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APRESENTAÇÃO 
 

O SEQ é um evento destinado aos graduandos, com o objetivo de abordar temas 

diversificados para ampliar o conhecimento e a visão crítica dos acadêmicos, como 

também a motivação. Nesta edição o Simpósio traz o tema “Engenharia 360°”, 

mostrando as diversas áreas de atuação do engenheiro químico com uma variedade de 

minicursos, palestras e visitas técnicas, aproximando assim o mercado de trabalho com 

o futuro profissional. 

O VII Simpósio de Engenharia Química foi realizado no período de 25 a 27 de 

outubro de 2017. 
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RESUMO – Materiais compósitos baseados em carbonáceo/óxido de ferro 

podem apresentar grande avanço tecnológico, pois combinam propriedades 

de adsorção dos carbonáceos com a capacidade oxidativa dos óxidos 

dispersos em sua superfície. No presente trabalho são apresentados 

resultados relativos ao desenvolvimento de catalisadores baseados em 

compósitos óxidos de ferro/carbonáceo. O material carbonáceo foi 

produzido a partir da hidrocarbonização de resina fenólica proveniente da 

reação de polimerização do licor negro e tanino. A hidrocarbonização a 220 

ºC e 24 h foi suficiente para obter material carbonáceo adequado à formação 

de compósitos. Os óxidos de ferro foram preparados a partir dos sais 

FeSO4.7H2O e FeCl3.6H2O e misturados ao material carbonáceo na 

proporção em massa 1:1. Análises de espectroscopia de infravermelho e 

microscopia eletrônica de varredura comprovaram a produção de 

compósitos com diferentes teores de ferro.  

 

Palavras Chave: Material carbonáceo. Óxidos de ferro. Compósitos. 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Dentro do contexto da sustentabilidade, vários são os problemas ambientais 

devido à contaminação de águas por corantes; por exemplo, a presença de um corante 

catiônico como cristal violeta mesmo em baixas concentrações em corpos aquáticos, 

pode apresentar efeitos nocivos (EL-SAYED, 2011). 

Há um número expressivo de publicações que fazem referência a estudos de 

remoção de corantes utilizando a fotocatálise heterogênea (ZHANG et al., 2010). A 

fotocatálise heterogênea é uma estratégia promissora para remediação ambiental de 

oxidação avançada e o desenvolvimento de nanopartículas magnéticas à base de óxido 

de ferro e suas aplicações para remoção fotocatalítica de poluentes orgânicos de águas 

residuárias tem sido destaque em pesquisas da área (PANG et al., 2016). 

 Os principais semicondutores empregados como fotocatalisadores são o dióxido 

de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO). O inconveniente no uso desses 

fotocatalisadores está relacionado à energia de band gap (3,2 eV para TiO2 anatase, 3,02 

eV para TiO2 rutila e 3,2 eV para ZnO (PANG et al., 2016). Esses semicondutores só 

podem ser excitados por fótons que são próximos da região UV e utilizam apenas de 4 a 

6% de luz solar, o que limita suas aplicações práticas (BANDARA et al., 2007). Desta 

forma, o desenvolvimento de semicondutores de band gap estreita ou eficientes com luz 

visível atraiu atenção. Neste contexto, o óxido de ferro com composição e estado de 

valência apropriado pode ser considerado um fotocatalisador promissor devido à faixa 

estreita de band gap (CONG et al., 2014), alta estabilidade química (PRADHAN et al., 

2013), estabilidade superior contra corrosão e baixa toxicidade. No entanto, a eficiência 

fotocatalítica ainda depende de outros fatores como tamanho de partícula, tamanho 

agregado em suspensão, fase cristalina e outros parâmetros estruturais (PANG et al., 

2016).  

Dentre os óxidos de ferro mais utilizados, os que se apresentam nas fases 

goethita e hematita, sintetizados por co-precipitação, apresentam bons resultados na 

degradação de corantes (CHEN e LI, 2010; LIU et al., 2009). Existem outros sistemas 



 

baseados em óxidos de ferro, a exemplo de compósitos do referido óxido com carbono. 

Os mesmos também são citados em pesquisas voltadas para desenvolvimento de 

materiais alternativos para emprego na fotocatálise, ou outras formas de tratamento de 

efluentes a exemplo de adsorção de contaminantes de água. Também tem sido reportada 

a síntese hidrotérmica de um compósito utilizando carbono oriundo de resíduos vegetais 

como eletrodo em processo eletroquímico (DO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013).  

 Para vencer o desafio de abrir um novo caminho para aplicações ambientais de 

forma sustentável, o projeto de fotocatalisadores inclui a escolha certa do material 

carbonáceo a ser utilizado. Dentro deste contexto, o aproveitamento de resíduos 

energéticos, como o licor negro, pode ser explorado de forma a aliar a demanda da 

indústria de papel e celulose com uma necessidade ambiental de controle de poluição 

das águas. 

O setor de papel e celulose está em plena expansão e, de acordo com a Indústria 

Brasileira de Árvores (Ibá), a produção nacional de celulose cresceu 8,1% em 2016 

(VALOR ECONÔMICO, 2016). O processo de fabricação de papel e celulose é 

baseado na transformação da madeira em material fibroso, sendo que esse processo 

acontece por meio da digestão dos cavacos de madeira, em meio básico e temperatura 

elevada, promovendo a solubilização da lignina e gerando o licor negro como 

subproduto. 

 Mesmo sendo um subproduto, o licor negro pode ser reprocessado de forma a 

gerar um produto alternativo, além de ser aproveitado como aditivo em concretos, 

agentes surfactantes, produção de resinas fenólicas, entre outros (FEI et al., 2012; 

ZHANG et al, 2015). Dessa forma, o aproveitamento de resíduos energéticos como o 

licor negro pode ser explorado com maior eficiência, utilizando a lignina presente no 

mesmo para produzir material carbonáceo por meio de carbonização hidrotérmica. Esse 

processo consiste em submeter o composto carbonáceo a condições moderadas de 

pressão e temperatura em um sistema aquoso. Durante a carbonização hidrotermal, a 

pressão é gerada automaticamente pelo sistema sob temperatura constante e, 

geralmente, inferior a 250 oC. O gás desprendido no processo, juntamente com o vapor 

gerado, pode elevar a pressão do sistema até 2 MPa (TITIRICI, 2013). O composto 

carbonáceo gerado, também chamado de carbono hidrotermal, pode ser utilizado como 



 

sequestrador de carbono, para gerar energia e para produzir combustíveis sólidos 

(BERGE et al., 2011; HWANG et al., 2012). 

 Portanto, o presente trabalho teve como objetivo principal produzir 

fotocatalisadores, compósitos de óxido de ferro em material carbonáceo obtido a partir 

de resina fenólica proveniente da polimerização do licor negro com tanino, para serem 

utilizados em processos fotocatalíticos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A metodologia de trabalho foi dividida em três etapas distintas: Preparação do 

material carbonáceo, preparação dos óxidos de ferro e Preparação dos Compósitos. 

 

Preparação do material carbonáceo 

 Foram utilizadas como principais matérias-primas o Licor Negro, gentilmente 

cedido por uma indústria de papel e celulose paranaense, e Tanino. Ambos foram 

caracterizados com relação à umidade, quantificação de sólidos de acordo com a 

metodologia proposta por NREL/LAP-001, cinzas de acordo com NREL/LAP-005, 

lignina e hemicelulose, de acordo com a metodologia proposta em Métodos de Análise 

de Alimentos (2012).  

Produção da Resina Fenólica: A resina fenólica seguiu metodologia proposta por 

THAKURA & THAKURB (2014) na qual a resina fenólica é obtida por meio da reação 

de polimerização por condensação de compostos fenólicos na presença de aldeídos. 

