010) estudou a
adsorção de azul de metileno em silicato de magnésio, obtendo um bom ajuste
cinético de pseudo-segunda ordem aos dados cinéticos, e do modelo de Langmuir
aos dados de equilíbrio. Alguns pesquisadores utilizam o Magnesol (silicato de
magnésio sintético), um material a base de sílica e magnésio, como adsorvente
purificador de polióis, gorduras animais e óleos vegetais, (MANIQUE et al., 2012;
ATADASHI, 2015).
A partir dos estudos apresentados, percebe-se que os materiais
desenvolvidos poderiam ser utilizados em diversas áreas, inclusive para produção
de sílica como suporte para catalisadores. Como foi verificado, no método 1 a
crisotila foi lixiviada, restando parte de sua sílica no material. Geralmente, ácidos
fortes como ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico são utilizados para a
lixiviação deste mineral, porém estes ácidos são tóxicos e alguns muito voláteis a
temperatura ambiente, diferente do H3PO4, que não é tóxico nem volátil, sendo
também mais fraco, por isso mais vantajoso (ROZALEN et al., 2013). Ressalta-se a
o uso dos materiais (cri/H3PO4 1:1)2 e (cri/H3PO4 1:1)3 como catalisadores e
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adsorventes, pois existem pesquisas referentes a utilização de materiais com
composição química semelhante a estes sendo utilizados para o tratamento de
efluentes.
4. CONCLUSÃO
Dentre os ácidos orgânicos utilizados para o tratamento da crisotila, o que
mais modificou, mesmo que minimamente, a estrutura deste mineral foi o ácido
tereftálico, perceptível a partir das análises de massa, FTIR e TG. Nas reações com
ácido fosfórico, o método 3 foi o que promoveu maior interação entre este ácido e a
crisotila, o que evidencia a possibilidade de reagir este amianto com ácidos
inorgânicos sem ocorrer lixiviação. Também verificou-se que os sólidos obtidos
neste estudo poderiam ser utilizados para confecção de polímeros fibrosos,
catalisadores, biomaterais e adsorventes, principalmente os (cri/H3PO4 1:1)2 e
(cri/H3PO4 1:1)3, pois existem estudos de materiais com composição química
semelhante a estes sendo aplicados em tratamento de efluentes e processos de
purificação. Portanto, o tratamento da crisotila com os ácidos orgânicos e H3PO4
geraram materiais que possuem um futuro promissor para o desenvolvimento de
novas pesquisas, principalmente nas áreas de catálise e adsorção.
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RESUMO
Ao final dos processos produtivos, é necessário que as indústrias realizem o
tratamento de seus efluentes, a fim de atender as legislações vigentes que impõem
padrões e limites para o lançamento dos mesmos nos corpos hídricos e para
preservar esse recurso natural. Em laticínios, os efluentes provenientes da
higienização, cleaning-in-place (CIP), representam um grande volume e são de
difícil tratamento devido às soluções alcalinas e ácidas utilizadas, as quais
produzem condições de pHs extremos nos efluentes. Dessa forma, o objetivo deste
trabalho foi estudar o processo de coagulação, floculação e sedimentação utilizando
a semente da Moringa em meio aquoso, e extraída com soluções salinas de cloreto
de sódio e cloreto de potássio para o tratamento de efluentes provenientes da etapa
de CIP de um laticínio localizado na região Oeste do Paraná. Verificou-se que em
meio aquoso, a semente de Moringa não foi capaz de proporcionar resultados
satisfatórios de remoção de cor e turbidez nas concentrações avaliadas. Porém,
quando extraída com soluções salinas, obteve-se remoções de turbidez e cor acima
de 90%. Com o teste de Tukey foi possível encontrar como melhor condição, 1250
mg L-1 do coagulante de Moringa extraído com solução 1 M de NaCl. Conclui-se,
que a aplicação do coagulante (Moringa extraída com NaCl) pode ser uma boa
alternativa para o tratamento primário de efluentes provenientes do sistema de
higienização CIP de indústrias lácteas.
Palavras-chave: Cleaning-in-place; Coagulação e Floculação; Moringa.
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ABSTRACT
At the end of production processes, it is necessary that the industries treat their
effluents, in order to comply with the current legislation that imposes standards and
limits for the release of these into the water bodies and to preserve this natural
resource. In dairy industries, effluents from sanitation, cleaning-in-place (CIP),
represent a large volume and are difficult to treat due to the alkaline and acidic
solutions used, which produce extreme pH conditions in the effluents. Thus, the
objective of this work was to study the coagulation, flocculation and sedimentation
process using Moringa seed in aqueous medium and extracted with saline solutions
of sodium chloride and potassium chloride for the treatment of effluents from the CIP
step of a dairy industry located in the western region of Paraná. Moringa seed in
aqueous medium was not able to provide satisfactory results of color and turbidity
removal at the evaluated concentrations. However, when extracted with saline
solutions, turbidity and color removals of over 90% were obtained. With the Tukey
test it was possible to find the best condition, 1250 mg L -1 of Moringa coagulant
extracted with 1 M NaCl solution. It is concluded that the application of the coagulant
(Moringa extracted with NaCl solution) may be a good alternative for the primary
treatment of effluents from the CIP sanitation system of dairy industries.
Key-words: Cleaning-in-place; Coagulation and Flocculation; Moringa.

1. INTRODUÇÃO
A água é um recurso essencial para a vida, geração de alimentos e
desenvolvimento econômico, sendo de difícil purificação e de substituição
impraticável (SANTOS et al., 2016). Dessa forma, é fundamental que os efluentes
gerados ao final de um processo produtivo sejam tratados adequadamente de forma
a não prejudicar esse bem natural e preservá-lo. Além disso, há legislações que
impõem limites e padrões para o descarte de efluentes, que deve ser atendido pelas
indústrias.
A indústria láctea é uma das mais poluentes, isso se dá pelo grande volume de
águas residuárias geradas e pelas características poluentes apresentadas por estas
águas (SHETE; SHINKAR, 2013). Em números, tem-se que para cada litro de leite
processado, até 5 litros de efluente são gerados e desses, 54 a 98% é proveniente
da higienização, cleaning-in-place (CIP) (DIF; BLEL; SIRE, 2012).
O sistema (CIP) consiste em circular produtos de sanitização e limpeza
através dos equipamentos e tubulações com as vantagens de ser um sistema
confiável e reduzir riscos de recontaminação, por exemplo (FERNÁNDEZ et al.,
2010). O processo tradicional consiste em enxágues com água e enxágues com
soluções ácidas, que visam remover minerais, e alcalinas, para dissolver gorduras e
proteínas (NISHIJIMA et al., 2014). A etapa de higienização é essencial, e de
grande importância nas indústrias lácteas, entretanto, o efluente gerado é de difícil
tratamento, pois apresenta pHs variáveis e alta demanda química de oxigênio
(DQO) causados pelo depósito de produtos químicos (FERNÁNDEZ et al., 2010;
NISHIJIMA et al., 2014).
Dessa forma, a busca por tratamentos eficientes, que contornem o problema
da poluição que esses efluentes possam causar, e que possibilitem o descarte dos
mesmos em conformidade com a legislação é continua dentre os temas de
pesquisa. Uma das opções para o tratamento das águas residuárias da indústria
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láctea é a coagulação e a floculação, um método simples, que consome pouca
energia, de baixo custo de implementação e manutenção, mas muito eficiente e
adotado para águas turvas (DIF et al., 2013; CHOY et al., 2014). Este método
consiste em adicionar um coagulante para que as partículas estáveis que se
repelem e não sedimentam facilmente (coloides), desestabilizem-se, e em seguida,
seja possível promover a agitação lenta destas, para que possam agrupar-se
(agregados), formando flocos maiores passíveis de sedimentação (RIERATORRES; GUTIÉRREZ-BOUZÁN; CRESPI, 2010). Diversos tipos de coagulantes
estão disponíveis no mercado, inorgânicos, orgânicos sintéticos, polímeros e ou
coagulantes naturais (MADRONA et al., 2010). Dentre as opções, os coagulantes
mais utilizados são os sais inorgânicos como o sulfato de alumínio e o cloreto de
ferro (BELTRÁN-HEREDIA; SÁNCHEZ-MARTÍN; DÁVILA-ACEDO, 2011), contudo,
estes sais apresentam algumas desvantagens, como alto custo e potenciais efeitos
secundários, devido a isto, os coagulantes naturais ou também denominados de
biocoagulantes surgiram como uma alternativa segura ao ambiente e à saúde
humana (KAKOI et al., 2017).
Os coagulantes naturais possuem algumas vantagens em relação aos demais,
como custo menor por estarem disponíveis localmente e serem abundantes, são
sustentáveis, geralmente são atóxicos não ocasionando danos à saúde, e também
pelo fato do lodo gerado ser menor em volume e ainda ser biodegradável, e
portanto, considerados em geral como seguros para aplicações diretas e consumo
(CHOY et al., 2014). Dentre os coagulantes naturais, tem-se a semente da Moringa
oleífera Lam, uma planta tropical pertencente à família Moringaceae, a qual possui
um componente ativo coagulante com eficácia comprovada no tratamento de
diversos efluentes (OKUDA et al., 2001; MATEUS et al., 2017; BAPTISTA et al.,
2015; FORMENTINI-SCHIMITT et al., 2013a; DOTTO et al., 2019).
Apesar de haver pesquisas relacionadas ao tema tratamento de efluente com
coagulantes naturais, ainda são poucos os estudos que englobam o tratamento de
efluentes de laticínios, e como já relatado, por estes terem um baixo custo, podem
ser grandes aliados para estabelecimentos de pequeno e médio porte
(FORMENTINI-SCHIMITT et al., 2013b). Além disso, o efluente proveniente do CIP
é pouco estudado e representa uma grande parcela das águas residuárias totais
das indústrias de lácteos.
O objetivo deste trabalho foi estudar o processo de coagulação, floculação e
sedimentação utilizando a semente da Moringa em meio aquoso, e extraída com
soluções salinas de cloreto de sódio e cloreto de potássio para o tratamento de
efluentes provenientes da etapa de CIP de um laticínio localizado na região Oeste
do Paraná.
2. METODOLOGIA
2.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE
A água residuária utilizada neste estudo é proveniente de uma indústria
processadora de leite localizada na região oeste do Paraná. Coletou-se o efluente
na saída do equipamento CIP onde ocorre a embalagem do leite em garrafa. O
efluente coletado era composto pelas águas referentes das etapas de enxágue com
água, enxágue com solução alcalina, enxágue com água, enxágue com solução
ácida e enxágue com água. Após a coleta, o recipiente foi homogeneizado e
armazenado sob resfriamento de 4ºC em recipiente de polipropileno com
capacidade para 50 litros.
A caracterização foi realizada em triplicata para cada parâmetro. As

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

metodologias e equipamentos utilizados estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Métodos e Equipamentos Utilizados na Caracterização do Efluente
Parâmetro
Método
Equipamento
Standard Methods for the Examination of
Turbidímetro 2100P
Turbidez
Water and Wastewater (APHA 1994)
Hach
pHmetro digital Digimed DMpH
pHmetro de Bancada
22
Dureza
Método de Calmagita Colorimétrica
Standard Methods for the Examination of
Espectrofotômetro DR 3900
Cor Aparente
Water and Wastewater (APHA 1994)
Hach
Standard Methods for the Examination of
Espectrofotômetro DR 3900
DQO
Water and Wastewater (APHA 1994)
Hach

2.2 EXPERIMENTOS DE COAGULAÇÃO, FLOCULAÇÃO E SEDIMENTAÇÃO
(C/F/S)
Todos os ensaios de coagulação e floculação foram realizados no
equipamento jar test MILAN com capacidade para 6 provas simultâneas. As
quantidades pré-determinadas de coagulante foram adicionadas simultaneamente,
com posterior agitação rápida. Em todas as corridas, foi realizado um ensaio
controle no qual não foi adicionado coagulante. As remoções foram calculadas com
base no ensaio controle e conforme equação 1.
(1)
As condições utilizadas nos ensaios foram: velocidade de mistura rápida de
110 rpm por 2 minutos, velocidade de mistura lenta de 20 rpm por 20 minutos e
tempo de sedimentação de 60 minutos (BHUPTAWAT; FOLKARD; CHAUDHARI,
2007). Ao final deste tempo, amostras do sobrenadante foram retiradas para análise
de cor e turbidez. Todos os ensaios foram realizados em duplicatas.
2.2.1 PREPARO DO COAGULANTE
As sementes de Moringa foram gentilmente cedidas pela Universidade
Estadual de Maringá (UEM) em parceria com a Universidade Federal de Sergipe
(UFS).
Os diferentes extratos do coagulante de Moringa foram preparados conforme
metodologia proposta por BÉLTRAN-HEREDIA; SÁNCHEZ-MARTÍN (2009). O
processo consistiu na trituração de 5 g de semente com 100 mL de água destilada
ou solução salina (1 M) seguida de agitação magnética por 30 minutos. Após,
filtrou-se a solução e obteve-se o coagulante, um líquido de aparência semelhante
ao leite (BÉLTRAN-HEREDIA; SÁNCHEZ-MARTÍN, 2009).
2.2.2 ENSAIOS DE COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO
Os ensaios consistiram de corridas de coagulação e floculação utilizando
diferentes sais e também a Moringa em meio aquoso em diferentes concentrações.
Os sais de extração e a concentração do coagulante foram baseados na literatura
(FORMENTINI-SCHIMITT et al., 2013a) e encontram-se expostos na Tabela 2.
Tabela 2 - Sais de Extração e Concentração do coagulante Moringa utilizados nos ensaios.
-1
Sal
Concentrações (mg L )
Meio Aquoso
1000
2000
3000
NaCl (1 M)
1000
1250
1500
1750
KCl (1 M)
1000
1250
1500
1750
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Além dos testes de Moringa com os sais, realizou-se testes de coagulação e
floculação utilizando apenas as soluções salinas, sem a semente de Moringa, nos
volumes correspondentes aos adicionados nas concentrações estudadas de
coagulante. Dessa forma foi possível verificar se a coagulação se dava devido ao
sal ou ao conjunto da solução salina com as sementes de Moringa.
2.2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA
A Análise de Variância (ANOVA) e as médias das remoções de cor e turbidez
obtidas com os coagulantes salinos foram comparadas através do Teste de Tukey
com um nível de significância de 0,05.
A concentração de coagulante e o sal que proporcionaram as melhores
remoções tiveram a sua DQO avaliada.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE
Os resultados da caracterização do efluente proveniente do sistema CIP
(laticínio) encontram-se na Tabela 3 juntamente com valores obtidos por outros
autores para efluentes lácteos reais.
Tabela 3 - Caracterização do efluente proveniente do sistema CIP de um laticínio.
Parâmetro

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade

Turbidez

326

520

897

763

NTU

pH

12,74

4,03

-

-

-

-

mg /L CaCO3

Dureza

40

-

-

Cor Aparente

2222

4141

5544

837

mg Pt-Co / L

DQO

517

4610

3190

mg O2 / L

Referência

Presente
estudo

MATEUS et
al. (2017)

FORMENTINISCHMITT et al.
(2013a)

Efluente

CIP lácteo
real

Lácteo real

Lácteo real

8042
DELA
JUSTINA
et al.
(2018)
Lácteo
real

Nota-se que, em comparação aos outros efluentes da literatura, os
parâmetros de turbidez, cor e DQO do efluente CIP lácteo deste estudo possui
valores inferiores. Entretanto, ainda não estariam condizentes com um efluente que
pudesse ser lançado em corpos hídricos ou reutilizado pela indústria. As diferenças
entre os efluentes já seriam esperadas uma vez que a produção pode variar de
acordo com a produção do laticínio e clima do local (TIKARIHA; SAHU, 2014).
Entretanto, ainda que abaixo dos valores para outros efluentes lácteos, a
turbidez e a cor ainda são elevados. Segundo CARVALHO et al. (2016), a cor é um
indicativo de que existem impurezas de minerais ou carbono orgânico dissolvido,
que precisam ser removidos. A elevada turbidez, da mesma forma, indica que há
impurezas ou partículas coloidais e suspensas sendo um parâmetro importante no
controle de qualidade da água (ZEMMOURI et al., 2012). MADRONA et al. (2010)
citam que coagulação seguida de floculação é um sistema muito favorável para
tratar efluentes que contenham elevados teores de turbidez e cor. Desta forma
demostra-se que a escolha do sistema de tratamento da presente pesquisa foi
adequada para a remoção destes dois parâmetros.
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Outra característica dos efluentes lácteos e altamente indesejável nas
indústrias, pois pode levar a incrustações em caldeiras, torres de resfriamento e
outros equipamentos, é a dureza, originada principalmente a partir de cátions como
cálcio e magnésio (HATAMIE et al., 2016).
3.2 ENSAIOS DE COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO
Os resultados de remoção de turbidez e cor para o coagulante de Moringa
extraído em meio aquoso e com os sais NaCl e KCl em diferentes concentrações,
são apresentados na Tabela 4.
Tabela 4 - Remoções de Turbidez e Cor com diferentes extratos de Moringa em diferentes
concentrações.
Concentração
Média Remoção de
Média Remoção de
Sal (1 M)
de Moringa (mg
Turbidez
Cor
-1
L )
1000
-3,5%
-0,1%
Meio
2000
-1,2%
0,1%
Aquoso
3000
35,9%
30,0%