Essa reação ocorre em três etapas: hidroximetilação do anel aromático dos compostos 

fenólicos, seguida da etapa de polimerização e, finalmente, o tratamento térmico. O 

Licor Negro e o Tanino foram utilizados como fonte de compostos fenólicos e o agente 

polimerizante utilizado foi formaldeído. 

 Na etapa de hidroximetilação do anel aromático, licor negro foi colocado em 

balão de três bocas, sob refluxo, e aquecido até 70 ºC. Em seguida foi adicionado 





 

Sendo Massaresina a massa da resina obtida por meio da reação de polimerização, 

Massalicor a massa de licor utilizada e Massatanino a massa de tanino utilizada. 

 

Hidrocarbonização da Resina Fenólica: Foram utilizados 18 autoclaves com 

cilindros de Teflon em seu interior. Em cada autoclave colocou-se aproximadamente 1,5 

g de resina fenólica, 6 mL de água e em seguida levou-se todas as autoclaves para uma 

estufa, ajustando a temperatura para 220 ºC, por 24 h. Após a hidrocarbonização, a 

estufa foi desligada e deixou-se as autoclaves descansarem por aproximadamente 24 h.  

 As autoclaves foram lavadas com água destilada, sendo que na última lavagem 

de cada autoclave utilizou-se etanol e em seguida filtrou-se o material. Deixou-se o 

material em um recipiente de plástico com etanol por 4 dias, filtrou-se novamente com 

etanol e o material foi levado à estufa, a 105 ºC, por 5 dias. Por fim, o material 

carbonáceo obtido foi retirado da estufa e o mesmo passou por um processo de 

peneiramento em uma peneira de 200 mesh (0,074 mm) para ajuste granulométrico. 

O carbonáceo preparado foi caracterizado por meio de espectrometria no 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) realizada no equipamento Varian 

(DFI/UEM), com transmitância em pastilha de KBr, intervalo entre 400 e 4000 cm-1, 8 

cm-1 de resolução, 100 varreduras, 5 kHz de frequência e background realizado com 

padrão de KBr. Também foi feita a microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

realizada no equipamento Quanta FEI 250, juntamente com a Espectroscopia por 

Dispersão de Energia de Raios X (EDS). 

 

Preparação dos óxidos de ferro 

 Sais de ferro, FeSO4.7H2O (Biotec, 99%) e FeCl3.6H2O (Neon, 97%) foram 

dissolvidos separadamente em 100 mL de água destilada. As soluções foram 

cuidadosamente misturadas e uma solução de NaOH (5 mol L-1) foi adicionada, gota a 

gota, à mistura sob contínua agitação magnética à temperatura ambiente. O precipitado 

foi aquecido a 80 °C durante 30 min sob agitação. O pH foi mantido próximo a 11 por 

adição de hidróxido durante a reação. O material obtido foi lavado abundantemente com 

água destilada quente e seco em estufa a 70°C (por 72 h) (SHIMA et al., 2014). 





0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900

T
ra

ns
m

itâ
nc

ia

Comprimento de onda (cm-1)



 

ser atribuídas às vibrações de alongamento de grupos hidroxila e tais bandas são visíveis 

apenas no material carbonáceo, uma vez que a calcinação do material promove a 

decomposição de parte de sua estrutura. As bandas em torno de 1500 cm-1 também 

podem estar associadas às vibrações de alongamento de grupos hidroxila, 

provavelmente provenientes de moléculas de água adsorvidas, porém, estas só são 

observadas para o material carbonáceo, pois os compósitos possuem uma região de 

1500 a 3900 cm-1 sem grandes alterações. Para esse tipo de material é importante 

confrontar os resultados da espectroscopia de infravermelho com difratometria de Raios 

X, pois, pode confirmar a produção de hematita como também se houve formação de 

carbeto de ferro. Entretanto, tais resultados ainda não foram possíveis de se obter. 

 A morfologia do material carbonáceo e dos compósitos foi determinada por 

microscopia eletrônica de varredura e os resultados encontram-se dispostos nas Figuras 

4, 5 e 6.  Ao comparar as três figuras observa-se que ambos compósitos possuem 

morfologia diferente à do M1 assim como entre eles, como esperado. O material 

carbonáceo não apresenta estruturas alongadas e na formação dos compósitos os óxidos 

de ferro ocupam preferencialmente os pequenos poros do material carbonáceo, porém, 

devido a diferença no precursor de origem do óxido ferro, a morfologia também 

apresenta diferente distribuição desses no material carbonáceo. 

 Analisando as imagens de MEV das amostras CS (Figura 5) e CC (Figura 6) não 

se observa a formação de tubos alongados, o que seria indicativo de redução do óxido 

que é uma etapa que antecede a formação de tubos (RAMOS E SOUZA, 2016) e 

também característico de magnetita. Observa-se também que os compósitos mantiveram 

formato circular que é o mesmo observado no material que deu origem ao composto. 







 

Tabela 2 - Teor das substâncias presentes nos compósitos CS e CC. 

Espécie C O S N Na Cl K Fe 

Teor, %  (CS) 15,8 26,4 1,4 1,8 1,2 0 0,2 53,2 

Teor, % (CC) 7,8 39,7 18,2 2,4 16,2 0,5 2,5 12,6 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 2 confirmam a presença do ferro em 

ambos os compósitos CS e CC e também dão indício de que houve mudanças nas 

ligações presentes (forma de interação óxido-matriz) confirmando as mudanças 

apresentadas no FTIR. O fato curioso é que quando inserido o óxido de ferro 

proveniente do sal FeCl3 houve um aumento significativo do percentual de enxofre 

presente no compósito, o contrário do que acontece no compósito formado a partir do 

óxido cujo precursor foi o Fe2SO4. Espera-se que esses compósitos tenham o ferro em 

fases diferentes, indicando mais uma vez que o compósito CC pode haver formação de 

hematita. 

  Uma etapa fundamental do trabalho no momento diz respeito à determinação da 

energia de band gap dos compósitos. Isso é realizado mediante espectroscopia de 

fotoacústica, porém, ainda não foi possível obter tais resultados. Espera-se que com os 

resultados da fotoacústica seja possível confirmar o potencial desses compósitos como 

fotocatalisadores. 

  

 

CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho foi possível obter uma resina fenólica a partir de uma reação de 

polimerização e a mesma após passar por um processo de carbonização hidrotérmica 

teve seu nível de Carbono aumentado. Além disso, as análises de microscopia de 

varredura e FTIR comprovaram a produção de compósitos de FeSO4 e FeCl3 para uma 

posterior aplicação em testes fotocatalíticos. 
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RESUMO - Este trabalho teve como objetivo estudar a influência da β-

ciclodextrina (β-CD) na cinética de tingimento de substrato têxtil de 

poliamida com corante azo do tipo ácido. O estudo mostrou que as 

dimensões da β-ciclodextrina não podem incluir a molécula de corante de 

forma integral, indicando que a inclusão do corante ocorreu de forma 

parcial. Além disso, observou-se que a temperatura tem influência na 

cinética de tingimento e que a β-CD pode ter agido como solubilizante e não 

como retardante. No tingimento a 50ºC não houve mudanças significativas 

na quantidade adsorvida, diferentemente do tingimento a 90 ºC.  

  

Palavras Chave: Tingimento. Poliamida. β-Ciclodextrina.  

   

 

INTRODUÇÃO  

 

A indústria têxtil exerce grande importância na economia brasileira, sendo 

responsável por grande parcela da geração de empregos e produção de artigos variados 



 

(SEBRAE, 2015). Levando em consideração o aumento dos índices de produtividade, 

os quais trazem consigo todas as implicações da industrialização, este setor vem 

buscando desenvolver processos mais eficientes e ecologicamente sustentáveis. Além 

disso, o segmento têxtil é considerado grande consumidor de água e, consequentemente, 

gerador de efluentes, devido principalmente aos processos de preparação e tingimento, 

que utilizam elevadas concentrações de produtos químicos, influenciando no impacto 

ambiental (TWARDOKUS, 2004). Diante disso, muitas pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas de modo a mitigar esses impactos e, paralelamente, aprimorar a 

eficiência dos processos produtivos têxteis.  

Tal eficiência no tingimento pode ser vista como a utilização de recursos 

renováveis que possam melhorar a intensidade de coloração ou substituir produtos que 

geram maior impacto ambiental. Dentre esses, destacam-se as ciclodextrinas (CD’s), 

que são macromoléculas cíclicas de glicose obtidas por meio da degradação enzimática 

do amido, que, por sua origem natural e biodegradabilidade podem preencher esta 

lacuna (ARUNKUMAR et al, 2005).  

A degradação do amido ocorre por enzimas chamadas ciclodextrina 

glicosiltransferases (CGTases), isoladas da bactéria Bacillus macerans (GATTUSO, 

NEPOGODIEV e STODDART, 1998). A capacidade de formar complexos de inclusão 

proporciona alteração de importantes propriedades das substâncias, além de não serem 

tóxicas. As ciclodextrinas possuem forma de cones truncados, sendo uma das suas 

características mais importantes a capacidade de incluírem moléculas no seu interior 

como se fossem “hóspedes” (MATIOLI, MORAES e ZANIN, 2000). Elas podem ser 

classificadas como α, β, γ, correspondentes respectivamente, a união em macrociclo 

gigante de 6, 7, 8 moléculas de glicose (ARUNKUMAR et al, 2005). 

A maior aplicabilidade de CD’s no segmento têxtil está na área de 

beneficiamento, com excelente potencial no tingimento (BHASKARA-AMRIT, 

PRAMOD e WARMOESKERKEN, 2011). A capacidade de incorporar corantes em 

suas cavidades faz com que as CD’s possam agir como agentes retardantes no processo 

de tingimento, proporcionando melhoria na uniformidade da cor (BEZERRA, 

MORAES e FELIX, 2015). Pode-se destacar ainda outras vantagens na utilização de 

CDs no tingimento como: economia de corante, mudança na exaustão do banho, 

substância biodegradável, entre outras, além de as CD’s poderem aumentar a 



 

solubilidade das substâncias apolares nos resíduos da indústria têxtil (VONČINA, 

2010). 

Segundo os autores Bhaskara-Amrit, Pramod e Warmoeskerken (2011), no 

processamento e inovação têxtil, a β-CD está desempenhando uma atribuição muito 

importante, uma vez que sua utilização propicia grandes oportunidades para o 

desenvolvimento de produtos eco têxteis. Além disso, devido à sua facilidade de 

produção e fixação em superfícies têxteis, preço e tamanho da cavidade, a β-CD é a 

mais interessante das ciclodextrinas para este setor. 

Assim, as CD’s assumem papel de importância no tingimento, pois podem se 

tornar retardantes naturais, substituindo os produtos sintéticos, podendo desta maneira, 

atribuir maior uniformidade ao substrato têxtil e, consequentemente, minimizar o 

impacto ambiental (BEZERRA, MORAES e FELIX, 2015). Cegarra, Valldeperas e 

Puentes (1981) apontaram que o tingimento pode ser dividido em três etapas principais: 

a adsorção, a difusão e a fixação. A adsorção e a difusão representam a etapa cinética do 

processo, responsável pela velocidade de deslocamento do corante e a igualização. Já a 

etapa de fixação do corante à fibra é feita por meio de reações químicas, basicamente 

compostas por quatro tipos de interações: Van der Waals, covalente, ligações iônicas e 

de hidrogênio (LAVADO, 2012), etapa esta definida também como termodinâmica.   

Segundo Valldeperas, Lis e Navarro (2006) a fase cinética determina além da 

velocidade de deslocamento do corante para a superfície da fibra, a velocidade de 

adsorção, difusão e a influência do pH, temperatura, relação de banho e concentração do 

corante e eletrólitos. Já a fase termodinâmica estuda os fatores de afinidade que 

promove a fixação do corante na fibra.  

A velocidade de difusão depende do tamanho da estrutura molecular do corante, 

os grupos presentes, presença de compostos retardantes (auxiliares de igualização) e 

aceleradores, pH, temperatura, dentre outros (SALEM 2010, CEGARRAS, 

VALLDEPERAS e PUENTES, 1981). Com isso a mudança nesta fase pode afetar o 

tingimento como um todo, uma vez que é nessa fase que ocorre os maiores problemas, 

como a falta de igualização, caracterizado por manchas escuras na superfície do 

substrato (SALEM, 2010). 



 

Após a fase cinética o tingimento entra em equilíbrio o que constitui a fase 

termodinâmica.  A fase termodinâmica, de acordo com Cegarra, Valldeperas e Puente 

(1981), estuda a tendência de um sistema passar espontaneamente de um estado de alta 

energia para o outro de menor energia, sendo que no tingimento existe uma força que 

intervém para as moléculas dos corantes se fixarem na fibra, essa força denomina-se 

afinidade. 

Os modelos cinéticos envolvem a relação da dependência da eficiência de 

adsorção com o tempo. A quantidade de corante adsorvida aumenta com o tempo e, em 

algum ponto, ela atinge um valor constante, para além do qual o corante não é mais 

adsorvido pela fibra. Neste momento, a quantidade adsorvida de corante encontra-se no 

estado de equilíbrio, no qual o tempo requerido para atingir este estado é denominado 

tempo de equilíbrio (TAN, HAMEED e AHMAD, 2007). As cinéticas de adsorção são 

usualmente descritas pelos modelos de pseudo-primeira ordem e de pseudo-segunda 

ordem (BERTOLINI e FUNGARO, 2011).  

O modelo de pseudo-primeira ordem proposto por Lagergren foi desenvolvido 

para a adsorção em sistemas líquido-sólidos (LAGERGREN, 1898) está expresso na 

Equação (1): 

 

                                     �� = ���1 − �	
��                                                        (1) 

 

Em que �� é a constante de velocidade de pseudo-primeira ordem,  e �� e �� 
são as quantidades de corante adsorvidas (mg g-1) no equilíbrio e no tempo t (min). 

Já o modelo de pseudo-segunda ordem fundamenta-se na ideia de que a 

velocidade do processo de adsorção pode ser por adsorção química envolvendo forças 

de valência por compartilhamento ou troca de elétrons entre adsorvente e adsorvato (HO 

e MCKAY, 1998). Expresso pela Equação (2). 

 

                                                          �� = ���
����
����                                                         (2) 

 

Em que k2 é a constante de velocidade de pseudo-segunda ordem. 



 

É possível observar a importância da utilização de ciclodextrina em âmbito 

industrial, principalmente no segmento têxtil, no qual a preocupação ambiental e o 

esforço para melhoria do processo estão aliados para otimizar a qualidade de produção, 

sem prejudicar o mecanismo de processo. É neste contexto que a grande aplicabilidade 

do uso de CD está inserida no processo de tingimento, uma vez que as ciclodextrinas 

podem substituir os agentes sintéticos promovendo melhoria no processo e 

paralelamente proporcionar grande apelo ambiental, objetivo principal deste trabalho. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os materiais utilizados na execução do trabalho foram: malha Jersey 100% 

poliamida 6 (gramatura de 288 g m-2); β-ciclodextrina CAVAMAX W7 (Sigma Aldrich) 

e corante C.I. Acid Black 172 (fórmula molecular C20H12N3NaO7S e massa molar de 

461,38 g mol-1).  

 

Caracterização do corante ácido 

Com a utilização do software Avogadro foi analisada a estrutura tridimensional 

do corante a fim de obter o tamanho transversal e longitudinal da molécula. 