NaCl

KCl

1000

92,3%

92,2%

1250

94,1%

93,4%

1500

94,8%

94,8%

1750

95,5%

94,9%

1000

91,6%

91,1%

1250

92,8%

92,4%

1500

93,1%

93,3%

1750

94,2%

94,5%

Nota-se (Tabela 4) que as remoções aumentaram gradativamente com o
aumento da concentração de coagulante Moringa em meio aquoso. Acredita-se que,
possivelmente, maiores valores de concentração de coagulante produzam
resultados melhores, contudo, uma maior adição de Moringa poderia tornar o
processo inviável, uma vez que ela eleva o carbono orgânico dissolvido do efluente,
característica essa indesejável por promover odor, cor e gosto a água tratada
(OKUDA et al., 2001).
CARVALHO et al. (2016) comparando o extrato de Moringa extraída com
água destilada e com sais, NaCl e CaCl2, também verificaram que para alcançar a
mesma remoção, seriam necessárias concentrações maiores de extrato in natura do
que extrato salino.
Ainda, verifica-se (Tabela 4) que a semente por si só não é capaz de remover
a cor e a turbidez de modo tão eficiente, do que quando combinada com um sal. Isso
ocorre, possivelmente pelo fato de o componente responsável pela coagulação
presente na semente da Moringa ser uma proteína, e com a inserção de um sal
ocorre o aumento de sua solubilidade, e que consequentemente melhora a eficiência
do coagulante (OKUDA et al., 1999). Este fenômeno foi estudado e quantificado por
MADRONA et al. (2010), no qual os autores avaliaram a quantidade de proteínas
presentes em diferentes extratos de Moringa, e verificaram que, quando extraídas
com solução salina de KCl 1 M, a quantidade de proteínas foi cerca de 27 vezes
maior (23400 mg L-1) do que quando extraídas com água (873 mg L-1). Ainda,
verificaram que o aumento das proteínas foi proporcional ao aumento do sal (9750
mg L-1 com solução 0,01 M e 13650 mg L-1 com solução 0,1 M).
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Os resultados de remoção de cor e turbidez para os ensaios nos quais
utilizou-se apenas a solução salina em quantidades equivalentes às adicionadas nas
concentrações de Moringa avaliadas, são apresentados na Tabela 5 conjuntamente
com as concentrações molares obtidas para estes ensaios.
Tabela 5 - Remoção de Turbidez e Cor para o efluente tratado com solução salina.
Concentração
Remoção de
Remoção de
Sal
(M)
Turbidez
Cor
0,02
3,2%
4,4%
NaCl

KCl

0,025

3,0%

7,1%

0,03

4,8%

5,8%

0,035

5,5%

7,2%

0,02

2,2%

9,3%

0,025

4,3%

-1,9%

0,03

3,4%

9,5%

0,035

4,6%

14,2%

Analisando a Tabela 5, verifica-se que a adição somente das soluções salinas
não foi suficiente para promover remoções de cor e turbidez expressivas, visto que
foram obtidas remoções abaixo de 15%. OKUDA et al. (1999) investigaram o efeito
do NaCl, comparando o coagulante de moringa extraído com NaCl e o coagulante in
natura com NaCl adicionado posteriormente. Os autores verificaram que no segundo
caso a coagulação não foi favorecida, ou seja, o NaCl favorece a eficiência da
extração do composto ativo e não a coagulação propriamente dita.
Realizou-se, então, o teste de Tukey para comparação de médias entre os
resultados obtidos com o coagulante de Moringa extraído com NaCl e KCl, uma vez
que o coagulante em meio aquoso não apresentou resultados satisfatórios. Os
dados estatísticos encontram-se na Figura 1, onde letras iguais significam que os
tratamentos são estatisticamente semelhantes entre si com nível de confiança de
95%.
Figura 1 - Remoções de Turbidez e Cor alcançadas com a Moringa extraída com os sais NaCl (1 M) e
KCl (1 M) em diferentes concentrações com o resultado do Teste de Tukey (nível de
significância de 0,05).
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Verificou-se pela análise de variância (ANOVA) que os sais e as
concentrações do coagulante foram significativos na remoção de turbidez, p-valor
0,001 e 0,004 para a concentração de coagulante e para o sal, respectivamente.
Para a remoção de cor, apenas a concentração de coagulante foi significativa (pvalor 0,006), entretanto, o sal ficou muito próximo do limite de significância (p-valor
0,052).
O grupo “a” representa o grupo estatístico que proporcionou melhores
resultados de remoções de cor e turbidez, e todas as condições presentes neste
grupo (“a”) são semelhantes entre si estatisticamente ao nível de confiança adotado
(95%). Dessa forma, pode-se concluir que para a remoção de turbidez, a
concentração de 1250 mg L-1 do coagulante de Moringa extraído com NaCl 1 M
proporciona resultados estatisticamente iguais aos com 1750 mg L-1 de Moringa
extraída com NaCl (melhor remoção).
Para a remoção de cor, as melhores condições foram 1500 e 1750 mg L -1 de
Moringa extraída com NaCl e, estas, são também estatisticamente iguais às
concentrações de 1000 e 1250 mg L-1 de Moringa extraída com o mesmo sal.
Considerando o teste estatístico e avaliando a condição que proporcionaria os
melhores resultados tanto de cor quanto de turbidez, tem-se que a concentração
mais adequada seria de 1250 mg L-1 do coagulante de Moringa extraído com NaCl
1 M, por proporcionar resultados estatisticamente iguais às melhores condições, e
com menor uso de reagente (NaCl) e semente da Moringa, sendo portanto,
vantajoso economicamente em termos de tratamento de efluentes de laticínios
dentro das faixas de parâmetros avaliadas.
Para esta condição, avaliou-se a remoção de DQO, que foi de 23%, valor este
muito baixo se comparado às porcentagens de remoções de cor e turbidez. Segundo
CARVALHO et al. (2016), isto é um indício de que parte da matéria orgânica da
semente da Moringa não age como coagulante e permanece no sobrenadante.
VILLASEÑOR-BASULTO et al. (2018) também evidenciaram o fato de que as
sementes de Moringa podem favorecer o aumento da carga orgânica, visto que,
possuem outros compostos de carbono além das proteínas, que são os agentes
coagulantes propriamente ditos. Entretanto, verifica-se que, mesmo sendo um
coagulante orgânico, o uso da Moringa no tratamento da água residuária avaliada,
assim como no trabalho de CARVALHO et al. (2016), não afetou negativamente o
efluente tratado.
Os resultados deste estudo foram comparados com outras pesquisas que
também utilizaram sementes de Moringa para tratamento de efluentes lácteos, e
encontram-se apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 - Resultados obtidos neste trabalho e comparações com a literatura.
Efluente
Tratamento
Remoções
Lácteo
Sintético

Lácteo Real

Lácteo Real

Adsorção com semente de Moringa

C/F/S com semente de Moringa e KCl
e ultrafiltração

C/F/S com semente de Moringa e KCl,
Microfiltração e Nanofiltração

99,5% de turbidez
e 55% de DQO
99,9% de
turbidez, 98,5%
de DQO

Referência
VIEIRA et al. (2010)

FORMENTINISCHMITT et al. (2013a)

99% de cor e
turbidez e 96% de
DQO

MATEUS et al. (2017)
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Efluente CIP

C/F/S com sementes de Moringa e

real

NaCl

94% de turbidez,
93% de cor e
23% de DQO

Presente estudo

Verifica-se (Tabela 5), que as remoções de cor e turbidez encontradas na
presente pesquisa são próximas aos dados da literatura, entretanto, a remoção de
DQO obtida neste estudo não foi satisfatória em comparação aos resultados dos
autores. Contudo, observa-se que os estudos com efluentes lácteos reais tiveram
tratamentos complementares (filtração) e, de fato, as maiores remoções deste
parâmetro foram obtidas apenas após as filtrações. Com a coagulação e a
floculação, FORMENTINI-SCHIMITT et al. (2013a) obtiveram 39% de remoção de
DQO e MATEUS et al. (2017), 11%.
Assim, considera-se que o processo avaliado neste estudo, coagulação,
floculação e sedimentação com sementes de Moringa, é apropriado para ser
utilizado em tratamentos primários. Entretanto, é necessário associar posteriormente
um tratamento complementar para que se possa atingir o padrão estabelecido pela
legislação do Paraná de lançamento de efluentes líquidos para empreendimentos de
avicultura (para fins de comparação), que é de 150 mgO2 L-1 para a DQO (PARANÁ,
2019). Além disso, o coagulante de Moringa não altera o pH do efluente, este
mesmo comportamento também foi verificado por NDABIGENGESERE; NARASIAH;
TALBOT (1995). Dessa forma, por continuar extremamente alcalino, ainda seria
necessária, uma neutralização do efluente pré-tratado, visto que a legislação
brasileira determina um pH entre 5 e 9 para o lançamento (BRASIL, 2011).
4. CONCLUSÃO
Observou-se com a caracterização do efluente, que o mesmo, não pode ser
despojado em corpos hídricos sem tratamento, pois acarretaria em danos ao meio
ambiente, devido a elevada alcalinidade, DQO, cor e turbidez.
Verificou-se que a coagulação e floculação com a semente da Moringa em
meio aquoso não proporcionou boas remoções de cor e turbidez nas condições
avaliadas. Entretanto, quando extraída com soluções salinas 1 M de NaCl e KCl, as
sementes de Moringa proporcionaram remoções acima de 90% de cor e turbidez,
com a melhor condição de concentração de coagulante de 1250 mg L-1 para ambos
os parâmetros, demonstrando assim, que a aplicação do coagulante (Moringa +
sais) pode ser uma boa alternativa para o tratamento primário de efluentes
provenientes do sistema de higienização CIP de indústrias lácteas.
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RESUMO
Este trabalho objetivou fazer uma breve revisão bibliográfica a respeito do ensino de
engenharia, elucidando os desafios recorrentes e apresentando algumas soluções já
praticadas. Profissionais desta área são necessários para o desenvolvimento do
país, porém, é perceptível o déficit existente no número de engenheiros que se
formam. Um problema enfrentado durante o ensino é a desmotivação dos
estudantes e a sua consequente evasão. Nesse contexto, o professor tem um papel
fundamental, sendo muitas vezes, este, indicado como agente de mudança.
Entretanto, a fim de melhorar as práticas de ensino e auxiliar os estudantes, é
necessário compreender as razões das desmotivações e conhecer situações
práticas que obtiveram sucesso na melhora da satisfação dos futuros engenheiros.
Dessa forma, este trabalho buscou elucidar quais os principais problemas e suas
causas nos cursos de engenharia, e por fim apresentar alternativas de ensino, tais
como práticas pedagógicas e o papel do professor no sucesso do ensino, buscando
auxiliar na melhoria da qualificação dos profissionais formados.
Palavras-chave: Ensino; Engenharia; Professor.

ABSTRACT
This work aimed to make a brief literature review about engineering education,
elucidating the recurring challenges and presenting some already practiced solutions.
Professionals in this area are needed for the development of the country, however, it
is noticeable the existing deficit in the number of engineers who graduate. A problem
faced during teaching is the demotivation of students and their consequent dropout.
In this context, the teacher has a fundamental role, often being indicated as an agent
of change. However, in order to improve teaching practices and assist students, it is
necessary to understand the reasons for demotivation and to know practical
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situations that were successful in improving the satisfaction of the future engineers.
Thus, this work sought to elucidate the main problems and their causes in
engineering courses, and finally present teaching alternatives, such as pedagogical
practices and the role of the teacher in the success of teaching, seeking to help
improve the qualification of graduates.
Key-words: Teaching; Engineering; Professor.