 

 Cinética de adsorção 

Para avaliar a influência da β-CD na cinética de tingimento, foram realizados 

tingimentos em duas temperaturas (50 ºC e 90 ºC), sendo que em ambos os casos os 

experimentos foram realizados com e sem a inserção da β-CD. Nos tingimentos sem 

inserção de β-CD, foram utilizadas dez amostras de poliamida (PA) com massa de 0,2 g 

cada, concentração de corante C.I. Acid Black 172 de 250 mg L-1 e volume de banho de 

30 mL. O processo de tingimento foi realizado na máquina KIMAK AT1-SW, 

utilizando como banho de tingimento solução aquosa contendo todos os produtos 

citados anteriormente, nas temperaturas de 50 ºC ou 90 ºC. No caso do tingimento com 

inserção de β-CD, foi adicionado ao banho a ciclodextrina, com razão molar com o 

corante de 1:1. As amostras foram retiradas da máquina com intervalos de tempo pré-

determinados. A concentração de corante em cada banho foi determinada por meio da 

leitura da absorbância em espectrofotômetro, no comprimento de onda de 720 nm. 







 

tingimento sem ciclodextrina, ou seja, a mesma não agiu como retardante. Como citado 

anteriormente, por Voncina (2010), uma das finalidades da ciclodextrina é aumentar a 

solubilidade do corante. Desta forma, acredita-se que a mesma esteja atuando como 

agente solubilizante do corante ao invés de agente retardador. 

Além disso, a quantidade adsorvida no equilíbrio é de 22,68 mg g-1 sem a 

inserção de β-CD e de 21,76 mg g-1 com a inserção de β-CD, valor pouco menor do que 

o obtido no processo sem a inserção de β-CD, podendo indicar que a ciclodextrina não 

afetou significativamente no tingimento a 50 ºC. 

Na Quadro 1 são apresentados os valores das constantes cinéticas, os 

respectivos erros associados e os coeficientes de correlação (R2). Pode-se observar que 

em ambos os casos o modelo de pseudo-segunda ordem é o que melhor se ajusta aos 

dados experimentais, pois o coeficiente de correlação (R2) é maior do que o comparado 

com o modelo de pseudo-primeira ordem. Segundo Ho & McKay (1998), quando o 

modelo de pseudo-segunda ordem representa a cinética de adsorção, o mecanismo 

predominante no processo pode ser o de quimissorção. 

 

Quadro 1 - Parâmetros dos modelos cinéticos de tingimentos a 50ºC  

Modelo Cinético Sem inserção de β-CD Com inserção de β-CD 

Pseudo-primeira 

ordem 

Pseudo-segunda 

ordem 

Pseudo-primeira 

ordem 

Pseudo-segunda 

ordem 

K1 (h
-1) 0,1836 ± 0,04385  0,1840 ± 0,0389  

K2 (g.mg/h)  0,0103 ± 0,0023  0,0112 ± 0,0024 

qe (mg/g) 20,5900 ± 0,8762 22,4800 ± 0,7254 20,2700 ± 0,695 21,8600 ± 

0,5975 

R2 0,8851 0,9579 0,9163 0,9669 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Cinéticas de adsorção a 90ºC 

As curvas cinéticas do tingimento a 90ºC e os respectivos ajustes são 

mostrados na Figura 3. 

 

 

 





 

Por outro lado, a quantidade adsorvida no equilíbrio no processo sem inserção 

de β-CD foi de 47,49 mg g-1 e para o processo com inserção de β-CD foi de 54,34 mg g-

1. Estes resultados indicam que, apesar da ciclodextrina não agir como agente 

retardante, a mesma aumenta a solubilidade do corante e ocorreu uma maior adsorção. 

Além disso, o aumento da solubilidade pode melhorar a igualização do tingimento. 

Comparando os valores obtidos na temperatura de 50ºC e 90ºC, nota-se que 

para ambos os casos houve um aumento da quantidade adsorvida com o aumento da 

temperatura. Assim, acredita-se que o mecanismo envolvido no tingimento seja o de 

quimissorção. Entretanto, seria necessário um estudo termodinâmico para confirmar 

isto. 

Na Quadro 2 são apresentados os valores das constantes cinéticas, os 

respectivos erros associados e os coeficientes de correlação (R2). 

 

Quadro 2 - Parâmetros dos modelos cinéticos de tingimentos a 90ºC  

Modelo Cinético Sem inserção de β-CD Com inserção de β-CD 

Pseudo-primeira 

ordem 

Pseudo-segunda 

ordem 

Pseudo-primeira 

ordem 

Pseudo-segunda 

ordem 

K1 (h
-1) 0,2502 ±0,0169  1,4990 ± 0,3884  

K2 (g.mg/h)  0,0076 ±9,6 X 10-4  0,0454 ± 0,0127 

qe (mg/g) 45,9400 ±0,6485 49,0300 ±0,9578 51,8300 ± 

1,4630 

53,7400 ± 

1,1800 

R2 0,9902 0,9865 0,9283 0,9659 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Para o processo de adsorção sem inserção de β-CD, o modelo cinético de 

pseudo-primeira ordem é o mais adequado para o processo. Segundo Crini e Badot 

(2008), quando a adsorção é precedida por difusão através de uma camada limite a 

cinética na maior parte dos casos segue a equação de velocidade de pseudo-primeira 

ordem. Já no caso do processo com a inserção da β-CD, nota-se que o modelo de 

pseudo-segunda ordem é o mais apropriado. Desta forma, acredita-se que nesta 

temperatura, a β-CD influencia no mecanismo de adsorção, sendo necessário estudos 

termodinâmicos para confirmação. 

 



 

CONCLUSÃO 

 

Com o estudo da fase cinética pode-se obter dados importantes e essenciais 

para análise do processo de tingimento. Em escala industrial a determinação do tempo 

de equilíbrio torna-se um fator importante referente à economia de energia e tempo. 

Além disso, atualmente, atentar-se à prevenção do ambiente sem prejudicar o processo 

industrial envolvido são estudos de grande valia para a sociedade. Em relação aos 

resultados, notou-se que devido às dimensões da molécula do corante e da β-CD não 

serem compatíveis, acredita-se que a complexação do corante ocorreu por mais de uma 

molécula de ciclodextrina. Por outro lado, foi observado que a temperatura tem 

influência no processo de adsorção, sendo que com o aumento da temperatura há um 

aumento da quantidade adsorvida. Além disso, acredita-se que independente da 

temperatura a CD pode ter agido como solubilizante.  
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RESUMO – A utilização de lipases imobilizadas na síntese de ésteres tem 

despertado interesse devido à versatilidade e capacidade desses 

biocatalisadores atuarem em condições reacionais amenas comparadas aos 

demais, bem como a possibilidade de utilização em processos contínuos de 

produção. Por isso, o trabalho teve como objetivo avaliar a influência do 

suporte SBA-15, com diferentes tamanhos de poros (9 nm e 23 nm) e 

modificado com estanho, na imobilização de lipase e síntese de ésteres 

etílicos. Dentre as características apresentadas pelos suportes e 

biocatalisadores imobilizados o diâmetro médio de poros foi o parâmetro 

com maior influência tanto na quantidade de lipase imobilizada quanto no 

desempenho catalítico. Em relação à modificação da superfície da SBA-15 

com estanho, a partir da cinética de imobilização pôde-se verificar que a 

interação entre o suporte e a enzima foi mais forte quando comparada à 

adsorção física relatada na literatura. 

 

 

Palavras Chave: sílica mesoporosa, biocatalisadores imobilizados, síntese de 

ésteres.  

 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

O biodiesel é um biocombustível produzido, principalmente, a partir da 

transesterificação dos triacilgliceróis na presença de um álcool de cadeia curta e o 

mesmo já vem sendo empregado na mistura com o diesel de petróleo em diversos países 

(Verma e Sharma, 2016). A maior parte desse biocombustível é produzida por meio da 

rota catalítica alcalina, a qual gera problemas como, por exemplo, a reação de 

saponificação quando a matéria-prima possui concentrações de ácidos graxos livres 

maiores que 1% (kg/kg), o que prejudica o rendimento reacional e a purificação do 

produto (Verma e Sharma, 2016). 

Para contornar os problemas associados ao método convencional empregado na 

produção de biodiesel, catalisadores alternativos têm sido propostos como é o caso das 

enzimas lipases, pois as mesmas possuem a capacidade de atuar, tanto na reação de 

transesterificação quanto na esterificação dos ácidos graxos livres (Zhang et al., 2012). 

Entretanto, o custo das lipases é elevado comparado ao dos catalisadores básicos e, em 

sua forma solúvel, são difíceis de serem recuperadas após o processo e apresenta baixa 

estabilidade na presença de álcoois de cadeia curta (Zhang et al., 2012). 

Por outro lado, a ligação das lipases a um suporte sólido permite a fácil 

recuperação do biocatalisador, a aplicação em processos contínuos de produção, reduz 

os custos relacionados às lipases e aumenta a estabilidade das mesmas na presença de 

solventes orgânicos (Christopher et al., 2014). Neste contexto, a escolha de um material 

com características adequadas é de fundamental importância, uma vez que o suporte 

influencia a atividade catalítica das lipases e a quantidade de enzima imobilizada. 

Os materiais que apresentam área específica e volume de poros específico 

elevados, além do ordenamento na distribuição dos poros com diâmetros suficientes 

para acomodar as enzimas em seu interior, têm sido relatados como suportes capazes de 

fornecer condições para o aumento da eficiência na imobilização e no desempenho 

catalítico dos biocatalisadores (Zhou e Hartman, 2013). Tais características são 



 

apresentadas pela sílica mesoporosa SBA-15, a qual é formada por um esqueleto de 

sílica com arranjo ordenado e hexagonal de mesoporos cilíndricos.  

Além disso, o tamanho de poros da SBA-15 pode ser ajustado para diferentes 

tamanhos dependendo das condições de síntese e, também, grupos silanóis estão 

presentes na superfície da sílica mesoporosa, o que possibilita sua modificação com 

espécies químicas capazes de formarem ligações covalentes, mais estáveis, entre a 

enzima e o suporte (Zhou e Hartman, 2013).  

Devido a isto, o objetivo do trabalho foi sintetizar a SBA-15 com diferentes 

características texturais e modifica-la com cloreto de estanho II para avaliar qual o 

efeito do suporte na imobilização das lipases e no desempenho dos biocatalisadores na 

reação de transesterificação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1- Síntese e Modificação da SBA-15 e SBA-15 com poros expandidos 

A peneira molecular SBA-15 e a SBA-15 com poros expandidos foram 

sintetizadas de acordo com Calin et al. (2010). O direcionador de estrutura P-123 

(SIGMA) foi dissolvido, 4g, em 105,1 g de água deionizada e 18,9 mL de HCl (37%) 

por meio de agitação magnética na temperatura de 35 oC durante 4 horas. Em seguida, 

8,6 g de Tetraetilortosilicato (TEOS, SIGMA) foram adicionados. O sistema 

permaneceu com agitação durante 24 h e, então, foi submetido a tratamento 

hidrotérmico. Para isso, a mistura foi transferida para autoclaves de aço inox revestidas 

de Teflon as quais foram colocadas em estufa a 130 oC durante 48 horas. Para a síntese 

da SBA-15 com poros expandidos, juntamente com o TEOS foram adicionados 4g do 

agente expansor de poros 1,3,5-Trimetilbenzeno (TMB, SIGMA) e o sistema foi 

submetido ao tratamento hidrotérmico a 130 oC durante 72 horas. Os materiais foram 

secos a 105 oC e calcinados em mufla com rampa de aquecimento de 1 oC/min até a 

temperatura de 550 oC, a qual foi mantida por 6 horas. 



 

O método de modificação foi baseado em Zucca e Sanjust (2014), em que 1 g da 

sílica foi adicionada à 40 mL de uma solução de Cloreto de Estanho (II) Dihidratado 1% 

(kg/10-3 m3). A mistura foi agitada durante 45 minutos a 37 oC e então o sólido foi 

filtrado e lavado até que a água de lavagem atingisse pH 7,0. Os materiais foram 

classificados com SnS9 e SnS23 para a SBA-15 com e sem expansor de poros, 

respectivamente. 

 

2- Cinética de Imobilização das Lipases 

Para avaliar a quantidade de lipase imobilizada em função do tempo de contato 

com a solução enzimática, uma mistura de enzima (lipase de Burkholderia cepacia 

Amano PS) em tampão fosfato pH 7,0 0,18 g/L foi preparada. Então, para cada 20 mL 

de solução, 0,5g de suporte modificado (SnS9 e SnS23) foram adicionados. Feito isso, o 

sistema foi mantido com agitação durante 24 horas a 25 oC. Em tempos de pré-

determinados, alíquotas foram retiradas e a quantidade de proteína remanescente na 

solução foi determinada a partir do método de Bradford (1976). Posteriormente, o 

sólido foi filtrado e lavado com solução tampão. Os biocatalisadores imobilizados 

foram classificados como SnS9-I e SnSn23-I de acordo com o diâmetro médio de poros 

apresentados pelos suportes. 

 

3- Caracterizações dos Suportes e Biocatalisadores Imobilizados 

As características texturais dos suportes e dos biocatalisadores foram 

determinadas a partir das análises de Fisissorção de nitrogênio conduzidas em 

Equipamento ASAP 2020. Os suportes foram ativados, antes das análises, com vácuo e 

temperatura de 300 oC por 3 horas, enquanto que os biocatalisadores foram ativados a 

80 oC durante o período de 16 horas. 

Para a determinação da quantidade de estanho presente nas SBA-15 

modificadas, as mesmas foram analisadas por Espectrometria de Absorção Atômica, em 

equipamento Varian, 50B. 

 



 

4- Reações de transesterificação 

As reações de transesterificação foram conduzidas em reator de vidro 

encamisado a partir de uma mistura de óleo de soja e etanol, razão molar 1:3, 30 oC, 3% 

(kg/kg) de biocatalisador em relação à massa de óleo durante 72 horas. Em períodos 

pré-determinados, alíquotas foram retiradas e as mesmas foram purificadas para 

posterior análise em Cromatógrafo à Gás. Os rendimentos em ésteres foram 

determinados a partir da comparação com padrão interno heptadecanoato de metila 

(SIGMA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1- Caracterizações dos Suportes e Biocatalisadores 

Na Figura 1, observa-se que as isotermas dos suportes utilizados para a 

imobilização das lipases, SnS9 e SnS23, podem ser associados ao tipo IV com histerese  

H1. De acordo com Tholmes et al. (2015), comportamentos desse tipo são resultantes da 

análise de materiais com poros ordenados, cilíndricos e com estreita faixa de 

distribuição de tamanho, ou seja, são característicos da sílica mesoporosa SBA-15. 

Percebe-se, também que, ainda sobre os suportes, o material SnS23 foi capaz de 

adsorver maior volume de nitrogênio e o início da condensação capilar foi mais 

próximo da pressão relativa P/P0 igual a 1, indicando que o mesmo possui maior 

diâmetro de poros e volume específico. 

Nota-se, a partir da Figura 1, que após a imobilização (SnS9-I e SnS23-I) as 

isotermas resultantes, com base na análise dos biocatalisadores imobilizados, também 

podem ser associadas ao tipo IV com histerese H1. No entanto, após o processo de 

ancoragem enzimática, verifica-se que há diminuição de nitrogênio adsorvido, 

sugerindo que as enzimas se difundiram para o interior dos diferentes suportes após o 

processo de ancoragem enzimática. 

 



SnS9 SnS23 

SnS9-I SnS23-I 



 

das lipases há uma ligeira diminuição no tamanho médio de poros nos materiais, o que 

indica a difusão das proteínas nos canais dos diferentes materiais empregados na 

imobilização. 

Outros fatos que caracterizam a entrada das lipases nos mesoporos dos suportes 

são a diminuição da área específica, bem como  do volume específico total de poros. 