1. INTRODUÇÃO
Para uma aprendizagem significativa e consolidada, a motivação é
necessária (TÜYSÜZ; YILDIRAN; DEMIRCI, 2010), entretanto, muitos estudantes
de engenharia, apesar de bons, estão desmotivados e sem energia para prosseguir
com os estudos (THOMÁZ et al., 2011). Esta ausência de motivação e o desânimo
estão diretamente relacionados à evasão que é elevada nessa área, se tornando
um problema (PEREIRA; MORAES; SILVEIRA, 2003).
A pesquisa de DE SOUZA; RODRIGUES; TRIBESS (2000) mostrou que
apenas 11% dos estudantes entrevistados de duas diferentes engenharias de
universidades (duas) responderam manter-se motivados ao longo de todo o curso.
Uma das causas apontadas na literatura para esta desmotivação dos alunos
de engenharia é o distanciamento das disciplinas de formação (ciclo básico) das
técnicas. Além disso, os alunos declararam não conseguir perceber a aplicação
prática dos conteúdos, justamente pela falta de ligação entre as disciplinas e pela
alta carga horária (DE SOUZA; RODRIGUES; TRIBESS, 2000).
Neste contexto, o professor de engenharia é peça chave na mudança do
ensino, o mesmo, além de ter capacidade técnico-científica, deve também, ter
capacitação pedagógica, de modo a despertar o interesse e promover o
desenvolvimento dos futuros profissionais de engenharia (DE SOUZA;
RODRIGUES; TRIBESS, 2000).
Além disso, é necessário que os cursos brasileiros de engenharia sofram
adequações, possibilitando o desenvolvimento de habilidades como trabalho em
equipe, boa comunicação, organização, exposição de ideias em público e gestão de
tempo (JUNIOR et al., 2017).
Logo, esse trabalho visa, por meio de pesquisa bibliográfica, compreender os
motivos que levam à desmotivação e evasão dos estudantes de engenharia, bem
como enunciar práticas encontradas na literatura que visaram combater esses
problemas.
2. METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido utilizando como ferramenta metodológica, revisão
bibliografia a respeito do tema, ensino de engenharias. Para tanto, utilizou-se
publicações partir do ano de 2000. Já para as aplicações de práticas eficazes na
melhora do ensino de engenharia, priorizou-se trabalhos a partir do ano de 2010.
A abordagem desta pesquisa buscou compreender o problema da
desmotivação e da evasão de estudantes dos cursos de engenharias e suas
respectivas causas. Quanto às formas práticas, alguns meios podem ser utilizados,
como novas disciplinas que podem auxiliar no combate aos desafios
diagnosticados. O trabalho foi organizado em breves esclarecimentos a respeito da
engenharia, motivação, evasão e alternativas ao ensino, buscando correlacionar os
temas, ao papel fundamental do professor neste cenário.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1. ENGENHARIA
O campo da engenharia é abrangente, existindo hoje 34 diferentes cursos no
Brasil, sendo difícil encontrar uma precisa e única definição. De um modo geral, a
engenharia consiste em aplicar conhecimentos científicos de física ou química, por
exemplo, na construção de algo prático como motores, produtos químicos, pontes e
empreendimentos (PORTAL DA ENGENHARIA, 2018). Assim, pode-se dizer então,
que a engenharia tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas e no
desenvolvimento do país por meio das transformações das ciências em produtos
tecnológicos (BRESSAN; MÓDOLO, 2011) até mesmo porque a inovação nas
indústrias e outros setores econômicos é dependente desta área (CORDEIRO et al.,
2008).
Segundo CARVALHO; PORTO; BELHOT (2001), a engenharia surgiu durante
a Revolução Industrial, com o desenvolvimento de novos produtos, máquinas,
materiais e técnicas de controle. Decorreu-se em função da necessidade de se
aumentar a produção, aliada a proporcionar conforto e bem-estar para a sociedade.
Por estar correlacionado à sociedade, a formação em engenharia deve
considerar o bem-estar da mesma e as necessidades do país, sendo necessário
para isso conhecimentos acerca da realidade política, social, legal, cultural,
econômica e ambiental, por exemplo (CORDEIRO et al., 2008). Uma vez que, na
atualidade, a sociedade busca cada vez mais qualidade de vida, mobilidade,
conforto, energia e consumo, demandando mais dos engenheiros (BORGES; DE
ALMEIDA, 2013).
3.1.2 EXIGÊNCIAS DO MERCADO SOB O ENGENHEIRO
Verifica-se que um novo perfil de engenheiro é exigido baseado nos avanços
da ciência e da tecnologia (DANTAS, 2014). O mercado de trabalho almeja
habilidades dos mesmos, tais como a capacidade de aplicar os conhecimentos
adquiridos, projetar, analisar dados, trabalhar em equipe, criatividade, ética, entre
outros (DE SOUZA; RODRIGUES; TRIBESS, 2000). Além disso, demanda-se
produtos novos que, para sua produção, levem em conta questões ambientais, o
crescimento econômico, o contexto mundial e a contribuição para a sociedade
(CARVALHO; PORTO; BELHOT, 2001).
Dessa forma, hoje, os engenheiros precisam ser profissionais mais completos
e versáteis, sabendo mais que conceitos e fórmulas, eles precisam aprender a
aprender, buscar novos conhecimentos e saber o que é importante e como aplicar,
tomar decisões, e cabe às Escolas de Engenharia ensiná-los isso (CARVALHO;
PORTO; BELHOT, 2001).
As capacidades técnicas advindas dos engenheiros são imprescindíveis e
envolvem a resolução de problemas, os quais dependem de conhecimentos
técnicos, sendo necessário que os alunos sejam ativos para que a desenvolvam com
louvor. Já as capacidades pessoais incluem a habilidade de trabalhar em grupos, se
comunicar de forma eficaz, ser ético, crítico, empreender e ter perfil de liderança
(MAINES, 2001).
Percebe-se, dessa forma, uma necessidade de mudança nos cursos
brasileiros de engenharia, os quais precisam urgente de adequações para
possibilitar o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe, boa
comunicação, organização, exposição de ideias em público e gestão de tempo
(JUNIOR et al., 2017).
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3.1.3 ENSINO DE ENGENHARIA
Segundo LOBO (2015), inicialmente o ensino de engenharia era baseado em
tentativa e erro, compreendendo muita experimentação e, após a criação de escolas,
o ensino se tornou mais acadêmico e passou a priorizar absorção de conteúdos e
conhecimento dedutivo e, a experimentação e criatividade foram deixados de lado,
distanciando os engenheiros da realidade presente no mercado de trabalho. VIEIRA
JUNIOR (2018) também relata que o ensino tradicional de engenharia não costuma
propiciar reflexão e amadurecimento conceitual aos estudantes, sendo mais
expositivo e estritamente hierárquico.
A respeito dos docentes de engenharia, a literatura reporta que estão cada
vez mais bem formados em suas áreas, entretanto, falta formação pedagógica em
seus currículos (BORGES; DE ALMEIDA, 2013).
A avaliação dos estudantes também é problemática visto que visa a
quantificação de conteúdos absorvidos (MAINES, 2001). O autor também nota a
falta de formação e ênfase em áreas humanas nos cursos de engenharia, que
apesar de serem cursos de exatas, são competências que serão exigidas dos
profissionais.
Diante desses fatos, há anos que a modernização dos cursos de engenharia
se mostra necessária e vem sendo discutida (BORGES; DE ALMEIDA, 2013).
3.1.4 PROBLEMAS ENFRENTADOS
A formação de engenheiros com qualificação suficiente para alavancar a
tecnologia é um dos grandes desafios para um país. No Brasil, diversas vagas não
são preenchidas pelo fato dos engenheiros recém-formados não estarem
suficientemente qualificados para o mercado de trabalho (BRESSAN; MÓDOLO,
2011).
Enquanto em países como a Rússia, 190 mil engenheiros são formados
anualmente, na Índia, 220 mil e na China, 650 mil, no Brasil forma-se apenas 40 mil.
Considerando os já formados, tem-se 6 engenheiros para cada mil no país. Esse
dado é baixo quando comparado a países como Estados Unidos e Japão, onde se
tem 25 engenheiros para mil trabalhadores, segundo a Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP) (CONFEA, 2018).
Logo, necessita-se quantitativamente e qualitativamente de engenheiros para
atingir um futuro econômico, social e sustentável que transforme conhecimentos em
produtos úteis para a sociedade, o que representa um desafio para a academia,
para o governo e para as empresas (BORGES; DE ALMEIDA, 2013).
Nota-se ainda, uma elevada desmotivação e desânimo por parte dos
estudantes de engenharia segundo THOMÁZ et al. (2011), que será abordada no
tópico 3.2 incorrendo em taxas de evasão extremamente altas nestes cursos
(ALVES; MANTOVANI, 2016), abordagem discriminada de forma mais abrangente
no tópico 3.3.
3.2. MOTIVAÇÃO
Segundo OLIVEIRA (2017), a etimologia da palavra motivo (ou motivação)
significa o que faz mover, ou seja, se relaciona a se mover para alcançar um
objetivo. Desse modo, o autor afirma que é a motivação que impulsiona um certo
indivíduo a realizar uma tarefa, sendo um dos principais fatores a contribuir para a
aprendizagem segundo alguns teóricos renomados.
A motivação dos estudantes se divide em intrínseca e extrínseca; a intrínseca
é aquela em que o estudante é engajado em aprender para atingir seus próprios
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objetivos e são mais entusiasmados, autodirigidos, gostam de desafios e sentem
prazer em estudar. Já os extrínsecos se sentem obrigados a aprender, se
esforçando ao mínimo e buscando resultados máximos (AFZAL et al., 2010).
Os intrínsecos são altruístas, querem aprender para serem úteis e exploram
eles mesmos, pois estão interessados em aprender e pesquisar ideias próprias. Os
extrínsecos estão preocupados com suas carreiras, qualificações no sentido de obter
o diploma, mas não necessariamente aprender, veem a universidade como um lugar
para socializar ou estão rodeados por pressão para obter uma qualificação (AFZAL
et al., 2010).
3.2.1 MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM
Diversos autores afirmam que a aprendizagem e a motivação estão
interligadas (OLIVEIRA, 2017; CARVALHO; PORTO; BELHOT, 2001; TÜYSÜZ;
YILDIRAN; DEMIRCI, 2010). A motivação, no contexto universitário, significa que o
estudante está inserido e envolvido fortemente no processo de aprendizagem
(BLASKOVÁ, 2014).
AFZAL et al. (2010) complementam, afirmando que a motivação é o elemento
que direciona os estudantes para a aprendizagem. No estudo que relaciona a
performance acadêmica e motivação, os autores, AFZAL et al. (2010), verificaram
relação positiva e mútua entre os dois; isto é, acadêmicos motivados se saiam
melhor e acadêmicos que se saiam melhor se motivavam mais. Além disso, os
autores perceberam que estudantes intrinsicamente motivados possuem resultados
melhores academicamente, e os extrínsecos, apesar de poderem se sair bem, não
se mantêm motivados por muito tempo.
3.2.2 MOTIVAÇÃO NOS CURSOS DE ENGENHARIA
Muitos estudantes de engenharia, apesar de bons, estão desmotivados e sem
energia para prosseguir os estudos (THOMÁZ et al., 2011). DE SOUZA;
RODRIGUES; TRIBESS (2000), pesquisaram o nível de motivação dos estudantes
de dois cursos de engenharias em duas universidades diferentes. Verificaram que
apenas 11% se manteve motivado durante todo o curso, e 39 a 45% tiveram a
motivação influenciada por motivos relacionados ao curso como não perceber a
aplicação prática dos conteúdos na vida profissional, pela grade curricular sem
interligação entre as disciplinas, pela elevada carga horária e pela falta de
laboratórios adequados que leva a uma incerteza de como é a atuação profissional.
Ademais, os estudantes reclamam que a universidade não tem muita relação com o
mercado de trabalho, visto que a maioria acha que o curso universitário não o faz
competitivo no mercado de trabalho.
THOMÁZ et al. (2011) estudaram o nível de estresse dos estudantes em um
curso de Engenharia. Os dados encontrados pelos autores foram alarmantes; 61%
dos estudantes estão estressados e destes, 5% estão na fase de alerta. O nível de
estresse causa nesses 61% dos estudantes, sensibilidade emotiva excessiva, dúvida
quanto a si mesmo, pensamentos em um único assunto, instabilidade, sensação de
incompetência, apatia, depressão, irritabilidade, angústia, ansiedade, perda de
senso de humor, diarreia, insônia, náuseas, úlcera, gastrite, problemas
dermatológicos, mudança de apetite, tensão muscular, taquicardia e cansaço
excessivo, por exemplo.
DE SOUZA; RODRIGUES; TRIBESS (2000) apontam como uma das causas
para a desmotivação dos alunos de engenharia, o distanciamento das disciplinas de
formação, das técnicas, uma vez que, há uma separação entre essas. Assim sendo,
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essa desmotivação acontece já no início do curso, quando os alunos têm contato
com o ciclo básico. Segundo os autores, nesse período, geralmente, os alunos não
têm maturidade e interesse para absorver os conceitos básicos, o que pode se
tornar um problema, visto que, são importantes no futuro para sua formação técnica.
SILVA; CECÍLIO (2007) em seu estudo, também alertam para a desmotivação
em decorrência do distanciamento da prática, citando isso, como uma das causas
que gera a insatisfação estudantil, e acarreta na desmotivação dos alunos que não
entendem como usar o que estão aprendendo. Muitas vezes, os alunos têm a
sensação de estar perdendo tempo ao realizar as disciplinas do ciclo básico, isso
ocorre, devido os estudantes não terem conhecimento da aplicação imediata
daquele conteúdo (THOMÁZ et al., 2011). Logo, para manter a motivação dos
alunos, é inegável a necessidade de se integrar as disciplinas básicas com as
técnicas e isso deve acontecer durante todo o curso (DE SOUZA; RODRIGUES;
TRIBESS, 2000).
3.2.3 A RELAÇÃO DO PROFESSOR COM A MOTIVAÇÃO
Apesar de no tópico anterior ter sido observado que as literaturas apontam a
não interligação das disciplinas como um fator para a desmotivação, a pesquisa de
TRIBESS; SOUZA; RODRIGUES (2001) envolvendo alunos de engenharia de duas
universidades (USP e UFOP), apontou o professor como o fator mais influente na
motivação dos alunos, e posteriormente a não interligação entre as disciplinas.
Dentro total de alunos estudantes questionados, 60% relataram ser fundamental o
papel do professor na motivação pelo conteúdo e curso, outros 20% afirmam não ser
este o fator mais relevante. Segundo os autores, os fatores citados pelos estudantes
sobre a importância dos professores, no aspecto motivação, incluem desde o
relacionamento com o aluno, didática, entusiasmo, empenho e domínio do conteúdo.
Relatam em estudo anterior (DE SOUZA; RODRIGUES; TRIBESS (2000)),
que o professor é imprescindível para motivar os alunos e mantê-los no processo de
ensino-aprendizagem de modo consolidado. Pontuam também, ser indispensável a
reciclagem contínua dos docentes de engenharia, e por fim, apontam a necessidade
de haver cooperação das empresas com a universidade, a qual é promovida pela
instituição, e participação dos discentes.
Para OLIVEIRA (2017) “uma simples mudança na estratégia de ensino, pode
contribuir significativamente na mudança do aprendizado dos acadêmicos”, pois a
metodologia utilizada pelo docente reflete diretamente neste quesito. Sendo assim, é
papel do professor motivar os estudantes por meio de diferentes estratégias,
direcionando a forma como o aluno utiliza suas potencialidades e influenciando-o
positivamente para seu desenvolvimento e aprendizado.
3.3. EVASÃO NOS CURSOS DE ENGENHARIA
Foi observado no tópico 3.1 que o número de engenheiros no Brasil é
insuficiente, havendo a necessidade de mais profissionais neste ramo. Observa que
o número de matrículas em engenharia, sofreu acréscimo nos últimos anos, contudo,
o problema, evasão ainda é superior a este acréscimo, incorrendo em taxas
extremamente altas (ALVES; MANTOVANI, 2016).
A média de evasão dos cursos superiores entre 2000 e 2005 foi de 22%, no
mesmo período, evadiu-se 21% dos acadêmicos dos cursos de Engenharia,
Produção e Construção (SILVA FILHO et al., 2007). Segundo SILVA FILHO et al.
(2007), a evasão do ensino superior representa desperdícios sociais, acadêmicos e
econômicos, por serem investimentos sem retorno no caso do setor público e perda
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de receitas no privado. Os mesmos autores, verificaram que no primeiro ano a taxa
de evasão é de duas a três vezes maior que nos outros anos, período este
representado pelo estudo do ciclo básico de engenharia. O que mostra, que a falta
de motivação e desânimo dos acadêmicos, estão diretamente associadas a falta de
visão deste, quanto a aplicação direta dos conteúdos de formação básica, com os do
ciclo profissional (PEREIRA; MORAES; SILVEIRA, 2003), e se não há visão de
perspectiva futura, não há animo para dar continuidade, e então a evasão ocorre.
Para BRAWERMAN et al. (2014) as disciplinas do ciclo básico como cálculo,
física, álgebra e química são fundamentais na formação de um engenheiro, mas
passa a ser tediosa em alguns momentos pela grande carga teórica, contribuindo
dessa forma, na elevação dos altos índices de evasão (PEREIRA; MORAES;
SILVEIRA, 2003; BRESSAN; MÓDOLO 2011; ROCHA et al., 2013).
Ainda, outra causa apontada pelas instituições e estudantes para a evasão é
a falta de recursos financeiro (SILVA FILHO et al., 2007), este fator é também
destacado na pesquisa de ALVES; MANTOVANI (2016) que procurou entender o
perfil dos alunos, e porquê ocorrem altas taxas de evasão. Outra principal causa de
evasões dos cursos de engenharia no Brasil, encontra-se na necessidade de
conciliar o curso com o trabalho. Além disso, dentre os estudantes consultados, 80%
informavam apresentar dificuldade nas matérias iniciais de física, química e
matemática. Isto pode estar relacionado, a formação escolar insuficiente em
matemática básica, ficando sujeito a deficiências no estudo de engenharia (ALVES;
MANTOVANI, 2016).
Os autores BRESSAN; MÓDOLO (2011) citam que cursos noturnos de
engenharia são outra causa para este problema. Os autores explicam que a grade
curricular nestes é mais compacta e, consequentemente, os alunos devem se
esforçar mais, mas nem sempre possuem o tempo suficiente para obter êxito e
qualidade de formação.
3.4. ALTERNATIVAS
É fundamental que o ensino de engenharia busque novas formas de atuação
e motivação para os estudantes, visto que o cenário mundial demanda
intensivamente por novas tecnologias e profissionais qualificados (DE CARVALHO
et al., 2018). Nesse contexto, PEREIRA; MORAES; SILVEIRA (2003) citam a
necessidade de flexibilização nos currículos, de forma a tornar possível a abordagem
teoria e prática em relação à parte profissional do curso propriamente dita.
3.4.1 RECURSOS ALTERNATIVOS QUE AUXILIAM A APRENDIZAGEM
MAINES (2001) confere importância à aprendizagem relacionada à prática,
elaborando projetos técnicos de engenharia, por exemplo. Além disso, uma
alternativa muito eficiente para preparar os futuros profissionais são os jogos
business, que consistem em dar uma tarefa aos estudantes, simulando um problema
que eles teriam que resolver em um processo industrial (KHRUSHCHEV et al.,
2015).
Uma opção para contornar a fragilidade que os estudantes carregam do
ensino, seria a Instituição Universitária proporcionar a recuperação e
complementação desses conteúdos (PEREIRA; MORAES; SILVEIRA, 2003). Ainda,
no caso das disciplinas da área de matemática, o uso de softwares pode auxiliar na
visualização de fenômenos, demostrando ser uma alternativa eficaz por facilitar a
aprendizagem, além de ser rápida e compacta (BRESSAN; MÓDOLO, 2011).
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As alternativas apontadas por KAPRANOS (2013) incluem utilizar técnicas
mais ativas que envolvam os estudantes em trabalhos em grupo, proporcionar
experiências fora da sala de aula para motivar os alunos, lançar mão de tecnologias
apropriadas, realizar feedbacks melhores e mais detalhados para os estudantes e
trabalhar no sentido de encorajar novos métodos de ensino, aprendizagem e
avaliação no código da Instituição.
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são consideradas uma
das principais e mais importantes estratégias de ensino, pois tornam possível a
visualização e a interação do estudante com o conteúdo e incluem softwares, jogos
eletrônicos, blogs, recursos audiovisuais e a própria internet (OLIVEIRA, 2017)
3.4.2 APLICAÇÕES PRÁTICAS
Uma alternativa satisfatória implementada pelos autores PEREIRA; MORAES;
SILVEIRA (2003) foi a introdução das disciplinas obrigatórias de projeto orientado 1,
2 e 3 nos primeiros períodos do curso de engenharia elétrica, que conta com duas
aulas práticas semanais, para desenvolvimento de projetos de engenharia sob
supervisão de professores do ciclo profissionalizante. O objetivo destas disciplinas
consistiu em incentivar os estudantes a aplicarem seus conhecimentos, sob a forma
de experimentos com interpretação dos resultados, ou seja, formular e resolver
problemas utilizando ferramentas computacionais, e ainda, com isso, foi possível
estimular a comunicação. Como conclusão, verificou-se que a inserção destas
disciplinas, fez com que os índices de reprovação e evasão diminuíssem, e ocorreu
também maior e melhor interação entre os professores e alunos.
LEITÃO; TEIXEIRA; DA ROCHA (2011) utilizaram o recurso de vídeo-análise
para estudo de um pêndulo físico, o estudo mostrou que houve boa recepção por
parte dos estudantes de Engenharia e de Licenciatura em Física do Campus Bagé
da UNIPAMPA, onde o estudo foi conduzido, principalmente devido a possibilidade
de rever as etapas do experimento, segundo os próprios estudantes.
Um curso de eletrônica básica de 15 horas foi ministrado aos alunos de
graduação em engenharia elétrica do primeiro ao quinto período, com aulas
expositivas e de laboratório, o maior foco se deu para aos alunos do primeiro
trimestre. Os resultados desta prática foram positivos, com aumento expressivo da
motivação dos estudantes (ROCHA et al., 2013).
Docentes do curso de engenharia da computação adotaram uma alternativa
na disciplina de “Trabalhos de Engenharia”, já que esta é composta por muitos
conceitos necessários na prática. A disciplina proporcionou a experimentação e
realização de projetos objetivando a motivação dos alunos pela pesquisa e aplicação
de conhecimentos, focando em problemas reais. Os resultados reportados foram
satisfatórios, visto que, uma mínima parcela dos estudantes relatou que a disciplina
não ajudou na compreensão dos conteúdos (BRAWERMAN et al., 2014).
Um conteúdo de difícil aprendizado no ensino das engenharias, são as ditas
Equações Diferenciais Parciais (EDPs), as quais são utilizadas para modelar e
interpretar fenômenos. Por ser uma disciplina de fundamental importância nas
engenharias, é necessário que o professor trate o assunto de forma adequada, com
diagramas, gráficos e sistemas computacionais para auxiliar no processo de
entendimento do conteúdo, melhorando assim, a aprendizagem dos alunos (LIMA et
al., 2016). Dessa forma, os autores LIMA et al. (2016) utilizaram um recurso
computacional para o ensino de EDPs com uma turma de graduação e outra de pósgraduação em engenharia mecânica. Verificaram que a ferramenta computacional,
com simulações e ilustrações, facilitou o ensino, visto que os estudantes reportaram
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estarem mais estimulados e engajados. Além disso, houve uma melhora, inclusive,
nas notas, comparando a turmas que foram ensinadas sem o auxílio do software.
Segundo JUNIOR (2017) para estudantes de engenharia, uma leitura de
qualidade juntamente com discussões, ajuda no desenvolvimento de diversas
habilidades como a própria discussão de ideias, falar em público, ser conciso e
objetivo na escrita, dentre outros. Um método desenvolvido por Campos (2004) apud
JUNIOR (2017), chamado de Método Cumbuca, é uma estratégia muito positiva para
auxiliar no estimulo a leitura e discussões. O método foi aplicado a estudantes do 5º
ano de cursos de graduação em engenharia. Os discentes, após aplicação do
método, relataram melhora na sua comunicação oral, leitura, interpretação e na
gestão de tempo. Logo, o autor conclui que o método Cumbuca pode ser uma boa
alternativa para auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades (JUNIOR, 2017).
DE CARVALHO et al. (2018) desenvolveram uma metodologia para a
disciplina de Fundamentos da Engenharia Bioquímica I, a qual incluía aulas
interdisciplinares semanalmente relacionadas à conteúdos técnicos do curso,
abordando conceitos básicos e aplicações práticas. Ao final do curso, todos os
alunos questionados afirmaram estar satisfeitos com a disciplina, e a maioria
declarou que a mesma contribuiu para um maior aprendizado sobre a profissão.
O uso da metodologia ativa foi testado pelos autores FEREIRA et al. (2018).
Possibilitou um melhor índice de aprovação e maior frequência dos alunos nas aulas
de Cálculo II e Resistência dos Materiais. Além disso, os alunos aceitaram bem a
inserção metodológica ativa, e concordaram que os bons resultados são fruto desta
ser algo diferenciado. A metodologia ativa aplicada no estudo em questão, consistiu
em o aluno, motivado previamente, ler um texto ou assistir um vídeo e refletir sobre o
tema. Em sala, foi desenvolvido uma discussão mediada pelo professor para que os
fundamentos fossem explicitados. Esse método exigiu que os alunos fossem mais
autônomos, protagonistas de suas próprias aprendizagens, e com visão crítica, para
que soubessem selecionar os conteúdos, relacionar conceitos e ligar a teoria com a
prática.
Franklin Olin, nos Estados Unidos, criou uma fundação com um novo modelo
de ensino de engenharia, dadas as novas competências exigidas. O ensino criado
por ele inovou ao estimular a criatividade, inovação, design e empreendedorismo por
meio da aplicação de desafios (LOBO, 2015). O desenvolvimento das ciências
básicas no Olin College, deu-se de forma integrada, aliando conhecimentos
específicos e próximos à engenharia, com uma visão multidisciplinar destes. Este
modelo é considerado o mais inovador de ensino superior (LOBO, 2015).
No Brasil, há um curso de engenharia mecânica em andamento no Instituto
Federal de Minas Gerais. Este curso está sendo desenvolvido com um currículo
baseado em projetos e em trabalhos integradores. Assim, em cada semestre há uma
disciplina de caráter multidisciplinar com carga horária de 45 horas. Essas disciplinas
contam com uma etapa de supervisão de um professor, o qual instiga os estudantes
a propor e executar um projeto e uma etapa de laboratório. É obrigatório que todas
as disciplinas do semestre letivo tenham relação com o projeto, garantindo assim, a
visão sistêmica, holística, integradora e contextualizada dos saberes teóricos e
práticos. Mesmo com o curso estando ainda em andamento, segundo o autor já é
possível ver resultados satisfatórios em termos quantitativos e qualitativos (VIEIRA
JUNIOR, 2018).
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3.4.3 PROFESSOR
O professor, em um conceito novo de ensino, é aquele que sabe mobilizar os
interesses e motivações dos mais diversos estudantes (SILVA; CECÍLIO, 2007).
Afinal, o aluno possui conhecimentos prévios, motivações, anseios, dificuldades,
medos e aspirações que precisam ser levados em conta pelo educador
(CARVALHO; PORTO; BELHOT, 2001). Segundo JUNIOR (2017), uma das
responsabilidades dos professores dar auxílio aos estudantes em situações difíceis,
prezando sempre pelo senso crítico de pensar nas consequências de suas ações,
examinando e refletindo sobre suas decisões.
Para CARVALHO; PORTO; BELHOT (2001), a relação entre o professor e o
aluno precisa ser cordial, para que assim, possa contribuir para o crescimento moral
e emocional do aluno, e ainda propiciar um ambiente adequado para o aprendizado.
Ainda, é papel do professor despertar e manter a atenção do aluno, comunicando-se
com entusiasmo, e sempre é necessário que o docente esteja atualizado, para que
desta forma saiba transferir, entregar e repassar habilidades (TRIBESS; SOUZA;
RODRIGUES, 2001).
Para tanto, o professor de engenharia deve, além de ter capacidade técnico
científica, adquirir capacitação pedagógica, com o intuito de auxiliar no
desenvolvimento dos futuros profissionais, pois o professor é o principal responsável
pela mudança de ensino (DE SOUZA; RODRIGUES; TRIBESS, 2000). Muitas vezes
o professor não sabe passar para os alunos o conhecimento adquirido em pesquisa,
estudos e exercício da profissão; entretanto, é fundamental que o professor conheça
e busque recursos pedagógicos e novas tecnologias (PEREIRA; DOS ANJOS,
2014).
4. CONCLUSÃO
Verificou-se com esta revisão bibliográfica, que há uma insuficiência quanto
ao índice de engenheiros no mercado brasileiro, e que a formação de novos
engenheiros esbarra em desafios recorrentes de motivação e desânimo dos
acadêmicos inferindo em alta taxa de evasão. Dessa forma, é imprescindível uma
mudança no ensino que é claro, não depende apenas do professor, mas este ainda
é um dos principais responsáveis. Dentre as alternativas apresentadas, salienta-se
que o conciliar de teoria e prática induz a uma aprendizagem com motivação, sendo
esse, então, um dos principais pilares para uma melhoria.
REFERÊNCIAS
AFZAL, H. et al. A Study of University Students’ Motivation and Its Relationship with
Their Academic Performance. International Journal of Business and
Management, v. 5, n. 4, p. 80–88, 2010.
ALVES, M. F. S.; MANTOVANI, K. L. Identificação do perfil dos acadêmicos de
engenharia como uma medida de combate à evasão. Revista de Ensino de
Engenharia, v. 35, n. 2, p. 26–36, 2016.
BLAŠKOVÁ, M. Influencing Academic Motivation, Responsibility and Creativity.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, v. 159, p. 415–425, 2014.
BORGES, M. N.; ALMEIDA, N. N. Perspectivas para Engenharia Nacional - Desafios
e Oportunidades. Revista de Ensino de Engenharia, v. 32, n. 3, p. 71–78, 2013.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