Cabe ressaltar a maior diminuição da área específica para o suporte SnS9, redução de 

106 m2/g contra 63 m2/g para o SnS23, que pode ter sido ocasionada devido à lipase de 

Burkholderia cepacia possuir diâmetro molecular que varia de 4 nm a 5 nm, conforme 

descrito por Li et al. (2010), e, provavelmente, para o suporte com menor diâmetro 

médio de poros há maior dificuldade  da difusão da enzima através dos poros 

comparada à difusão nos mesoporos do suporte SnS23, resultando em bloqueio parcial 

da porosidade ou aglomeração das macromoléculas proteicas.  

 As quantidades de estanho presentes nas amostras dos materiais após o 

tratamento com solução aquosa de cloreto de estanho (II) dihidratado estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados para a análise de espectrometria de Absorção atômica para os 
suportes utilizados na imobilização das lipases. 

 

 

 

A partir dos resultados, pode-se verificar que o material com maior área 

específica reteve quantidade de estanho superior após o processo de impregnação. 

Contudo, a relação entre  concentração de estanho e a área específica da amostra SnS9 é 

muito próxima da relação da amostra SnS23, indicando que ambos os suportes foram 

modificadas de maneira semelhante em relação à distribuição superficial do estanho.  

 

2- Cinética de Imobilização 

Suporte mg Sn/g suporte mg Sn/m2 

SnS9 43,0 0,0853 
SnS23 29,0 0,0850 





 

A rápida ligação da enzima ao suporte pode estar associada a menor restrição 

difusional externa quando comparada à difusão no interior dos poros, pois o tamanho de 

partículas da SBA-15 é da ordem de micrômetros, o que pode provocar a imobilização 

de grande parte da lipase no exterior do suporte (Serra et al., 2008). Entretanto, pode-se 

afirmar que as lipases também se difundiram no interior dos materiais com base nos 

resultados de Fisissorção de nitrogênio mencionados anteriormente e pelo fato do 

suporte com maior tamanho de poros ter imobilizado maior quantidade de enzima, 

mesmo com área específica inferior ao suporte SnS9.  

Gao et al. (2010) compararam o desempenho de SBA-15 sem modificação da 

superfície e com diferentes tamanhos de poros na adsorção de lipases. A partir das 

constatações descritas pelos autores, pode-se inferir que a perda de proteína após os 

primeiros 30 minutos de ensaio até o período de 360 minutos pode ter ocorrido devido à 

aglomeração de lipases na área externa dos suportes por meio das interações 

hidrofóbicas e hidrofílicas entre as moléculas de proteínas. Depois de determinado 

período do ensaio, como tais interações são fracas, as proteínas se desprenderam e 

retornaram à solução.   

 Gao et al. (2010) relataram que a SBA-15 com 22 nm de diâmetro de poros 

adsorveu menor quantidade de lipases do que à sílica mesoporosa com 9 nm. Os autores 

associaram estes resultados às menores restrições à difusão tanto para o interior quanto 

para fora dos canais em relação ao material com maior tamanho de mesoporos, ou seja, 

a difusão para o interior era compensada pela perda de enzima pela difusão para o 

exterior do suporte. Este comportamento foi oposto ao observado no presente trabalho, 

provavelmente, em virtude da interação forte entre o estanho presente na superfície da 

SBA-15 modificada e a lipase. 

 

3- Reações de Transesterificação 

O comportamento das enzimas imobilizadas em relação ao desempenho 

catalítico nas reações de transesterificação apresenta semelhança com a cinética de 

imobilização do ponto de vista de que o a reação com o biocatalisador com maior 





 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados apresentados verificou-se que o tamanho de poros 

do suporte é o parâmetro textural com maior influência na imobilização enzimática, pois 

mesmo com menor área específica, o SnS23 com 23 nm de diâmetro médio de poros 

reteve maior quantidade de proteína quando comparado ao SnS9 ( 9 nm de tamanho de 

poros). 

Os ensaios de cinética de imobilização indicaram uma preferência pela 

ancoragem das enzimas no exterior do suporte. Apesar disso, a difusão das lipases para 

o interior de ambos os materiais foi confirmada a partir das análises de Fisissorção de 

nitrogênio.  

A forte interação entre a enzima e o suporte modificado com estanho pôde ser 

verificada a partir da cinética de imobilização, pois comparado aos resultados da 

literatura, a menor restrição à difusão externa das lipases proporcionada pelo suporte 

com diâmetro de poros maiores, não provocou a diminuição da quantidade de proteína 

retida quando comparada ao suporte com tamanho de poros menores. 

Por fim, a produção de ésteres etílicos por meio das lipases imobilizadas também 

foi influenciada pelo maior diâmetro de poros presentes no biocatalisador, sugerindo 

menor restrição à difusão dos substratos e menor formação de agregados enzimáticos os 

quais geram impedimentos estéricos dos reagentes até o sítio ativo da enzima. 
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RESUMO – A zeólita ZSM-5 dessilicalizada foi modificada com 3-

mercaptopropiltrimetoxisilano a fim de imobilizar a lipase de Thermomyces 

lanuginosus pela técnica da “ligação covalente”. A presença do reagente 

organosilano no material zeolítico foi confirmada por Espectroscopia no 

Infravermelho com Transformada de Fourier, Análise Termogravimétrica, 

bem como pelo valor do Ponto de Carga Zero. Em seguida, a enzima foi 

imobilizada e constatou-se que apenas 48,4 ± 1,10 % das proteínas 

oferecidas ficaram retidas no suporte, devido às possíveis repulsões 

eletroestáticas entre o sólido e a lipase. Por isso, o presente trabalho avaliou 

a influência da adição de NaCl no procedimento de imobilização. Observou-

se que o biocatalisador preparado com adição de sal apresentou maior 

retenção de proteína (93,2 ± 0,631 %), porém menor estabilidade à 

lixiviação em comparação à enzima imobilizada sem a presença de NaCl. 

Os biocatalisadores foram, então, utilizados em reações para produção de 

ésteres etílicos do óleo da polpa de macaúba, das quais foram obtidos 

maiores rendimentos por meio do uso da lipase imobilizada na presença de 

NaCl (87,9 ± 5,84 %) e da lipase imobilizada na presença de NaCl seguida 



 

de lixiviação (80,0 ± 9,12 %) do que com a enzima imobilizada sem este 

artifício (60,9 ± 3,10 %).  

 

Palavras Chave: catálise enzimática. biodiesel. ZSM-5.  

 

 

INTRODUÇÃO   

 

A lipase de Thermomyces laguginosus (TLL) é uma enzima produzida por uma 

cepa geneticamente modificada de Aspergillus oryzae (PRATHUMPAI et al., 2004). 

Essa lipase é utilizada, principalmente, na indústria de alimentos a fim de se obter novos 

produtos como, por exemplo, substitutos da gordura do leite materno e gorduras 

equivalentes à manteiga de cacau, sendo recentemente, também empregada em 

processos para produção de biodiesel (FERNANDEZ-LAFUENTE, 2010).  

O biodiesel consiste em uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos, o qual 

é utilizado puro ou misturado ao óleo diesel quando enquadrado em padrões de 

qualidade pré-definidos (ALI e HANNA, 1994;  BARABÁS e TODORUT, 2011). Tal 

biocombustível pode ser obtido a partir da reação de transesterificação de óleos ou 

gorduras com um álcool de cadeia curta (metanol ou etanol) na presença de um 

catalisador (químico ou enzimático) ou em condições supercríticas (BASKAR e 

AISWARYA, 2016).  

Entre os métodos empregados para obtenção de ésteres alquílicos, a catálise 

enzimática se destaca devido às enzimas lipases atuarem na esterificação dos ácidos 

graxos livres, possibilitarem a utilização de quantidade estequiométrica de álcool e de se 

operar em condições amenas de temperatura e pressão quando comparadas às demais 

rotas de produção (FJERBACK et al., 2009). Aliado a estes aspectos, pode-se 

considerar ainda, que o uso de enzimas imobilizadas proporciona facilidade de 

separação dos produtos e maior pureza da glicerina formada (YUSBASHEVA et al., 

2014).  

Lipases imobilizadas são aquelas confinadas fisicamente ou localizadas em uma 

região definida do espaço, de modo que podem ser recuperadas e reutilizadas, bem 



 

como empregadas em processos contínuos (JEGANNATHAN e ABANG, 2008). Neste 

contexto, em relação às técnicas utilizadas na imobilização de enzimas, a ligação 

covalente é, usualmente, escolhida em virtude de propiciar estabilidade à lixiviação, 

embora possa ocorrer perda de atividade hidrolítica, haja vista as fortes ligações 

formadas entre os biocatalisadores e o suporte (SALEHI et al., 2016).  

No que diz respeito ao suporte, deve-se atentar para a seleção do material a ser 

utilizado, já que este pode influenciar nos processos difusionais e nos parâmetros 

cinéticos das enzimas (VILLENEUVE et al., 2000). Com base nisso, um sólido com 

características favoráveis é a zeólita ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil – Five), pois trata-se 

de um aluminossilicato térmica, química e mecanicamente estável ao meio reacional, 

apresenta elevada área específica e possibilidade de ajuste dos poros a tamanhos 

suficientes para acomodar as enzimas no interior do material (MITCHELL e PÉREZ-

RAMÍREZ, 2011). 

Por fim, a técnica da “ligação covalente” envolve a modificação da superfície do 

suporte com reagentes orgânicos bifuncionais, os quais podem alterar as cargas 

presentes na superfície do suporte e, consequentemente, interferir no processo de 

imobilização. Por essa razão, este trabalho tem como objetivo principal avaliar os 

efeitos causados pela adição de NaCl na imobilização da lipase de Thermomyces 

lanuginosus em ZSM-5 dessilicalizada e modificada com 3-mercaptopropiltrietoxisilano 

(MPTS) visando a obtenção de ésteres etílicos. 

 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A lipase utilizada foi a lipase de Thermomyces lanuginosus (Sigma-Aldrich, ≥ 

100.000 U g-1). Como suporte, foi selecionada a zeólita ZSM-5 dessilicalizada (Si/AL ≈ 

17, área específica de 298 m2 g-1 e distribuição de tamanho de poros centralizada em 12 

nm). Para as reações de produção de ésteres foram utilizados: óleo de polpa de macaúba 

com índice de acidez de 60,31 ± 0,09 mg KOH g-1 (Montes Claros, MG) e etanol 

(99,9%, Anidrol). 

 



 

Procedimento de modificação do suporte 

A ZSM-5 dessilicalizada (ZSM-5 D) foi modificada com 3-

mercaptopropiltrietoxisilano (MPTS), de acordo com Salehi et al. (2016), e denominada 

como ZSM-5 M. Em um béquer de vidro de 100 mL foram adicionados 0,1 mL de 

MPTS a 0,65 g de sólido e 25 mL de etanol. A mistura foi mantida sob agitação, 

durante 24 horas, depois, foi filtrada a vácuo e lavada com etanol (cerca de 300 mL), 

para remover o excesso do reagente bifuncional.  

 

Caracterização do suporte 

O suporte foi caracterizado por meio de Espectroscopia no Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) em espectrofotômetro Thermo Nicolet 360, por 

Análise Termogravimétrica (TGA) em equipamento PerkinElmer STA 6000 Thermo-

Analyzer, e por determinações dos pontos de carga zero (pHPCZ), conforme o método 

denominado “experimento dos 11 pontos” de Regalbuto e Robles (2004). 

Para o “experimento dos 11 pontos”, em tubos de ensaios de 30 mL, foram 

adicionados 20 mg de material zeólitico e 20 mL de solução aquosa de NaCl a 0,1 mol 

L-1, sob 11 diferentes condições de pH inicial ajustadas com soluções de HCl ou NaOH 

0,1 mol L-1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Os sistemas foram mantidos em banho 

Dubnoff, a 25ºC, sob agitação de 100 rpm, durante 24 horas. As soluções foram 

filtradas e o pH final foi medido com auxílio de um pHmêtro de bancada. O 

procedimento foi realizado em triplicata. 

 

Procedimentos de imobilização da lipase 

Imobilização da lipase sem adição de NaCl 

A imobilização foi feita com base na metodologia de Soares et al. (1999), com 

algumas modificações. A solução de lipase de Thermomyces lanuginosus (TLL) foi 

diluída em tampão fosfato, pH 7,0, até completar o volume de um balão volumétrico de 

25 mL e, então, foi adicionada à ZSM-5 M em erlemmeyer de 50 mL, de modo que em 

torno de 10 mg de proteína (0,57 mL de enzima) foram oferecidas a 1 g de suporte. O 

sistema foi mantido em banho Dubnoff com agitação, a 25 ºC, por 2 horas, depois, 



 

permaneceu por 24 horas a 4 ºC. A mistura foi lavada com 100 mL de solução tampão 

fosfato, pH 7,0, filtrada e seca a vácuo em dessecador, por 30 horas. 

 

Imobilização da lipase com adição de NaCl 

A metodologia de imobilização na presença de sal foi realizada de forma 

semelhante à descrita no tópico “Imobilização da lipase sem adição de NaCl”. 

Entretanto, foi adicionado NaCl à solução enzimática diluída (0,01 mol L-1). 

 

Caracterização dos biocatalisadores 

 

Análise de proteínas 

Os experimentos para quantificação de proteínas foram conduzidos em triplicata, 

conforme o método de Bradford (1976). 

 

Atividade específica de hidrólise 

Para as análises de atividade, o procedimento adotado para foi o descrito por 

Soares et al. (1999). Preparou-se uma emulsão contendo 50 mL de solução 7% (m v-1) 

de goma arábica e 50 mL de azeite de oliva. Em erlenmeyers de 125 mL, foram 

adicionados 5 mL da emulsão e 2 mL da solução tampão fosfato, pH 7,0. Após 15 

minutos de incubação a 37 oC, 0,1 g de biocatalisador imobilizado ou 1 mL de solução 

enzimática foi adicionado e a reação prosseguiu durante 10 minutos.  

Ao fim do período, 2 mL de solução acetona:água:etanol (1:1:1, v:v:v) foram 

adicionados e os ácidos graxos formados foram analisados por titulação com KOH 0,02 

mol L-1 e indicador fenolftaleína. Um controle foi preparado nas mesmas condições. A 

atividade específica (U mg-1) foi definida como a quantidade de mmol de ácido graxo 

formado por minuto, por mg de proteína presente no biocatalisador imobilizado ou 

enzima livre (mg). As análises foram realizadas em triplicata. 

Os testes de lixiviação de proteínas foram realizados com base no método descrito 

em trabalho de Serra et al. (2008). Para isso, 0,1 g de biocatalisador foram colocados 

em erlenmeyers de 50 mL e foram adicionados 4 mL de tampão fosfato pH 7,0, a 25 ºC 



 

em banho Dubnoff. Os erlenmeyers foram retirados nos tempos de 10, 20, 30, 60, 90 e 

120 minutos. As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm, durante 10 minutos e 

alíquotas de 1 mL do sobrenadante foram analisadas conforme Bradford (1976). A 

porcentagem de proteína lixiviada do suporte (PTNlixiviada) foi calculada de acordo com a 

Equação (1):  

 

100*
biom

)solV*alicbio(m

lixiviadaPTN
−

=
                                     (1)

 

 

em que mbio é a massa de proteína presente no biocatalisador inserida no ensaio (mg), 

cali é a concentração de proteína da alíquota retirada (mg mL-1)  e Vsol é o volume de 

solução tampão contida no erlenmeyer (mL). Os testes foram realizados em duplicata. 