BRAWERMAN, A. et al. Métodos de Motivação Através de Aulas Práticas para
Estudantes de Engenharia da Computação. Revista de Ensino de Engenharia, v.
33, n. 2, p. 53–64, 2014.
BRESSAN, G. M.; MÓDOLO, D. L. Motivação para o Ensino de Disciplinas básicas
nos cursos de Engenharia. In: XXXIX COBENGE – Congresso Brasileiro de
Educação em Engenharia, 2011, Blumenau. Anais.
CARVALHO, A. C. B. D. DE; PORTO, A. J. V.; BELHOT, R. V. Aprendizagem
significativa no ensino de engenharia. Production, v. 11, n. 1, p. 81–90, 2001.
CARVALHO, L. F. DE et al. Interdisciplinary Lessons As a Tool for Motivation of
Students Entering in Engineering. Revista de Ensino de Engenharia, v. 37, n. 2, p.
46–51, 2018.
CONFEA.
A
falta
de
Engenheiros.
Disponível
em:
<http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=15360&sid=1206>.
Acesso em: 23 setembro 2018.
CORDEIRO, J. S. et al. Um Futuro para a Educação em Engenharia no Brasil:
Desafios e Oportunidades. Revista de Ensino de Engenharia, v. 27, n. 3, p. 69–82,
2008.
DANTAS, C. M. M. Docentes Engenheiros e Sua Preparação Didático-Pedagógica.
Revista de Ensino de Engenharia, v. 33, n. 2, p. 45–52, 2014.
DE SOUZA, H. A.; RODRIGUES, E. F.; TRIBESS, A. A motivação dos estudantes de
engenharia diante da atual conjuntura sócio-econômica brasileira. In: XXVIII
COBENGE – Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 2000, Ouro Preto.
Anais.
FERREIRA, M. G. P. et al. Metodologias Ativas de Aprendizagem Aplicadas no
Ensino da Engenharia. In: Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e
Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância, 2018. Anais.
E SILVA FILHO, R. L. L. et al. A evasão no ensino superior Brasileiro. Cadernos de
Pesquisa, v. 37, n. 132, p. 641–659, 2007.
LEITÃO, I. L.; TEIXEIRA, P. D.; DA ROCHA, F. S. A vídeo-análise como recurso
voltado ao ensino de física experimental: um exemplo de aplicação na mecânica.
Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, v. 6, n. 1, p. 18–
32, 2011.
JUNIOR, J. M. et al. Increasing students’ skills in Operations managemen classes:
Cumbuca Method as teaching-learning strategy. Gestao e Producao, v. 24, n. 4, p.
680–689, 2017.
KAPRANOS, P. Teaching and Learning in Engineering Education – Are We Moving
with the Times? Procedia - Social and Behavioral Sciences, v. 102, n. Ifee 2012,
p. 3–10, 2013.
KHRUSHCHEV, Y. et al. Business Games in Training Engineering Students.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

Procedia - Social and Behavioral Sciences, v. 206, n. November, p. 267–271,
2015.
LIMA, W. M. et al. Uma Ferramenta Computacional para Suporte nos Processos de
Ensino e Aprendizagem de Equações Diferenciais Parciais. Revista de Ensino de
Engenharia, v. 35, n. 1, p. 65–73, 2016.
LOBO, R. Por que é preciso mudar o ensino de Engenharia. O Estadão, 3 nov.
2015. Disponível em: <https://educacao.estadao.com.br/blogs/roberto-lobo/por-quee-preciso-mudar-o-ensino-de-engenharia/>. Acesso em: 23 setembro 2018.
MAINES, A. Ensino de Engenharia – Tendência de Mudanças. In: XXIX COBENGE
– Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 2001, Porto Alegre. Anais.
OLIVEIRA, Ê. S. DE. Motivação no Ensino Superior: Estratégias e Desafios.
Contexto e Educação, n. 101, p. 212–232, 2017.
PEREIRA, R. A.; MORAES, A. J.; SILVEIRA, J. C. P. A diminuição do índice de
Evasão e do índice de reprovação nas “Disciplinas Básicas” do curso de Engenharia.
In: XXXI COBENGE – Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 2003, Rio de
Janeiro. Anais.
PEREIRA, L. R.; DOS ANJOS, D. D. O Professor do Ensino Superior: Perfil, desafios
e trajetórias de formação. In: Seminário Internacional de Educação Superior, 2014.
Anais Eletrônicos.
PORTAL DA ENGENHARIA. O que é engenharia. Disponível em:
<http://portaldaengenharia.com/o-que-e-engenharia/>. Acesso em: 23 setembro
2018.
ROCHA, N. et al. Curso de Eletrônica Básica para Motivação e Redução da retenção
no Curso de Engenharia Elétrica da UFPB. In: XVIII Encontro Nacional dos Grupos
PET – ENAPET, 2013, Recife, UFPR/UFRPE. Anais.
SILVA, L. P.; CECÍLIO, S. A mudança no modelo de ensino e de formação na
engenharia. Educação em Revista, n. 45, p. 61–80, 2007.
THOMAZ, Patricia Ester; ROCHA, Luciano Baracho; MACHADO NETO, Vicente.
Estresse em Estudantes de Engenharia. Momento, Rio Grande, v. 20, n. 1, p. 73-86,
2011.
TRIBESS, A.; de SOUZA, H. A., RODRIGUES, E. F. O papel do professor na
motivação à aprendizagem dos alunos de engenharia. In: XXIX COBENGE –
Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 2001, Porto Alegre. Anais.
TÜYSÜZ, M.; YILDIRAN, D.; DEMIRCI, N. What is the motivation difference between
university students and high school students? Procedia - Social and Behavioral
Sciences, v. 2, n. 2, p. 1543–1548, 2010.
VIEIRA JUNIOR, N. Project-Based Curriculum: a Course of Engineering Conceived
By Integrative Academic Works. Revista de Ensino de Engenharia, v. 37, n. 2, p.
24–35, 2018.

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

APLICAÇÃO DE AMIDO COMO REVESTIMENTO PARA AUMENTAR
A RESISTÊNCIA DO PAPEL MIOLO
Ingrid Louise Ferreira da Silva1
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RESUMO
Na fabricação e conversão do papel implica várias interações químicas de superfície.
O refino, preparação da massa revestimento e impressão são etapas no qual essas
interações são importantes para o fortalecimento e desempenho do produto. Há um
aumento significativo na produção de papel em geral, e a necessidade de abranger
os estudos para melhoria na qualidade do papel, redução de custos, velocidade das
máquinas, entre outros é grande. O amido vem sendo um grande aliado na
produção de papel dentre tantos aditivos, pois possui diversas características
químicas e mecânicas que podem ser modificadas conforme a necessidade. O
presente estudo irá apresentar aplicação de amido superficial em papel miolo para
melhora da resistência.
Palavras-chave: Revestimento; Papel; Amido.

ABSTRACT
In papermaking and converting paper involves various surface chemical interactions.
Refining, mass preparation, coating and printing are steps where these interactions
are important for product strength and performance. There is a significant increase in
paper production in general, and the need to cover studies to improve paper quality,
cost reduction, machine speed, among others is large. Starch has been a great ally in
paper production among many additives, as it has several chemical and mechanical
characteristics that can be modified as needed. The present study will present the
application of superficial starch in crumb paper to improve the resistance.
Key-words: Coating; Paper; Starch.

1. INTRODUÇÃO
Na fabricação e conversão do papel implica várias interações químicas de
superfície. O refino, preparação da massa revestimento e impressão são etapas no
qual essas interações são importantes para o fortalecimento e desempenho do
produto. Em geral, essas interações são complexas e pouco conhecidas, por
conseguinte muitas formulações de papel são elaboradas com base em práticas de
tentativa e erro. (FARDIM, 2002).
A indústria papeleira pode dividir-se em vários produtos fabricados sendo
1
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seis segmentos classificados conforme sua utilização como, por exemplo, cartão e
cartolina, embalagens, especiais, imprensa, imprimir e escrever e para fins
sanitários, além de uma série de produtos convertidos.
Com todos esses segmentos citados a cima destaca-se a indústria de papel
de embalagem, onde os maiores produtores são os Estados Unidos, China, Japão e
Alemanha, e os maiores exportadores são Estados Unidos, China, Suécia e
Alemanha, os principais importadores, pela ordem são a China, Alemanha e Estados
Unidos. (BRACELPA, 2000).
No Brasil a produção de papel de embalagem é a mais representativa entre
os tipos de papéis, representando 46,56% do total de papéis produzidos no país no
ano de 2000. (BRACELPA, 2000).
Há um aumento significativo na produção de papel em geral, e a
necessidade de abranger os estudos para melhoria na qualidade do papel, redução
de custos, velocidade das máquinas, entre outros é grande. O amido vem sendo um
grande aliado na produção de papel dentre tantos aditivos, pois possui diversas
características químicas e mecânicas que podem ser modificadas conforme a
necessidade. (FELTRIN, 2012 apud KUAN, 1998).
O amido é um polissacarídeo abundante na natureza onde ele é a principal
fonte de nutrientes das plantas superiores, é usado também em diversos segmentos
industriais, principalmente têxtil, papeleiro, alimentício, mineração, farmacêutico,
cosmético, entre outros. (FELTRIN, 2012 apud GALLIARD; BOWLER, 1987).
O amido tem se tornado uma das mais importantes matérias-primas na
indústria papeleira onde pode ser utilizado na parte úmida da máquina de papel, na
colagem superficial, revestimento, entre outros.
O presente estudo irá apresentar aplicação de amido superficial em papel
miolo para melhora da resistência.
2. METODOLOGIA
Este trabalho será desenvolvido com parceria do laboratório Instituto de
Pesquisa Tecnológica Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de
Telêmaco Borba- Paraná. Inicialmente foi selecionada a matéria-prima (aparas de
papelão) para confecção de folhas.
Posteriormente serão confeccionadas folhas com aplicação de amido na
polpa e na superfície da folha já formada e serão caracterizadas através de testes
físicos.

2.1 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Inicialmente serão selecionadas caixas de papelão (quantidade suficiente
para obter 2000 kg secos de polpa). Em seguida serão cortadas, reduzindo-as de
tamanho para então colocá-las de molho em baldes facilitando o próximo passo que
é o refino, utilizando refinador Bauer (Regmed MD3000) até atingir o grau Shopper
desejado definido como 35°. Seguindo após para a desagregação da polpa refinada
obtida, utilizando um desagregador Regmed de maneira rápida, apenas para
individualizar melhor as fibras, partindo então para a depuração, será coletado
também os rejeitos obtidos.
Posteriormente será separada a polpa em três partes para realização das
seguintes análises, aplicação de amido diretamente na massa, aplicação de amido
utilizando a máquina Size Press para revestimento e massa sem amido,
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(concentração da solução amido, ainda a ser definida), e em seguida formação de
aproximadamente 20 folhas para cada análise, gramatura a ser definida.
Na sequencia, um fluxograma para melhor entender os tópicos relativos ao
trabalho.
Figura 1. Fluxograma Experimental

Fonte: O autor.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1

BREVE HISTÓRIA DO PAPEL

Há milhares de anos atrás, antes mesmo da aparição do papel o homem já
fazia seus registros em pedras ou em metais como o bronze. A primeira invenção de
um material que por extensão poderia se chamar papel vem dos egípcios o papiro
(origem da palavra papel). (CAMPOS, 2009).
A história do papel se inicia na corte imperial chinesa pelo Ts’ ai Lun
misturando cascas de árvores e trapos de tecidos em 105 a.C. desta época até
1798, ano que surgiu a primeira máquina de papel, sendo todo papel do mundo
produzido manualmente. A máquina de papel foi inventada pelo francês Nicholas
Louis Robert e sendo aprimorado pelos ingleses Bryan Donkin e John Gamble, o
trabalho desses homens foi financiada pelo Fourdrinier, com isso a máquina foi
nomeada de Fourdrinier. (FARDIM, 2002).
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Figura 1- Máquina de Fourdrinier

Fonte: Klock e Andrade-Disciplina Polpa e Papel.

A matéria prima fundamental do papel é a celulose, que se trata de um
composto natural presente nos vegetais, sendo encontrada nas raízes, troncos,
fruto, folhas e sementes. O principal item das células dos vegetais são as fibras,
podendo ser alongadas e finas, podendo ser encontrada também a lignina e a
hemicelulose. O papel pode ser considerado um composto em forma de lâmina de
fibras celulósicas miscroscopicamente entrelaçadas e justapostas. (MELLO, 2002).
Atualmente, a maior quantidade de papéis (95%) é produzida através de
troncos de árvores cultivadas, sendo descartados as folhas e galhos. No Brasil a
planta mais usada é o eucalipto, pois tem crescimento rápido atingindo
aproximadamente 70 metros de altura em sete anos. (JORDAN, 2001).
Numa indústria para chegar ao produto final há etapas complexas sendo
necessário varias etapas como, por exemplo, colheita da madeira, descascamento,
picagem, classificação, digestor, depuração e lavagem, branqueamento, lavagem,
refino, fabricação do papel. (CAMPOS, 2009).
Nas etapas de produção de papel podem-se produzir diferentes matérias
primas como: pastas de alto rendimento e as de baixo rendimento (ou químicas) são
largamente usadas. A melhoria no campo da química do papel a sua fabricação de
simples a um complexo industrial. Chegando ao nosso tempo uma indústria
cientificamente operada. (CAMPOS, 2009).
3.2

TIPOS DE PAPÉIS

Os papéis são classificados conforme o seu uso final, tais como, impressão,
escrita, embalagens leves e pesadas, sanitários, entre outros. Há uma diversidade
grande de aplicações, consideradas especiais. (CAMPOS, 2009).
3.2.1

Impressão e Escrita

Há vários tipos de papéis para escrita tais como, papel bíblia, papel cuchê
(couché), papel imprensa, papel monolúcido, papel ofsete (offset), entre outros. O
papel imprensa é o papel para ser escrito, ou impressos por qualquer um dos
processos existentes, inclui também o papel revista. Considerado também o primeiro
papel que surgiu. (CAMPOS, 2009).
3.2.2

Embalagens
São papéis elaborados com finalidade de proteger, acomodar um produto.
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Tem se uma grande diversidade de tipos de papéis embalagens. Dividem-se em dois
segmentos, papel para embalagem pesada e leve. Onde se destacam para
embalagens leves, papel seda, papel manilha, entre outros, e para embalagens
pesadas, papel cartão, duplex, tríplex, cartolina, Kraft, papelão, papelão ondulado ou
corrugado, miolo para papelão ondulado entre outros. O papel de embalagem de
uso mais extensivo é o Kraft. (CAMPOS, 2009).
3.2.3

Papéis para fins sanitários

Conhecido também como papel ‘‘tissue’’ são rolos de papéis com baixa
gramatura e são usados em domicílio, empresas, entre outros. Eles são comumente
chamados de papel higiênico (rolos usados em toaletes, folhas simples ou múltiplas),
papel toalha (rolos em folha única ou dupla), guardanapos (em folhas simples ou
múltiplas), lenços (em caixas ou pacotes), entre outros. (CAMPOS, 2009).
3.2.4

Papéis Especiais

Existem grande variedades de papéis especiais, como papel carbono, papel
vegetal, papel moeda, cigarro, autocopiativos, filtrante, base para laminados, base
para carbonos, papel vegetal, entre outros. (CAMPOS, 2009).
A maioria destes papéis é fabricada com pasta química, alguns branqueados
outros não, depende da finalidade. (CAMPOS, 2009).
3.3 PAPEL EMBALAGEM
O papel embalagem tem a produção muito significativa dentre as produções
de papéis, pois possui características interessantes como: o preço, o volume, o peso
e a resistência. O papel embalagem o os sanitários tem uma evolução como
indicadores econômicos, o papel embalagem funciona como uma espécie de
termômetro do setor industrial, pois a sua produção se destina há varias atividades,
como as que precisam de embalagem, por uma questão de proteção ao produto, ou
ate mesmo aparência do que está sendo vendido. (MELLO, 2002).
3.3.1 Fabricações do Papel Miolo
O papel miolo pode ser fabricado no processo semiquímico (fibras virgens) e
também pode ser reciclado. O papel miolo reciclado é o mais usado em comparação
ao semiquímico que é mais específico para papéis de embalagens especiais.
(PEREIRA, 2017).
Na matéria prima reciclada usa-se aparas de diversas procedências
recolhidas no mercado, podendo conter uma quantidade de material Kraft (aparas
selecionadas a priori). O resultado do produto final reciclado dependerá do material
escolhido para compô-lo, no caso as aparas que serão usadas, podendo ser em
termos de resistência, melhor ou pior. (PEREIRA, 2017).
As aparas representam todos os tipos de papéis usados. As fibras obtidas a
partir da reciclagem do papel são chamadas de fibras secundárias. (ROBERT,
2007).
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O papel semiquímico tem consideravelmente resistência e propriedades de
rigidez maiores que o papel reciclado. Porem é possível uma melhora desses
parâmetros com adição de alguns aditivos. (PEREIRA, 2017).
O papel reciclado para miolo tem alta quantidade de papel de embalagens
fabricadas, sendo o material principal para a composição do elemento ondulado do
papelão. (PEREIRA, 2017).
Recomenda-se o uso de material semiquímico quando a necessidade for um
papel resistente à umidade, pois esse material mantem a resistência da embalagem
por mais tempo. Contudo pode ser usado o material reciclado se a utilização da
embalagem não for longa. Quando adicionado aditivos no papel reciclado a
qualidade de resistência melhora significativamente, podendo também adicionar
aparas selecionadas de maiores resistência como já citado anteriormente a Kraft que
são aparas de fibras longas enriquecendo a mistura de fibras deixando assim o
papel reciclado de melhor qualidade. (PEREIRA, 2017).
Há uma vantagem do papel miolo com fibras recicladas considerada fibra
parcialmente morta, por ter melhor estabilidade dimensional contra umidade se
comparado ao papel semiquímico com fibras consideradas. (PEREIRA, 2017).
Com o teste denominado CMT (Capacidade Máxima de Tração), determinase a resistência do papel miolo ao esmagamento, definido assim:
Resistência ao esmagamento do papel ondulado em laboratório é a força
que, sob condições normalizadas, é necessária para esmagar um corpo de
prova entre duas placas paralelas de uma prensa específica (crush tester)
quando a força é aplicada perpendicularmente ao plano que passa sobre (e
contém) o topo das ondas. (PEREIRA, 2017).

Esse teste é conhecido na indústria como Concora Medium Test, onde uma
pequena tira de papel é ondulada em um aparelho chamado Concora, no teste as
ondas sofrem uma compressão por uma prensa específica para o ensaio.
3.3.2 Papelões Ondulados
Na fabricação da polpa são usados dois processos básicos, como por
exemplo, o mecânico e o químico. A produção de polpa por processo mecânico é
destinada a papeis que não exigem tanta resistência e brilho, como jornal e papel
toalha. Na produção de polpa por processo químico usam-se produtos químicos que
removem a lignina e carboidratos, obtendo como resultado uma polpa com mais
resistência. (DINIZ, 2014).
Pode se ter a junção de processos químicos e mecânicos. Após um
procedimento de lavagem em soda cáustica ou sulfato de sódio neutro, amolecendo
a lignina e carboidratos que unem as fibras, é processada a moagem em um disco
refinador. Esse método é principalmente usado em folhosas e, a polpa semiquímica,
serve para aplicações onde a resistência, a rigidez e a coloração não são tão
necessárias, como exemplo, miolo de papelão ondulado. (DINIZ, 2014).
Na fabricação de papel ondulado são usados o papel Kraft, o papel miolo
semiquímico e o reciclado. Em seguida ao processo de fabricação, inicia-se a
fabricação de chapas de papelão ondulado, sendo que a Onduladeira é responsável
por 70% da qualidade final das embalagens. (DINIZ, 2014).
As bobinas de papeis abastecem a Onduladeira, com especificação técnica
(gramatura, umidade e resistência), produzindo assim as chapas da maneira
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especificada e levadas para as impressoras, ocasionando o processo de impressão
e também os vincos, cortes e fechamento necessário para a finalização do formato
das embalagens. As embalagens são comercializadas e recicladas após o seu uso
para retornarem ao início do processo para fabricação do papel. Continuando o
ciclo. (DINIZ, 2014).
O papelão ondulado é constituído por um ou mais elementos, denominados
de miolo, fixado a dois elementos lisos, denominados capas. As capas são por meio
de um adesivo aplicado na crista ou topo da onda (cola). A chapa de papelão
ondulado contém três elementos como: o papel, a cola e o calor. O papel pode ser
uma massa homogênea formada por fibras de celulose entrelaçadas entre si,
elaborado em formato de bobinas e estas juntas alteram-se em chapa de papelão
ondulado. Podendo ser face simples (capa e miolo), parede simples (capa, miolo e
capa), parede dupla (dois miolos e três capas) e parede tripla (três miolos e quatro
capas). (DINIZ, 2014).
3.4 APLICAÇÕES DE AMIDOS EM PAPEL EMBALAGEM
A aplicação de amido na fabricação de papel é uma técnica muito antiga,
que mostram as vantagens obtidas através do seu uso. São largamente usados na
indústria papeleira, buscando assim melhores propriedades físicas do papel. Pode
se também obter uma melhora na resistência física do papel, podendo contribuir
para uma melhora na retenção e drenagem do sistema de produção, por
conseguinte um aumento de produção. (FELTRIN, 2012 apud ABCTP, 1995).
Considerado uma matéria prima de grande importância, dentre as várias
vantagens do amido, destaca-se que quando se utiliza amido é possível economizar
nas fibras do papel, por exemplo, se aumentar o nível de carga, ou aumento de uso
de fibras recicladas e de alto rendimento. O amido compensa a perca de resistência,
provocada por matérias primas menos nobres. (FELTRIN, 2012 apud ABCTP, 1995).
O amido mais indicado é aquele que deve possibilitar o máximo de
resistência no produto final, melhor aparência, máxima retenção e menor custo. Não
são todos os amidos que cumpram esses requisitos, contudo a maioria atende as
necessidades pertinentes do processo. (FELTRIN, 2012 apud ABCTP, 1995).
Contudo os principais amidos usados na fabricação de papel são o amido de
milho, batata, milho ceroso, trigo e mandioca. Os refinados são fornecidos em forma
de pó ou como grânulos levemente associados. (CLARINDO, 2013 apud
SWINKELS, 1985). O amido nativo (não modificado) é dificilmente usado na
indústria, exceto como um ligante para laminados e no processo de ondulação.
(CLARINDO, 2013).
A adição de amido normalmente é adicionada durante a refinação ou no
tanque de mistura na preparação da massa. (FELTRIN, 2012 apud PIRES, 1988).
O ponto de aplicação de amido e a concentração são fatores que
influenciam nos resultados finais. Sugere-se usar um ponto com baixa consistência e
concentração aproximada de 1%, com objetivo de melhorar a retenção, se o caso for
a resistência, aplica-se após a refinação, no tanque de massa, com concentração de
2 a 3%. (FELTRIN, 2012 apud PIRES, 1988).
A aplicação de amidos em geral no papel, esta correlacionada com a parte
aplicada em relação às fibras. (FELTRIN, 2012 apud SILVA, 2010).
E também existem outros fatores que influenciam na aplicação do amido,
como por exemplo, a relação das cargas elétricas existente em fibras, finos, carga
mineral, as características físicas, tipos de aditivos, entre outros (FELTRIN, 2012
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apud ABCTP, 1995).
O efeito da adição do amido pode ser exemplificado de várias maneiras
como, por exemplo, pelas forças de tração entre o amido solubilizado, as fibras e as
cargas minerais, a absorção do amido sobre a superfície das partículas sólidas e
floculação dos finos e cargas minerais pelo amido catiônico e também o aumento da
forção de atração das partículas sólidas durante o processo de drenagem e
secagem do papel (FELTRIN, 2012).
A resistência do papel devido à aplicação do amido se dá pela relação da
quantidade de substância aplicada em relação á fibra, levando em consideração a
química da parte úmida, o amido ionizado é colocado para aumentar a resistência a
seco do papel, pois melhora as ligações interfibras (FELTRIN, 2012 apud SILVA,
2010).
3.4.1 Aplicação do Amido na Colagem Superficial de Papel
Entre os procedimentos relacionados a tratamentos superficiais, destaca-se
a colagem superficial, calandragem em máquina, revestimento e supercaladragem.
Aplicação de componentes químicos na superfície do papel está correspondem aos
processos de colagem superficial e revestimento, já os tratamentos mecânicos
envolvem os processos de calandragem (FELTRIN, 2012 apud MAURER, 2001).
Em uma colagem superficial, usam-se copolímeros em combinação com o
amido, obtendo resultado de formação de uma matriz na maneira de filme á
superfície do papel. Reduzindo o tamanho dos poros da superfície e aumentando a
tensão superficial de fibras com este filme, diminui a absorção de água e de outros
líquidos, como a rigidez á superfície (FELTRIN, 2012 apud MAURER, 2001).
Utiliza-se uma prensa de colagem para aplicação de amido, que se
compõem de dois rolos, onde as folhas já formadas com umidade de
aproximadamente 5 á 15%, a solução de amido é retida no ‘’nip’’ da prensa de
colagem e é aplicado sobre a folha de papel, de maneira a cobrir toda a superfície
da folha, como um filme contínuo ( FELTRIN, 2012 apud CORNPRODUCTS, 1999).
O equipamento de aplicação de amido é através da máquina Size Press,
tendo como objetivo a prevenção do arranchamento da superfície do papel, essa
etapa conhecida como colagem superficial (FELTRIN, 2012 apud SILVA, 2010).
Há, sobretudo duas maneiras de aplicação de amido, como por exemplo:
Na prensa de colagem por imersão, onde a folha é passada por um banho
do agente de colagem posicionada acima do ‘’nip’’ dos rolos aplicadores. Contudo a
velocidade é de aproximadamente 1000 m/min (FELTRIN, 2012 apud HOLIK, 2010).
Pode-se usar uma prensa de filme superando as limitações de velocidade da
prensa de colagem com banho. Neste método controla-se a quantidade de colagem
pré-dosada na forma de película nos rolos, que é transferida no ‘’nip’’ de prensagem,
essa pré-dosagem em altas velocidades é realizada em rolos de prensa com uma
barra medidora (FELTRIN, 2012 apud HOLIK, 2010).
Na indústria papeleira usa-se em torno de 70 e 75% de amido na colagem
superficial ou como ligantes para pigmentos em aplicações pré-coating. Dentre as
vantagens da colagem superficial encontra-se a printabilidade, resistência
superficial, controle de absorção de tintas e solventes em geral, podendo melhorar
também as características mecânicas do papel. Como desvantagem encontra-se
dificuldades na secagem do papel, o amido é mais difícil de secar que a fibra e a
quantidade de amido aplicada pode ter influência sobre a opacidade da folha de
papel (FELTRIN, 2012 apud CORNPRODUCTS, 1999).
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3.5 REVESTIMENTOS
Os revestimentos são aplicados de diversas maneiras, como por exemplo,
em formas de soluções ou de emulsões de polímeros, aplicadas na superfície do
papel, conferindo assim diferentes propriedades ás embalagens celulósicas. O
revestimento permite melhor qualidade de impressão, aparência, ou também alguma
vantagem particular ao produto final (DANTAS, 2000).
Os revestimentos podem ser classificados da seguinte maneira:
 Revestimentos para impressão, melhorando a qualidade de
impressão;
 Revestimentos decorativos, melhorando a aparência do papel;
 Revestimentos funcionais, auxiliando em alguma propriedade
específica, como por exemplo, resistência a umidade, vapor de água,
aderência sob ação de calor, entre outros (DANTAS, 2000 apud
KUAN & BENAZZI, 1988).
O revestimento em papel embalagem vem sendo largamente utilizado, pois
conferem ao papel altas propriedades de resistência (a óleos e gorduras, á absorção
de água, á umidade, á abrasão), os antiaderentes, antideslizantes e os específicos
para embalagens tipo skin. Conforme o autor, nos revestimentos a barreiras de
passagem de óleos (no estado líquido) ou gorduras (no estado sólido), são
constituídos de componentes de base aquosa formuladas com acrílico ou misturas
poliméricas, com variadas faixas de viscosidade, a sua aplicação necessita do uso
de adesivos de base aquosa ou hot melts na colagem das embalagens (DANTAS,
2000 apud MOURAD, 1996).
A necessidade desses revestimentos resistentes a óleos e gorduras, está
relacionada aos papéis embalagens, de bolos, biscoitos, pizzas, manteiga, entre
outros (DANTAS, 2000).
Em papeis embalagens quando se tem absorção de água pela fibra
celulósica, a mesma fica com aspecto menos rígido, tendo assim menores índices
de propriedades mecânicas. A resistência à penetração á água, indica que a
velocidade de penetração de água é baixa. Têm-se métodos que auxiliam a
identificar esses fatores, através do ensaio de Cobb, teste da norma NBR 7153
1982; TAPPI T441, 1984, que numa área determinada do papel revestido fica em
contato com a água, por um período de tempo, pelo peso antes e após o
procedimento, tem-se a massa final e pode se analisar o quanto de água foi
absorvida (DANTAS, 2000 apud MOURAD, 1996).
Os revestimentos que conferem ao papel resistência são geralmente
dispersões aquosas a base de acrílico ou silicone, podendo ser reutilizados, com
isso reciclado dentro de determinados níveis, esses revestimentos auxiliam assim na
impermeabilização, remoção de poeiras e reduzem a porosidade dos materiais
celulósicos (DANTAS, 2000 apud MOURAD, 1996).
Há também revestimentos usados para auxiliar resistência à abrasão, são
polímeros solúveis em água, podendo ser usado juntamente com parafina, para
papeis embalagens de papelão ondulado, que são utilizados em eletrodomésticos,
peças automotivas, entre outros (DANTAS, 2000 apud MOURAD, 1996).
Quando a necessidade de papéis antiaderentes usa-se revestimentos que
evita que o papel ou cartão fiquem aderidos a produtos pegajosos, em situações
como, por exemplo, carnes frescas. Nesses revestimentos antiaderentes é usados
produtos á base aquosa de silicone em contato com borracha e o hot melts são
muito usados como base de etiquetas (DANTAS, 2000 apud MOURAD, 1996).
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Pode-se medir a propriedade de aderência através da fita adesiva (DANTAS, 2000
apud TAPPI UM463, 1995).
Figura 2- Máquina de revestimento Size Press

Fonte: Mathis.
A Size Press é uma máquina tipo prensa, de tingimento e acabamento do
papel, usada em laboratório, com banho localizado entre os rolos, possui controle de
pressão e controle de velocidade variável. As amostras de papel são passadas de
cima para baixo entre os rolos, com velocidades similares ao processo real
(MATHIS, 2019).

3.5.1 Amidos no Revestimento do Papel
A tinta aplicada em revestimento na superfície de papel ou papel cartão,
dispõe ao papel melhor imprimibilidade e melhor qualidade. Sendo o amido um
composto muito usado nos revestimentos, obtendo vantagens como propriedades
óticas e de imprimibilidade do papel, seu uso como ligante ou coligante em tintas
esta descrito em várias pesquisas (FELTRIN, 2012 apud WURZBURG, 1989).
Como mencionado acima, Pode-se usar amido como ligante apenas ou com
combinação com vários ligantes sintéticos, como por exemplo, emulsões poliméricas
de estireno butadieno, acetato de vinil, acrilato de estireno, acrilato de vinil ou
termopolímeros diferentes. Podendo usar outras misturas como, álcool polivinil,
alignatos, ou derivados de celulose (FELTRIN, 2012 apud MAURER, 2001).
O amido como ligante tem baixo custo, é um bom espessante e auxilia na
retenção de agua, contudo a sua utilização causa marmorização, pouca resistência
a úmido, entre outros (FELTRIN, 2012 apud GALVÃO, 2011).
Os principais amidos usados em revestimentos são:
- Amido ácido-hidrolisado, usado geralmente em Size Press ou calandra;
- Amidos oxidados, uma ampla gama de viscosidade, usado como agente de
superfície ou ligante em revestimento;
- Éteres de amido, tem alteração de viscosidade, baixa e alta, produto muito
usado nos EUA.
- Ésteres de amido, usado como ligante, com restrições, podendo saponificar
em um ambiente alcalino.
- Amidos catiônicos, usado com objetivo de ganho de retenção e drenagem
na fabricação do papel, podendo ser usado na colagem superficial do papel. Há
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várias tentativas de se processar um amido catiônico no revestimento de cores,
necessitando de um aglutinante catiônico. Mesmo com a vantagem do uso do amido
catiônico presentes na cobertura das fibras, ainda é um processo em desuso, pois
implica que o processo de fabricação de papel se adapte a condições de processo
catiônicas (FELTRIN, 2012 apud MAURER, 2001).
4. CONCLUSÃO
Com base na bibliografia pesquisada, pode se ter várias vantagens sobre
aplicação de amido na indústria de papel. Contendo várias influências de utilização
de amido, como por exemplo, na parte úmida, na colagem superficial, no
revestimento, entre outros. (FELTRIN, 2012).
Entre as vantagens da aplicação de amido, uma delas se destaca, sendo a
economia de fibras que se pode proporcionar. A adição de amido confere também
ao produto final o aumento da resistência, podendo utilizar fibras menos nobres,
como as aparas de papel, tento alternativa de aumentar o nível de carga.
(FELTRIN, 2012).
É importante ressaltar, que á um ganho na produtividade devido a melhor
drenagem do papel com amido, aumentando o teor seco do papel
consequentemente aumento de velocidade da máquina de papel. (FELTRIN, 2012).
O uso do amido como revestimento trabalha como ligante ou coligante nas
tintas de revestimento, influencia positivamente na melhora de algumas
propriedades óticas e da imprimiabilidade do papel. Porém há necessidade de mais
estudos relacionados à aplicação de amido como revestimento, pois não se encontra
na literatura. (FELTRIN, 2012).
Este artigo ainda está em estudo, irá conter a pratica dessa pesquisa
relacionado à aplicação do amido como revestimento e posteriormente os resultados
quando finalizado.
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EXTRAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS: Processo extrativo via
hidrodestilação com variação do tratamento da matéria-prima
Theyziele de Souza Chelis1
Área de Concentração: Engenharia Química

RESUMO
Os óleos essenciais são extraídos das plantas aromáticas por meio do processo de
destilação, podendo ser via hidrodestilação, arraste de vapor, ou água e vapor. Os
meios de extração são variados e tem seu rendimento alterado de acordo com a forma
que a matéria prima é tratada antes do procedimento de extração. Esse trabalho visa
apresentar os procedimentos de extração de óleo essencial de gengibre e de limoneno
utilizando como base a literatura, e realizando experimento laboratorial tendo como
matéria prima o gengibre e a casca de laranja. Óleos essenciais são utilizados na
indústria de perfumaria, cosmética e farmacêutica como base para seus produtos. O
aumento da demanda devido aplicação de óleos essenciais faz com que seja
necessário ampliar os conhecimentos das técnicas existentes para sua obtenção,
visando maior aproveitamento de recursos, maximizando o rendimento e garantindo
a qualidade do material obtido. Com a análise dos procedimentos utilizados busca-se
demonstrar qual o melhor procedimento a ser aplicado para alteração de escala de
laboratorial para uma planta piloto de extração de óleo essencial.
Palavras-chave: óleo essencial, extração, hidrodestilação.
ABSTRACT
Essential oils are extracted from aromatic plants through the distillation process, which
may be by hydrodistillation, steam dragging, or water and steam. The extraction media
are varied and their yields altered according to the way the raw material is treated
before the extraction procedure. This paper aims to present the procedures of
extraction of ginger and limonene essential oil based on the literature, and conducting
laboratory experiment using ginger and orange peel as raw material. Essential oils are
used in the perfumery, cosmetics and pharmaceutical industry as a base for their
products. The increased demand due to the application of essential oils makes it
necessary to increase the knowledge of existing techniques to obtain them, aiming at
greater use of resources, maximizing yield and ensuring the quality of the material
obtained. The analysis of the procedures used seeks to demonstrate the best
procedure to be applied for laboratory scale change for a pilot plant for essential oil
extraction.
Key-words: essential oil, extraction, hydrodistillation.
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1. INTRODUÇÃO
Os óleos essenciais são produtos voláteis constituídos dos compostos
aromáticos presentes nas plantas, podem ser obtidos a partir dos caules, flores,
folhas, raízes e sementes. O método para obtenção desse produto é a destilação com
utilização da água, seja ela na fase líquida ou como vapor, chama-se esse processo
de hidrodestilação.
De acordo com a forma de contato da planta com a água no processo de
destilação é a nomenclatura que recebe, quando imersa em água tem-se a
hidrodestilação, se a matéria-prima estiver sobre uma placa perfurada acima do fundo
do destilador tem-se a destilação com água e vapor, caso o vapor seja inserido por
meio de serpentinas, tem-se a destilação a vapor.
O rendimento do processo de extração é avaliado conforme procedimentos
experimentais, porém quando em escala industrial, a quantidade de produto final
diverge do valor estipulado em laboratório devido ao modo de tratamento da matéria
prima. As condições da matéria-prima utilizada e o modo como é realizado o
tratamento prévio para a extração tem grande influência no rendimento final da
extração.
Segundo Busato (2014) as literaturas disponíveis para esse tipo de avaliação
são voltadas para três modelos: empírico, baseados no balanço de massa na fase
fluída e balanço de massa na fase sólida. Avaliando os dados obtidos
experimentalmente é possível estimar os valores das constantes do processo
(pressão, temperatura, massa) e utilizá-las como ponto de partida para o
desenvolvimento da planta em escala piloto. Tendo base para análise dos dados e
comparando o rendimento de acordo com cada material utilizado é possível prever o
comportamento da planta em escala piloto visando o aproveitamento máximo dos
recursos aplicados.
2. METODOLOGIA
Para realização deste trabalho foram aplicadas a pesquisa bibliográfica para
obtenção dos dados já registrados com processos semelhantes, bem como
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experimento laboratorial para extração de óleo essencial de gengibre e de casca da
laranja por meio de hidrodestilação simples e por arraste a vapor.
Baseando-se nos dados da literatura existente pode-se estipular um
rendimento prévio para o processo e avaliar o resultado da reprodução em laboratório.
Aplicando-se os dados obtidos em laboratório junto aos da literatura é possível
estipular o processo possibilitando a análise das variáveis que tem maior influência no
processo extrativo conforme espécie de planta escolhida e tipo de destilação.
Para execução do experimento inicial utilizou-se o gengibre como matériaprima para a extração de óleo essencial. Os rizomas para a primeira análise foram
cortados em cubos de 1cm², para a segunda análise utilizou-se o gengibre fresco
ralado em um processador elétrico - Figura 4 - Rizoma em cubos e ralado. A variação
do tratamento da matéria-prima visa aumentar a área de contato entre essa e a água
ou vapor utilizado na hidrodestilação, atuando de modo mais efetivo na extração.
Figura 4 - Rizoma em cubos e ralado

Fonte: o autor (2019)

A forma de tratamento da casca de laranja consistiu na lavagem da fruta antes
da retirada da casca com auxílio de um descascador de legumes, o instrumento foi
utilizado para manter a mesma espessura. Para as amostras a matéria-prima foi
tratada de três maneiras: ralada manualmente, cortada em cubos de 1cm² e triturada
em processador elétrico.
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Figura 5 - Casca de laranja: triturada/cubos

Fonte: o autor (2019)

O processo extrativo ocorreu pelo método de hidrodestilação simples e por
arraste a vapor, onde o tempo médio de permanência de cada amostra consistiu em
média de 60 a 120 minutos após a ebulição da água aquecida pela manta térmica.
A separação do óleo essencial do produto resultante da hidrodestilação pode
ser efetuada de duas maneiras, sendo a primeira utilizando o evaporador rotativo para
evaporação da água e retenção do óleo, e a segunda com o funil de separação.
Os métodos de extração de óleo essencial escolhidos foram de
hidrodestilação simples e por arraste a vapor. No laboratório da FATEB – Faculdade
de Telêmaco Borba, foram montadas três estruturas, sendo a primeira de destilação
simples, a segunda de destilação por arraste a vapor e a terceira consistia no
evaporador rotativo para análise do rendimento da quantidade de óleo essencial
obtido.
A primeira amostra utilizada consistia em cubos de rizoma de gengibre, a
forma de tratamento da matéria-prima ocorreu com o corte em cubos de 1cm² para
que a análise dos efeitos de variação da área de superfície de contato.
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Figura 6 - Rizoma de gengibre em cubos

Fonte: o autor (2019)

O material foi pesado e transferido para um balão de fundo redondo, tomandose o cuidado para que a amostra e a água destilada não ultrapassassem o volume d
e 50% da capacidade do balão. A mistura foi aquecida em manta térmica até a
temperatura de 97ºC, permanecendo ligada por cerca de 2 horas.
A mistura saturou com 90 minutos após a água entrar em ebulição, rendendo
350 mL de água e óleo essencial. Para realizar a separação, o material obtido com a
destilação foi inserido no evaporador rotativo para que o óleo essencial pudesse ser
medido, após 2 horas o equipamento foi desligado, o óleo foi arrastado pelo vapor de
água e a quantidade restante no vasilhame foi insuficiente para que a medição fosse
realizada.
Figura 7 - Estrutura de destilação simples

Fonte: o autor (2019)
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Para a segunda amostra, o rizoma de gengibre foi ralado e inserido na
estrutura de destilação por arraste a vapor. O tempo de permanência na estrutura foi
mantido em 2 horas e resultado foi similar a primeira extração, houve variação quanto
a passagem do vapor que gerou caminho preferencial, diminuindo assim a superfície
de contato entre a amostra e o vapor. A quantidade obtida foi insignificante não
permitindo a medição de rendimento.
Figura 8 - Estrutura de destilação por arraste a vapor

Fonte: o autor (2019)

Como o foco é obtenção de óleo essencial, o limoneno foi a segunda opção
de extração, visto que seu ponto de ebulição é 175°C, tomando como base os meios
de separação disponíveis na literatura, a utilização do funil de separação e do
evaporador rotativo eram acessíveis dentro das condições laboratoriais.
As estruturas de destilação simples e por arraste a vapor foram montadas
para utilização com as amostras de casca de laranja. As laranjas foram lavadas e
secas, descascadas para separação da parte externa que contém a maior
concentração de limoneno, e em seguida trituradas para aumentar a superfície de
contato com a água e o vapor.
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Figura 9 - Amostra de casca de laranja

Fonte: o autor (2019)

A primeira amostra foi pesada e inserida na estrutura de destilação simples
conforme esquema da Figura 9 - Estrutura de destilação simples de limoneno:
Figura 10 - Estrutura de destilação simples de limoneno

Fonte: o autor (2019)

A segunda amostra foi pesada e inserida na estrutura de destilação por arraste
a vapor conforme já apresentado anteriormente, a situação do caminho preferencial
foi identificada novamente causando menor rendimento que o esperado. As extrações
foram realizadas em duplicatas para melhor avaliação dos dados, a quantidade de
casca utilizada foi de aproximadamente 100g para cada extração, e 500mL de água
destilada. Não houve extração por solvente químico.
O material obtido com as extrações foi transferido para um funil de separação
para remoção da água restante, em seguida armazenado em novo vasilhame e a água
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ainda presente removida com auxílio de uma pipeta. As medições quantitativas foram
realizadas, porém como foi identificada presença de água junto ao óleo essencial será
necessário realizar nova separação para que a acuracidade da análise de rendimento
seja ideal.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 ÓLEO ESSENCIAL
De acordo com Trancoso (2013) os óleos essenciais são utilizados desde a
antiguidade para embalsamar cadáveres durante as cerimônias religiosas, além do
uso das essências pelos chineses, como gengibre e ópio. O método de extração
registrado condiz com uma técnica rudimentar de destilação com aplicação de vapor
de água.
Os óleos essenciais são compostos principalmente por terpenóides voláteis
presentes nas plantas aromáticas e produzidos por seu metabolismo secundário,
caracterizado pela fragrância e propriedades antioxidantes e antimicrobianas.
(Busato, 2014)
Derivados oxigenados terpenóides, terpenos e hidrocarbonetos são os
principais componentes dos óleos essenciais, o limoneno é um exemplo de
monoterpeno presente na casca da laranja, já os terpenóides são encontrados em
óleos extraídos a base de solventes orgânicos. (Steffens, 2010)
Segundo Nogueira (2006) o óleo essencial é definido como a fração volátil
que é extraída de materiais vegetais por arraste a vapor de água, trata-se de um
produto aromático utilizado na indústria farmacêutica, de perfumaria e cosmética.
Com a comercialização do óleo essencial como um produto surgiu a necessidade de
estipular padrões para sua análise, extração e determinação de componentes, sendo
assim, algumas normas ISO – International Organization for Standardization - foram
criadas com essa finalidade e multiplicadas para as normas nacionais de acordo com
cada local produtor.
Partindo das normas para comercialização, pontos como especificação de
qualidade baseada em características físicas, organolépticas, químicas e perfis

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

cromatográficos foram estipuladas visando identificar as adulterações no produto,
garantindo assim, a liberação para utilização no ramo da saúde. (Nogueira, 2006)
A importância econômica teve aumento devido a demanda da indústria de
fármacos que utiliza os compostos obtidos através dos óleos essenciais para síntese
de medicamentos, e também da indústria de cosméticos que os aplica na base de
seus produtos. Estima-se que 42.000 toneladas de óleo essencial são produzidas no
mundo, sendo os países fora da Europa responsáveis por 46,8% da produção
mundial conforme ISO/TC 54, 2004.
Figura 1- Estimativa da produção mundial de óleos essenciais

Fonte: NOGUEIRA (2006)

Com a crescente demanda do mercado consumidor pela oferta do produto
em larga escala, houve o aumento das pesquisas para ampliar os meios de obtenção
de óleos das mais diversas plantas aromáticas. Os meios de extração têm sido
estudados e analisados afim de que o rendimento seja máximo para cada espécie de
planta.
As plantas aromáticas são a matéria-prima para a extração de óleo essencial.
Para que seja classificada como tal, é necessário que a planta possa gerar através
de algum processo físico-químico o produto aromático, que por sua vez é descrito
como o que tem odor ou sabor determinado.
Dentre as plantas das quais pode-se utilizar para extrair produtos aromáticos,
tem-se 65% do mercado com base em espécies cultivadas, 1% em espécies silvestre
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e 33% em árvores. Pode-se definir os óleos essenciais como o material volátil
presente em plantas em sua maioria com odor característico. (Steffens, 2010)
Para o REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals – os parâmetros de identificação das substâncias dos óleos essenciais
são: nome de acordo com a IUPAC – International Union of Pure and Applied
Chemistry; informações quanto a fórmula molecular e estrutural; composição das
substâncias.
A identificação dos componentes dos óleos essenciais é difícil devido a sua
origem, são influenciados pela composição do solo em que foram cultivados, da
região da qual são oriundos, bem quanto ao modo de tratamento que receberam no
decorrer do processo de extração e purificação. Os componentes com concentração
superior a 10% devem ser identificados conforme nomenclatura da IUPAC, sendo
seu teor informado.

3.2 PLANTAS AROMÁTICAS

As plantas aromáticas ganharam visibilidade comercial com o aumento no
mercado consumidor devido a demanda gerada pela aceitação dos medicamentos
feitos a base de plantas, gerando a busca pela matéria prima para produção desses
medicamentos pela indústria farmacêutica, visto que é mais barata que os
sintetizados laboratorialmente, e da área de pesquisa científica que concentrou
estudos para validar as propriedades das plantas já utilizadas tradicionalmente.
(Junior, 2013)
Define-se como planta aromática aquela que pode gerar um produto
aromático ao sofrer processo físico-químico, esse produto tem como característica
sabor e odor específicos. São utilizadas pela indústria farmacêutica na sintetização
de

fármacos

com

propriedades

analgésicas,

antivirais,

anti-inflamatórias,

antialérgicas, entre outras. Além de uso na produção de medicamentos, as plantas
aromáticas também são aplicadas no combate a insetos, ainda em processo de
pesquisa para aplicação em larga escala. (Steffens, 2010)
São inúmeras as espécies vegetais com propriedades aromáticas, de árvores
a líquens. Na literatura é possível encontrar o número de 3000 que produzem óleos
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essenciais, dos quais apenas 250 são comercializadas. Grande parte das plantas
comercializadas para esse fim são de espécies cultivadas, por volta de 65%, há 1%
tomado pelas espécies silvestres.

3.3 PROCESSO DE EXTRAÇÃO

O processo de extração de óleos essenciais conta com a aplicação das
operações unitárias, que são compostas por transferência de massa, destilação,
filtração, transporte de sólidos e líquidos, cristalização, evaporação entre outros.
Esses processos são parte integrante das indústrias, tratam-se de etapas
necessárias para transformação da matéria-prima em produto final, cada operação
tem sua área de atuação. (Foust, 1982)
A extração pode ser realizada de vários modos, sendo a destilação a mais
comum, são três os tipos de destilação com água mais utilizadas: hidrodestilação,
destilação com água e vapor, e apenas com vapor. Quando a planta aromática
permanece em contato com a água em ebulição tem-se a hidrodestilação, na
destilação a vapor utiliza-se serpentinas para inserção do vapor no processo,
enquanto na destilação com água e vapor a planta é posta sobre uma placa perfurada
acima do fundo do destilador. (Busato, 2014)
Se tratando dos modelos literários disponíveis tem-se três categorias para
consulta: modelos baseados no balanço de massa em fase sólida ou fluida, modelos
empíricos. Há modelos matemáticos que representam a extração simplificando os
processos aplicando valores estimados para os parâmetros de transferência de
massa.
Os óleos essenciais são obtidos das plantas aromáticas, podem ser
encontrados em caules, raízes, sementes, folhas e flores, basicamente em toda a
planta. É um óleo natural cujo odor é específico para cada espécie aromática.
(Lourenço, 2005)
Estima-se que no Brasil exista aproximadamente 50.000 espécies de plantas
fornecedoras de produtos naturais, sendo 30.000 espécies alocadas na floresta
amazônica, onde o foco de estudo mais utilizado voltava-se na busca de compostos
bioativos e não nos usos medicinais de suas propriedades. (Lupe, 2007)
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3.4 GENGIBRE

O gengibre é originário do sudeste asiático, pertence à família Zingiberaceae,
tornou-se uma cultura popular nos estados de São Paulo e Paraná. Sua produção é
comercializada fresca ou como derivados - óleo essencial e oleoresina – com foco na
exportação.
Figura 2 - Rizoma Gengibre

Fonte: o autor (2019)

A comercialização do óleo essencial surgiu com base no aproveitamento do
refugo de produção, os rizomas que não possuíam as características adequadas para
exportação anteriormente descartadas, passaram a ser processadas, tendo valor
agregado na forma do subproduto. As vantagens da implantação do novo produto
eram várias, desde o controle de preço devido a quantidade de rizomas ofertados in
natura contando com o espaço de armazenamento e transporte, até a facilidade de
manipulação.
O tratamento dos rizomas para o processo de extração do óleo essencial é
um dos focos do estudo, na literatura encontra-se a hidrodestilação sendo realizada
com a matéria prima em cubos, ralada ou triturada de forma mecânica. A variação do
tratamento da matéria prima tem interferência no rendimento final de cada extração.
(Magalhães, 1997)

3.5 LIMONENO OBTIDO DA CASCA DE LARANJA

A indústria de sucos aproveita 50% do peso da fruta, o restante é resíduo

VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de
outubro de 2019

descartado, destinado para a fabricação de ração animal. Aproveitar o resíduo para
obtenção de óleo essencial é um modo de agregar valor ao subproduto normalmente
visto como perda, pode ser utilizado em alimentos e bebidas, perfumes e
aromatizantes, além de cosméticos. (Fernandes, 2015)
O óleo essencial obtido da casca da laranja pode conter cerca de 300
compostos químicos, sendo não volátil – carotenóides, flavonóides e coumarinas – e
volátil – aldeídos, cetonas, hidrocarbonetos terpênicos, limoneno, mirceno, valenceno
e linalol. O limoneno é um hidrocarboneto monocíclico insaturado, pode ser
encontrado na concentração de 90% a 96% após a extração.
Figura 3 - Casca de laranja baiana

Fonte: o autor (2019)

O preparo da matéria prima para extração é feito por meio da separação do
flavedo das demais partes da laranja, é na parte externa que se encontra a maior
concentração de óleo essencial. A separação é realizada visando obter o maior
rendimento de óleo essencial possível por quantidade de casca. Após realizar a
separação, o flavedo é triturado, recebe adição de água para que o processo de
hidrodestilação ocorra.

4. CONCLUSÃO
Mediante os dados obtidos na literatura e os coletados por meio dos
experimentos laboratoriais pode-se confirmar que os meios de extração descritos
podem ter rendimentos variáveis. A fonte da matéria prima e o tempo de secagem do
gengibre são fatores de grande interferência no rendimento, o que justifica a baixa
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quantidade de óleo essencial obtida em escala laboratorial no experimento.
Quanto ao limoneno, a quantidade obtida foi significativa e coerente com a
literatura, porém, quando se trata da destilação por arraste a vapor, o caminho
preferencial diminuiu drasticamente o rendimento. Como proposta para novo estudo,
pode-se recomendar o dimensionamento de uma estrutura de extração a vapor que
possua um mecanismo rotativo evitando a formação do caminho preferencial,
aumentando o rendimento final.
Conclui-se que é possível extrair óleo essencial de casca de laranja com um
tratamento básico da matéria-prima, o rendimento é variável quando relacionado ao
meio de extração, do mesmo modo que é apresentado na literatura. Um estudo
posterior pode ser realizado afim de analisar os componentes do óleo essencial
extraído por meio da cromatografia gasosa e extração química.
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SIMULAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE MASSA E CALOR
PROVOCADOS POR UM AR CONDICIONADO USANDO COMSOL
MULTIPHYSICS
Allan Fernando de Oliveira1 Bruno de Oliveira Chagas1 Julio Marcos Gomes Ribeiro1
Thomas Ricardo Wolski1
Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Modelagem, simulação e controle de processos

RESUMO
Com auxílio de um software de simulação como o Comsol Multiphysics este trabalho
buscou simular um caso de transferência de calor e fluidodinâmica muito comum no
dia-a-dia. A partir de um ar-condicionado instalado em uma sala (que também pode
ser denominada como um container) com janelas e porta, como as partículas de ar
que estão na sala se comportariam e/ou qual seria o percurso tomado por essas
partículas, são perguntas que através da simulação no programa procuraram ser
respondidas.
Palavras-chave: Calor; Simulação; Transferência.

ABSTRACT
With the help of simulation software such as Comsol Multiphysics, this work sought to
simulate a very common case of heat transfer and fluid dynamics in everyday life.
From an air conditioner installed in a room (which can also be termed as a container)
with windows and door, how the air particles in the room would behave and / or what
would be the path taken by these particles, are questions that through the simulation
in the program sought to be answered.
Key-words: Heat; Simulation; Transfer.

1. INTRODUÇÃO
Com o passar do tempo, houve um acréscimo na quantidade de containers
presentes nas indústrias, buscando diminuir o custo com construção civil.
Frequentemente esses containers são utilizados como salas de reuniões de
empresas terceirizadas e/ou também como escritório. Uma grande quantia é
construída com materiais metálicos como, por exemplo, o alumínio. (RODRIGUES,
2015).
As indústrias atualmente alugam esses containers para eventos onde
reuniões serão realizadas em campo, tanto por funcionários em campo da indústria
como por funcionários terceiros. De acordo com HIRSCH (2015), containers “secos”
1
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chamados também de “dry-box” requerem o uso de ar condicionado para controle de
temperatura, também podendo possuir janelas.
Como o material desses containers é considerado como um ótimo trocador
de calor, existe a possibilidade de alto consumo energético de um aparelho de arcondicionado e o desempenho desse equipamento ser prejudicado devido às
janelas e porta, este trabalho busca simular essas ocasiões e analisar as perdas
obtidas.
2. METODOLOGIA
Para a simulação do processo já descrito usou-se o simulador Comsol
Multiphysics que possui uma biblioteca de informações robusta e capacidade de
realizar os cálculos necessários para o objetivo.
3. DESENVOLVIMENTO
Apesar de se tratar de um problema simples, há duas transferências
envolvidas neste processo. São elas a transferência de calor, devido a diferença de
temperatura entre o fluxo gerado pelo ar-condicionado com a temperatura ambiente
e a transferência de massa provinda do fluxo de ar.
Utilizou-se uma caixa de ar para simular os efeitos de transferência de calor e
fluxo de massa que ocorrem em um container com dimensões 7x4x6 e arcondicionado com dimensões de 0,936x0,964x1,02. A potência do ar é de 1000W. O
ar ficou instalado a uma altura de 2m do solo.
A temperatura inicial da sala foi considerada como 303,15K e a temperatura
de saída do ar-condicionado de 278,15K.
As janelas possuem dimensões de 1x2x0,1. A porta possuí dimensões de
0,9x2x0,1.
Figura 1 - Container esquematizado no Comsol

Fonte: Autores

Nesse problema a circulação de ar ocorrerá por convecção natural, ou seja, o
ar se move internamente por diferença de densidade decorrente do aquecimento em
superfícies com diferentes temperaturas.
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) deve
ocorrer no mínimo 22 trocas de ar no período de uma hora. Tomou-se como
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referência 30 trocas de ar. O desenho da sala foi refinado através da função
“Diference” para uma caixa de ar para fins de simulação. A figura abaixo demonstra
o resultado desta transformação.
Figura 2 - Caixa de ar do container

Fonte: Autores

As dimensões dessa caixa de ar são as seguintes: 3,6x5,6x6,6. A partir
dessa caixa, foram inseridos os fenômenos de troca de calor e escoamento de
fluído. O ar-condicionado foi considerado gerador do fluxo e também o responsável
pela troca térmica.
Para a obtenção da vazão do ar, multiplicou-se o valor de 30 trocas de ar por
hora pelo volume da caixa de ar, obtendo um resultado de 3991,68 m³/h. A
densidade do ar foi considerada como 1 Kg/m³. Com isso, calculou-se uma vazão
mássica equivalente a 1,10 Kg/s. Esse valor foi inserido na opção “Inlet” que faz
parte do parâmetro “Laminar Flow” do Comsol.
Foi utilizado a malha de simulação de fenômenos fluidodinâmicos “Fluid
Dynamics” fornecida pelo Comsol. O tamanho utilizado para a malha foi o "normal”.
Com esse refino de malha feito, pôde-se simular o problema obtendo o seguinte
resultado.
Figura 3 - Malha refinada

Fonte: Autores
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Após a refinação da malha, pode-se simular o processo obtendo-se o
seguinte resultado.
Figura 4 - Resultado da simulação com janelas e porta abertas

Fonte: Autores

A figura acima demonstra como a temperatura está distribuída na sala.
Nesta ocasião, as janelas e portas se encontram abertas. Pode-se afirmar
observando a legenda da imagem que a parede situada na região onde o fluxo do ar
se choca está numa temperatura menor que as outras paredes. As janelas e portas
se encontram também numa temperatura menor, devido a troca térmica que as
mesmas realizam com o meio ambiente.
A temperatura do piso ficou mais baixa quando comparada com a das outras
peças do container devido a diferença de densidade do ar. O fluxo de ar que saí do
ar-condicionado se encontra numa temperatura menor que o ar presente na sala,
isso faz com que sua densidade seja maior e ocorra a convecção, fazendo o ar frio
descer e o ar quente subir resfriando o piso neste processo.
Percebe-se que mesmo com o ar-condicionado ligado há regiões na sala
onde a temperatura se manteve constante, pois o fluxo está saindo pelas janelas e
portas influenciando diretamente na temperatura.
Para melhor aproveitamento do fluxo gerado pelo ar-condicionado
recomenda-se a troca de posição do aparelho, manter as janelas e portas fechadas
para evitar perda de fluxo para o meio externo.
Avaliou-se também casos onde as janelas e porta estavam fechadas, porém,
não apresentaram resultados satisfatórios ficando muitos semelhantes ao caso já
apresentado.
4. CONCLUSÃO
Esse exemplo simula de maneira quase perfeita, o comportamento da
transferência de calor e o escoamento de fluído em ambientes fechados como salas
de escritório e containers. Notou-se o fluxo de ar em situações rotineiras seguindo
as leis da transferência de massa e calor. Foi comprovado a capacidade de
simulação do software Comsol Multiphysics em situações onde há troca térmica e
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escoamento de fluído. Portanto, o software pode ser utilizado com precisão em
casos cujas leis físicas sejam semelhantes.
REFERÊNCIAS
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
<http://portal.anvisa.gov.br/>. Acesso em 12 de jun de 2019.
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EFEITOS DA APLICAÇÃO SUPERFICIAL DE LIGNINA EM
PROPRIEDADES FÍSICO MECÂNICAS DO PAPEL KRAFT
Marciel Patrick Ortiz Alves1

RESUMO
O presente trabalho trata da apliacação superficial da lignina em papel kraft, para
avaliação dos impactos fisico mecânicos no papel, o papel utilizado é o Kraft
produzido industrialmente, visto que a lignina é o segundo biopolímero mais
abundante após a celulose nas indústrias de celulose e papel, foi realizado o estudo
para o aproveitamento da mesma no processo. O método utilizado foi a solubilização
da lignina em acetona P.A, para aplicação superficial no papel, para serem avaliados
os ganhos físico mecânicos do mesmo, foram realizados alguns testes físicos
laboratoriais, sendo seguidas as normas como ABNT e TAPPI utilizadas pelo Centro
de Tecnologia e Inovação do SENAI – Telêmaco Borba – PR que também cedeu os
materiais utilizados. Os resultados foram promissores tendo ganho físico mecânicos,
em contrapartida aumentou-se a absorção d’agua no papel.
Palavras-chave: aplicação superficial; lignina; físico mecânicos.
ABSTRACT
The present work deals with the superficial application of lignin in kraft paper, to
evaluate the mechanical physical impacts on the paper, the paper used is the
industrially produced Kraft, knowing that lignin is the second most abundant
biopolymer after cellulose in the pulp and paper industries. The method used was the
solubilization of lignin in acetone P.A, for superficial application on the paper, to
evaluate its mechanical physical gains, some physical laboratory tests were
performed, being followed the norms like ABNT and TAPPI used by the Center of
Technology and Innovation of SENAI - Telemaco Borba - PR that also ceded the
used materials. The results were promising having mechanical physical gain, in
counterpart there was increase the water absorption in the paper.
Key-words: surface application; lignin; physical mechanics.

1. INTRODUÇÃO
A fabricação de papel é uma das práticas mais antigas desenvolvidas pela
humanidade, e atualmente é uma potência em desenvolvimento e tecnoligia,
ocupando os primeiros lugares no setor industrial dos países mais desenvolvidos do
mundo. (Polpa e Papel, 2013).
Em torno de 95% de toda a produção de celulose a nível mundial, vem de um
processo com cozimento contínuo, Kraft. Uma de suas vantagens é o sistema de
recuperação dos produtos químicos e sua máxima eficiência energética, associado
ao processo.
1
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Há uma grande disponibilidade de lignina e outros produtos que são recuperados do
processo, junto ao licor negro do processo de polpação kraft. Devido a esta
disponibilidade, está surgindo vários estudos (ANDRADE, A. S. 2010).
2. METODOLOGIA
Foi primeiramente escolhido um tratamento para aplicação da lignina no papel
kraft, onde foi definido algumas receitas para então realizar a aplicação no papel, foi
realizado 4 aplicações sendo as 4, receitas diferentes. Após aplicação o papel foi
devidamente climatizado e foi realizados alguns testes físicos laboratoriais para
avaliação da lignina aplicado superficialmente.

3. DESENVOLVIMENTO
Com a realização dos testes físicos laboratoriais foi obtido os seguintes resultados:
TABELA 1- RESULTADOS FÍSICO MECANICOS

Teor
Identificaçã
Gramatur
Receitas
de
o
a (g/m²)
sólido
s (%)
0
Sem aditivo
73,20
0
1
10% Amido
75,09
0,1
2
1- 10% Lig
79,08
0,1
3
2- 15% Lig
79,31
0,14
4
3- 20% Lig
80,58
0,19

Índice de
Índice de
Índice de
Espessur
tração
Rasgo
arrebentament
a (mm) (kN.m/Kg
(mN.m²/g
o (kpa.m/g)
)
)
0,150
0,153
0,177
0,170
0,186

1,90
1,96
1,90
2,07
2,04

22,33
23,19
23,12
23,80
23,07

6,19
6,74
6,40
7,48
6,49

TABELA 2- CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS
Índice Res.
Esmagamento
Identificação
Receitas
(KN.m/g)
RCT
0
0- folha base
0,07
1
10% Amido
0,06
2
1- 10% Lignina
0,06
3
2- 15% Lignina
0,07
4
3- 20% Lignina
0,07

L
55,40
55,41
47,94
44,24
44,19

a
9,01
8,97
8,67
8,65
8,58

b
19,49
19,45
16,41
15,09
15,05

COBB
120

23,97
23,65
25,91
24,80
25,59

4. CONCLUSÃO
De fato, reutilização da lignina no processo de celulose e papel é um ganho
para o desenvolvimento de processo. Por ser um material em abundância no meio
das industrias de celulose e papel, achar uma finalidade que não seja a geração de
energia, é algo inovador. Os resultados evidenciaram que houve efeito positivo da
lignina/lacase com relação ao ganho de resistência do papel.
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A INFLUÊNCIA DA ENZIMA CELULASE NAS PROPRIEDADES
FÍSICO-MECÂNICAS DO PAPEL
Greiciane dos Santos1

Área de Concentração: Engenharia Química
Grupo de Trabalho: Celulose e Papel

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos da enzima celulase
endoglucanase na superfície das fibras celulósicas curtas branqueadas, bem como o
impacto destes efeitos durante o refino. Após tratamento enzimático que será
realizado em laboratório sob condições controladas, as polpas secas serão
submetidas a refino em um refinador do tipo Bauer em níveis de energia variados.
Os resultados serão avaliados por meio de ensaios físico-mecânicos realizados em
folhas manuais formadas em laboratório.
Palavras-chave: Refino; enzima; celulase

ABSTRACT
The present work aims to evaluate the effects of the enzyme endoglucanase
cellulase on the surface of the bleached short cellulosic fibers, as well as the impact
of these effects during refining. After enzymatic treatment that will be performed in a
laboratory under controlled conditions, the dried pulps will be subjected to refining in
a Bauer type refiner at varying energy levels. The results will be evaluated by means
of physical-mechanical assays performed on manual leaves formed in the laboratory.
Key-words: Refining; enzyme; cellulase

1. INTRODUÇÃO
A produção de polpa de celulose cresce cada vez mais no Brasil e no mundo,
existe um processo fabril muito complexo, que determinará as características finais
do produto, de acordo com a utilidade que vai ser empregada no mesmo. Neste
contexto, as indústrias buscam diminuir os custos operacionais do processo, e
também a melhoria nas propriedades físico-mecânicas do papel, e uma forma
aperfeiçoamento neste processo é a utilização de enzimas na fase do refino da
polpa de celulose.
De acordo com FAVARO (2015, p.45), “o refino se caracteriza por ser um
tratamento mecânico dado às fibras de celulose, com a finalidade de efetuar
mudanças na sua estrutura, melhorando a formação e a resistência mecânica do
papel” (apud GHAREHKHANI et al., 2015; SETH, 1999; STOERE; NAZHAD;
KEREKES, 2005). Entende-se então, que a distribuição e homogeneização da polpa
1
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celulósica, proporciona um aumento na flexibilidade das fibras (CAMPOS, 1997).
Isso deve ocorrer com a mínima demanda possível de energia para a economia de
capital da indústria (SETH, 1999; YASUMURA et al., 2008).
Segundo DEMUNER (2012, p.35) “as enzimas têm aplicação de caráter
ambiental e sustentável, requerem pequeno investimento para a sua adoção
industrial, relativamente a outras tecnologias desta indústria”.
O objetivo deste trabalho é a utilização da enzima celulase endoglucanase na
fase do refino para a comprovação da melhoria das propriedades físico-mecânicas
do papel.
2. METODOLOGIA
Este trabalho será desenvolvido com parceria do laboratório Instituto de
Pesquisa Tecnológica Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de
Telêmaco Borba- Paraná. Inicialmente foi selecionada a matéria-prima (a enzima
celulase endoglucanase e uma polpa de fibra curta branqueada) para confecção de
folhas para a comprovação da eficiência enzimática sobre o papel.
Posteriormente serão confeccionadas folhas com a aplicação enzimática na
polpa e na superfície das folhas será realizado testes físico-mecânicos.
2.1 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Será utilizado a enzima do tipo Celulase endoglucanase, aplicado a uma
polpa de fibra curta branqueada. Para a preparação da enzima será necessário 10g
da mesma, diluindo então, em um balão de até 1000mL. A dosagem das enzimas
por cada refino será de zero, 50g/ton, 100 g/ton, 150 g/ton, possuindo também um
tempo de retenção de 30 minutos, temperatura de 40ºC e pH para aplicação entre
6,5 a 7,5. Após os 30 minutos da aplicação da enzima será necessário desnatura-la,
adicionando ácido sulfúrico diluído até o pH ficar 4, após isso, deixar agitando por 2
minutos e então voltar o pH para 7 adicionando hidróxido de sódio.
Após a preparação da polpa com a enzima, será refinado a massa em um
refinador de disco com medição de energia até ºSR 30. Os testes realizados na
massa, são: zeta potencial, demanda, condutividade, pH, drenagem, retenção,
viscosidade, WRV, FTIR ou difração em raio X, MEV para verificar fibrilas, MORFI. E
para comprovar a eficiência da enzima serão realizados testes no papel: Gramatura,
densidade, índice de tração, índice de arrebentamento, alvura, opacidade,
permeabilidade ao ar bendtsen.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 INDUSTRIA DE CELULOSE E PAPEL
A indústria de celulose e papel tem se evidenciado cada vez mais no mercado
nacional e mundial, a exigência de polpas de alta qualidade, tem acarretado uma
maior demanda do seu processo.
De acordo com (DEMUNER, 2012) “o setor de polpa celulósica e papel tem
importância destacada no cenário mundial. Apresenta um grande número de fábricas
(5520 fábricas, em 2007), espalhadas em todos os continentes” (apud U.S. CENSUS
BUREAU, 2008).
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Este setor também possui uma participação destacada no PIB. Conforme
(DEMUNER, 2012) “em países como o Canadá, Suécia e Brasil, o setor corresponde
com 2,0 a 3,5% do PIB e apresenta um crescimento de aproximadamente 3% ao
ano” (apud FORESTY; WOOD; PULP AND PAPER SECTORAL ACTIVITIES, 2008).
Segundo (DEMUNER, 2012, apud BRACELPA, 2012) “O Brasil possui 4% do
número mundial de fábricas, que gera 115.000 empregos diretos e 575.000 indiretos
e apresenta um modelo inédito e inovador de florestas plantadas e preservadas”.
Os investimentos nesse setor são significativos para atingir os respectivos
resultados, podendo incluir então, o Brasil no mercado internacional. Devido a isso,
foi possível atingir o título de maior produtor de polpa celulósica de fibra curta do
mercado. (FIBRIA, 2017)
Outro fator que favorece o setor de celulose e papel é o crescimento de
florestas, onde:
O potencial de crescimento da área de florestas plantadas no Brasil não é
decorrente apenas do clima e do solo favoráveis. É resultado,
principalmente, dos investimentos em pesquisas e tecnologias, formação e
contratação de mão-de-obra qualificada, setor privado organizado,
planejamento sócio-ambiental, manejo florestal e rotação de áreas
plantadas (DEMUNER,2012 apud BRACELPA, 2012 e SWEDISH TRADE
COUNCIL BRAZIL, 2006, BUAINAIN BATALHA, 2007).

“Outras vantagens competitivas são a diferenciação da qualidade da polpa
celulósica para a fabricação de papéis especiais, sanitários e escrita e impressão e a
estrutura de exploração” (BUAINAIN E BATALHA, 2007).
“As florestas dispostas em um raio de distância próximo às fábricas evitam a
manutenção de estoques e o corte antecipado, bem como têm custos de transporte
reduzidos (BUAINAIN E BATALHA, 2007).
DEMUDER (2012) diz que:
A indústria brasileira de papel e polpa celulósica tem na sustentabilidade o
melhor caminho para gerar e distribuir valor de modo equilibrado entre
negócio, sociedade e meio ambiente. Preservar recursos naturais e
promover a inclusão social na cadeia de valor na produção de florestas,
polpa celulósica e papel são fundamentais para o sucesso do setor, que tem
no plantio florestal o seu principal diferencial. (apud PENIDO, 2010)

Diante destas vantagens, o Brasil está em um constante desenvolvimento na
indústria de polpa celulósica, que possibilitará em melhores colocações nos rankings
mundiais.
3.1.1 A indústria de polpa celulósica e a utilização de enzimas
Atualmente no Brasil, as indústrias de polpa celulósica são as principais
geradoras de madeira (biomassa) para fins industriais. Esse tipo de indústria é capaz
de produzir uma grande quantidade de madeira para ser utilizada na produção de
fibras, estas que, por sua vez, são utilizadas para a fabricação de diferentes tipos de
papel, além de produzir energia (DEMUNER, 2012).
Existem cinco processos diferentes para a produção de polpa celulósica:
processos mecânicos, termomecânicos, quimotermomecânicos, semi-químicos e
químicos, sendo muito pouco utilizados os processos mecânicos, termomecânicos e
quimotermomecânicos.
Os processos químicos são os mais utilizados na produção de polpa
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celulósica, e embora haja uma variedade de processos químicos, o mais utilizado no
Brasil e no mundo é o processo denominado Kraft, o qual utiliza como insumos
químicos o sulfeto de sódio e a soda (DEMUNER, 2012).
Para maior compreensão dos processos, é importante ressaltar que a
madeira é composta por três componentes que são considerados como principais:
celulose, hemicelulose e lignina, sendo que esses três componentes formam o peso
de 95% da madeira seca e sem casca. Além desses componentes principais,
existem também outros constituintes orgânicos (estes que são extraídos facilmente
com a utilização de solventes orgânicos), e os constituintes inorgânicos. Com
relação as hemiceluloses, estas estão divididas entre: xilanas – que são encontradas
em árvores do tipo angiospermas (folhosas), e glucomananas – que são
encontradas em árvores do tipo gimnospermas (coníferas).
Durante o processo Kraft, a madeira é colocada juntamente com água, soda,
sulfeto de sódio, vapor e licores de reciclagem em um reator de cozimento chamado
digestor. Ao final desse processo de cozimento, a lignina é fragmentada em
moléculas menores, gerando duas correntes principais da conversão da madeira: a
produção de polpa celulósica e a produção de energia a partir de biomassa.
No âmbito desse tipo de processos químicos, as enzimas já possuem muito
sucesso, visto que são capazes de agir em menor tempo e sem agredir tanto a polpa
celulósica. As enzimas podem atuar com grande facilidade na remoção da lignina,
gerando assim uma produção mais rápida e de baixo custo em outras etapas da
produção como o branqueamento da polpa.
Este aspecto citado anteriormente fica ainda mais destacado ao considerar
que a indústria de polpa celulósica é caracterizada por terem tecnologias
relativamente acessíveis, elevada intensidade em capital, forte demanda
sócio-ambiental e mercado regulado por preço, mas também muito exigente
quanto à qualidade do produto (BRACELPA e ANFPC, 1994- 1996 e
LOPES, 1995).

3.2 REFINO MECÂNICO
De acordo com (FOELKEL, 2013), a etapa da refinação ou do refino é uma
das principais responsáveis pela elevação da qualidade da grande maioria dos
papéis.
O refino consiste na aplicação de um tratamento mecânico severo e de alto
impacto sobre as fibras de celulose para modificá-las e torná-las mais
flexíveis, mais interligáveis e mais consolidadas na forma de uma folha de
papel. Com esse tratamento, as fibras sofrem modificações físicas intensas,
sendo que essas modificações são controladas conforme o propósito que se
tenha em relação às propriedades intrínsecas do papel, tais como:
resistências à tração, ao estouro, ao rasgo; elongação, densidade aparente,
porosidade, volume específico aparente, absorção de água, opacidade, etc.
(FOELKEL,2013)

Esta etapa é importante na produção de papel, pois durante este processo, a
aplicação de um trabalho mecânico em um meio aquoso faz com que a morfologia
das fibras e sua estrutura física e química sejam modificadas e o papel adquira
algumas propriedades (D’ALMEIDA, 1988).
Segundo (ZANUNCIO et al, 2016), “o trabalho mecânico exerce uma força na
fibra que elimina parcialmente as camadas S1 e S2 da parede celular, deixando-o
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permeável, possibilitando o inchamento e a sua fibrilação interna” (apud BIERMANN,
1996).
Este processo pode causar efeitos negativos, como quebra e, por
consequência, a diminuição do tamanho da fibra. Dentre os benefícios,
destacam-se o aumento da superfície específica, o que deixa a fibra mais
flexível e macia, melhorando as propriedades mecânicas. (ZANUNCIO apud
SCOTT; ABBOT, 1995).

Após a refinação, as fibras são flexíveis e têm maior área de superfície, o que
melhora consideravelmente a ligação das fibras. As propriedades do papel estão
diretamente relacionadas ao processo de refinação.
De acordo com (MORBECK et al, 2017), “a busca e a manutenção do ponto
de equilíbrio é o que determina a forma como o refino será operado. Ao atingirem um
ponto máximo de refino, as propriedades mecânicas tendem a se estabilizar e, se o
refino for prolongado, pode levá-las ao declínio” (apud GIGAC; FIŠEROVÁ, 2008).
3.2.1 Mecanismo do refino
Segundo Espenmiller (1969), no mecanismo de refino, são empregadas
forças hidráulicas e mecânicas para modificar a característica da polpa. Os principais
tipos de tensões que estão envolvidas no refino são: tensão de cisalhamento, estas
que são causadas pela laminação, torção, ações de tensão entre as barras e dentro
das estrias e canais do refinador; e tensão normal, esta que ocorre por conta da
flexão, torção e esmagamento de aglomerados de fibras que ficam presas nas
superfícies das barras.
Em questão ao refino de celulose, as fibras são mecanicamente
condicionadas com a finalidade de melhoramento na qualidade do papel. O
tratamento de refino interfere nas propriedades estruturais e morfológicas das fibras.
O refino, de maneira, geral, promove o aumento de resistência física e reduz os
defeitos ópticos do papel (LUNDIN et al., 2009).
Os efeitos causados pelo refino, em sua maioria, podem ser classificados
como primários, fibrilação interna, fibrilação externa, formação de finos e
encurtamento das fibras; e secundários, são os que estão relacionados com as
propriedades físicas do papel formado a partir do refino (D’ALMEIDA, 1988). O
quadro abaixo mostra os efeitos primários e secundários do refino:
Quadro 1 – Efeitos primários e secundários do refino.

Fonte: Adaptado de Smook, 1989.
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Durante o processo de refino, é possível que aconteça o rompimento de
algumas de algumas fibras, o que está relacionado a às forças de cisalhamento no
cruzamento das barras. O rompimento da fibra é algo considerado como indesejável,
visto que ocasiona menor drenabilidade e perda de força e resistência da polpa.
O tempo de refino utilizado na polpa celulósica está diretamente ligado ao
consumo de energia, visto que a celulose ideal é a que consome menos energia no
processo e conserva as propriedades mais importantes para determinados tipos de
papel. Um tempo maior de refino pode aumentar as propriedades de arrebentação e
tração, em decorrência ao grande contato entre as fibras, a propriedade de rasgo
diminui devido à grande quantidade de cortes das fibras, as propriedades de alvura,
opacidade e porosidade também diminuem, pois com o aumento do refino, o papel
torna-se mais denso (MANFREDI et al., 1986; SMOOK, 1989).
O aumento de temperatura da polpa durante o processo de refino também
influencia as propriedades finais do papel, pois aumenta o processo de hidratação e
inchamento das fibras, o que gera maior flexibilidade das mesmas, tal característica
é uma vantagem pois aumenta a resistência do papel (Dence e Reeve, 1996).
De maneira geral, a resistência à tração do papel aumente conforme o
aumento do grau de refino, da prensagem, do comprimento da fibra e da gramatura,
entretanto, a resistência diminui com o aumento do teor de umidade. Um bom papel
é aquele que possui boa resistência à tração (SCOTT; TROSSET, 1989).
3.3

ENZIMAS NO PROCESSO DE REFINO

De acordo com (FERNANDES,2016) a utilização de enzimas na indústria de
celulose e papel se dá nos processos de biopolpação e biobranqueamento.
Geralmente, a técnica de biopolpação é feita antes da polpação, mas também pode
ser aplicada entre fases do refino. O processo consiste em utilizar as enzimas
produzidas pelos fungos da podridão branca para degradar compostos da parede
celular da madeira.
Este processo acontece através das enzimas que são capazes de
despolimerizar a lignina quebrando ligações éter, deixando celulose e hemicelulose
intactas para o posterior processo de polpação.
A vantagem dessa utilização é a menor demanda de energia comparada ao
refino mecânico da polpa, além do aumento da resistência do papel e
diminuição do impacto ambiental do processo. Embora o sistema de
biopolpação possua um alto custo, ele é compensado pela economia final
do processo, já que a demanda de reagentes químicos é diminuída.
(FERNANDES,2016)

3.4 CARACTERIZAÇÃO DE ENZIMAS
De acordo com (BORGES,2010) as enzimas são substâncias formadas no
interior de células vivas que podem agir tanto dentro quanto fora das células. São
substâncias sólidas, difíceis de serem cristalizadas e geralmente são inativadas pelo
calor (apud Smith et al., 1985, Gomes et al., 2007). Funcionalmente, são
catalisadores biológicos, que operam em pH e temperatura específicos (Faleiros,
2008).
A temperatura pode ajudar na catalisação das enzimas, normalmente utilizase temperaturas menores do que 100ºC, pressão atmosférica, pH de 4 a 8 e
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ausência de agentes químicos agressivos. “Várias condições podem afetar a
atividade enzimática, destacando-se o pH, a temperatura e o tempo de reação. O pH
tem importância fundamental, sendo esse efeito constatado em trabalhos anteriores”
(Borges apud Beg et al., 2001; Shah e Madamwar, 2005).
“As enzimas servem para diminuir a energia de ativação, de modo a aumentar
a taxa de reação, sem afetar sua energia ou equilíbrio. A velocidade de reação é
chamada atividade enzimática” (Borges apud Wong e Whitesides, 1994; Call e
Mϋcke, 1997).
As enzimas são complexas nas reações que catalisam, devido à estrutura
tridimensional da molécula, que permite uma combinação temporária com o
substrato formando o complexo enzima-substrato e levando à formação do produto
(Madigan et al., 2000).
As enzimas podem ser intracelulares ou extracelulares, as intracelulares, são
as mais comuns, sendo sintetizadas no citoplasma celular e em baixas quantidades,
e são utilizadas nos processos celulares. Já as enzimas extracelulares são
excretadas para fora da célula e, são sintetizadas no ribossomo celular aderido à
membrana citoplasmática (Borges apud Kieling, 2002). Nesse caso:
As enzimas são produzidas em maior quantidade e, geralmente, são
capazes de hidrolisar substâncias insolúveis como celulose e proteína e,
posteriormente, transportá-las para o interior da célula onde são usadas
como nutrientes para crescimento (MADIGAN et al., 2000)

3.4.1 Celulases
De acordo com Paulo (1995) as celulases são enzimas que catalizam a
hidrólise da celulose. Tal como outros tipos de enzimas possuem uma estrutura
tridimensional proteíca, sendo constituídas por aminoácidos ligados entre si por
ligações peptídicas. Estão presentes em vários sistemas vivos e, quando
degradadas, podem ser rapidamente absorvidas na natureza.
As celulases são produzidas por bactérias, fungos, plantas superiores ou
alguns animais invertebrados. Os animais vertebrados, não produzem celulases,
dependendo dos microrganismos existentes no seu tubo digestivo para a
degradação dos materiais celulósicos ingeridos.
As celulases mais intensivamente estudadas são as produzidas por fungos.
O maior interesse nos sistemas celulolíticos fúngicos reside no facto de
estes serem extracelulares e, por isso, de mais fácil obtenção. Os
microrganismos mais utilizados na produção industrial de celulases são
todos de origem fúngica, como Aspergilus niger, Humicola insolens,
Penicillium funiculosum e Trichoderma reesei. (PAULO,1995)

3.4.2 Lacases
De acordo com (LORENCI,2014) as enzimas lacases são umas enzimas
foram estudas por Yoshida por volta do ano de 1883, que extraiu as enzimas de um
exudato da árvore de Rhus vernicifera, uma árvore de laca japonesa. Após alguns
anos de sua descoberta, Bertrand e Laborde consideraram as lacases como
enzimas produzidas por fungos (VISWANATH et al., 2014).
Lorenci (2014) afirma que, “as lacases pertencem ao grupo das oxidases
azuis de cobre, denominadas multicobre oxidases azuis, que catalisam a oxidação
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de fenóis, aminas aromáticas, e outros compostos aromáticos, fazendo a redução do
oxigênio molecular à água”.
A reação de oxidação catalisada pelas lacases ocorre com a extração de um
elétron de um substrato fenólico gerando um radical fenoxila conforme as equações
abaixo.
Figura 1-Equações da reação de oxidação da lacase

Fonte:VILLELA (2006)

Além disso, algumas fenoloxidases que demonstram propriedades parecidas
com as das lacases, têm sido purificadas de insetos como o Drosophila
melanogaster (SUGUMARAN et al., 1992).
“As lacases são mais comumente encontradas em fungos, especialmente
àqueles pertencentes à subdivisão Basidiomycotina, que estão envolvidos na
degradação da lignina e completa mineralização desse substrato” (VILLELA apud
TUOMELA et al., 2000).
Em relação a isso, percebe-se que as condições de crescimento do fungo
determinam as quantidades produzidas de lacase. Assim, alguns fatores podem
afetar a produção da lacase como: “adição de um composto atuando como um
indutor na síntese desta proteína, o aumento ou diminuição das concentrações de
nitrogênio, luminosidade, meios de cultivo entre outros fatores” (VILLELA, 2006).
4. CONCLUSÃO
Com a crescente produção de polpa de celulose no mercado mundial, as
indústrias buscam estratégias para um melhor aproveitamento da produção e
também a diminuição de custos do processo, e com o auxílio das enzimas na fase
de refinação é possível alcançar estes objetivos.
Com base na bibliografia pesquisada, pode se ter várias vantagens sobre
aplicação da enzima celulase endoglucanase na polpa celulósica branqueada. Pois,
“as enzimas têm aplicação de caráter ambiental e sustentável, requerem pequeno
investimento para a sua adoção industrial, relativamente a outras tecnologias desta
indústria”. DEMUNER (2012, p.35). Este artigo ainda está em estudo, irá conter a
pratica dessa pesquisa relacionado à aplicação enzimática em uma polpa de fibra
curta branqueada e posteriormente os resultados quando finalizado.
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