 

Reações para obtenção de ésteres etílicos  

A síntese de ésteres etílicos foi realizada em duplicata, utilizando reatores de vidro 

encamisado de 30 mL, aos quais foram adicionados 10 g de óleo de polpa de macaúba e 

etanol, em proporção estequiométrica de 1 : 3, 6% (m m-1) de biocatalisador e 1% de 

água (m m-1), ambas as porcentagens em relação à massa de óleo, sob agitação 

magnética, a 30 oC, durante 48 horas. Foram retiradas amostras de 0,2 mL após 1, 2, 4, 

6, 8, 12, 24 e 48 horas. Para separação dos produtos reacionais, foram adicionados 1 mL 

de água deionizada e 1 mL de hexano. às amostras retiradas. Por fim, essas misturas 

foram centrifugadas e os sobrenadantes analisados por cromatografia a gás em 

equipamento GC-2010 PLUS (Shimadzu). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização do suporte 

Na Figura 1 é possível observar, tanto no espectro obtido para a amostra de 

ZSM-5 D, quanto para a de ZSM-5 M, a presença de bandas próximas a 1100 cm-1, 800 









 

De acordo com os dados dispostos na Tabela 2, observa-se que ambos os 

biocatalisadores imobilizados (sem e com adição de sal) apresentaram atividade 

específica nas reações de hidrólise do azeite de oliva menores do que as demonstradas 

pela enzima livre. 

  

Tabela 2- Atividade específica das lipases em reações de hidrólise a 37 oC, por10 

minutos. 

Lipase*  Atividade (U mg-1) 
TLL Livre 94,7 ± 1,53 

TLL imobilizada sem NaCL 67,8 ± 8,23 
TLL imobilizada com NaCl 72,0 ± 4,48 

 

Tais perdas de atividade já eram esperadas e podem ter sido ocasionadas em 

virtude dos procedimentos de imobilização terem provocado mudanças conformacionais 

de parte das enzimas para uma forma inativa, bem como impedimentos estéricos 

causados por ligações entre o suporte e o sítio ativo da TLL (VILLENEUVE et al., 

2000). Também pode-se constatar que o uso NaCl não exerceu influência significativa 

em relação ao desempenho catalítico na reação de hidrólise, visto que os valores de 

atividade apresentados pela TLL após imobilização sem e com sal foram muito 

próximos. 

As quantidades relativas de proteínas lixiviadas em função da variação do tempo 

de permanência dos biocatalisadores em solução tampão fosfato, pH 7,0, a 25ºC estão 

representadas na Figura 4. Verificam-se perdas gradativas de proteína ao longo do 

tempo, estabilizando após 60 minutos em valores de, aproximadamente, 13% e 35% na 

imobilização sem e com adição de NaCl, respectivamente. 

O maior porcentual de lixiviação observado para TLL imobilizada com sal, sugere 

a presença mais intensa de fracas interações entre a TLL e a ZSM-5 M, devido, 

provavelmente, à formação de agregados enzimáticos, ou às proteínas terem se 

adsorvido no suporte, ao invés de ligadas por meio da ligação covalente. Estes 

resultados estão de acordo com o trabalho de JANG et al. (2006) sobre a imobilização 

da enzima tripsina em SBA-15, em que foi relatado lixiviação de cerca de 10% de 

enzima do suporte modificado com MPTS, de 33% e de 53% dos suportes sem 

modificação, com diâmetro de poros de 6,4 e 10,8 nm, respectivamente. 







 

sal foi melhor após a lixiviação de proteínas aglomeradas ou, apenas, adsorvidas no 

suporte. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A zeólita ZSM-5 dessilicalizada pode ser efetivamente modificada com 3-

mercaptopropiltrimetoxisilano (MPTS). A introdução, na superfície do material 

zeolítico, dos grupos -SH, capazes de se ligarem fortemente aos resíduos de cisteína 

presentes na enzima, pode ser confirmada por meio dos espectros obtidos no 

infravermelho com transformada de Fourier, por análises termogravimétricas e pela 

determinação dos valores de ponto de carga zero.  

A partir da última análise, pode-se inferir que as possíveis repulsões 

eletroestáticas durante a imobilização influenciaram na quantidade de proteína retida no 

sólido (cerca de 50%) e, então, foi avaliado o efeito da utilização de NaCl neste 

procedimento. Os resultados permitiram inferir que o uso do sal neutralizou, ao menos 

parcialmente, essas interações repulsivas entre as cargas presentes na enzima e na 

superfície do suporte, de modo que a quantidade de proteína imobilizada aumentou de 

48,4 ± 1,10, para, aproximadamente, 93% em relação ao montante oferecido, sem perda 

significativa de atividade específica de hidrólise em comparação à lipase imobilizada 

sem a adição de sal. 

Posteriormente, os testes de lixiviação demonstraram que a adição do NaCl 

resultou na formação de interações aparentemente mais fracas entre a lipase e a ZSM-5 

modificada, já que, neste caso, cerca de 35% de proteína lixiviaram durante os testes 

experimentais, ao passo que do biocatalisador em que não se adicionou sal, apenas cerca 

de 13%. Tais valores indicam, portanto, no que diz respeito à dessorção de proteínas, 

que o biocatalisador imobilizado na presença de NaCl apresentou menor estabilidade. 

Contudo, nas reações para síntese de ésteres etílicos do óleo da polpa da macaúba, 

o emprego do biocatalisador imobilizado com NaCl após lixiviado resultou em 

rendimento médio em ésteres semelhante ao obtido pelo biocatalisador empregado sem 



 

ser submetido a este tratamento, 80,0 ± 9,12 % e 87,9 ± 5,84 %, respectivamente. Desse 

modo, com base na literatura, pode-se concluir que, provavelmente, isso ocorreu devido 

à dificuldade de difusão causada pela possível presença de agregados enzimáticos no 

biocatalisador que não foi submetido ao processo de lixiviação. 

Enfim, também pode-se perceber que os rendimentos em ésteres obtidos pelo uso 

dos biocatalisadores imobilizados na presença de sal foram maiores do que os obtidos 

com as enzimas imobilizadas convencionalmente. Esses comportamentos demonstram a 

influência positiva proporcionada pela adição de NaCl no processo de imobilização, 

uma vez que o uso desse sal permitiu oferecer maior quantidade de proteína às reações 

e, possivelmente, manter a hidratação necessária à atividade das lipases. 
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RESUMO – O presente trabalho teve como objetivo inserir porosidade na 

zeólita ZSM-5 por meio de tratamento de dessilicalização, visando à 

utilização da estrutura em reações catalíticas. Houve pouca perda de 

cristalinidade após os tratamentos, comprovando que além de não ocorrer 

colapso do sistema, a manutenção da maior parte da estrutura zeolítica foi 

uma característica inerente do tratamento. Além disso, a distribuição de 

porosidade ocorreu uniformemente no interior da estrutura cristalina, 

resultando na formação de cavidades na magnitude de mesoporos. Desta 

forma, as condições utilizadas durante o tratamento permitiram a 

manutenção da estrutura microporosa da zeólita simultaneamente com a 

inserção de poros de forma controlada.  

 

Palavras Chave: zeólitas, mesoporos, cristalinidade. 



 

  

INTRODUÇÃO  

 

Em reações catalíticas com moléculas volumosas, a presença exclusiva de 

microporos nas zeólitas pode limitar o desempenho catalítico devido à restrição ao 

transporte molecular dentro dos seus cristais. Possíveis soluções para esse problema 

seriam a diminuição do tamanho do cristal da zeólita e o desenvolvimento de materiais 

com poros maiores. 

A diminuição do tamanho do cristal reduz o caminho para a difusão dos 

reagentes. Todavia, os nanocristais zeolíticos tendem a se agregar e, muitas vezes, 

acabam apresentando propriedades diferentes, quando comparados com materiais 

tradicionais, como, por exemplo, menor estabilidade e perda de cristalinidade (Tao et 

al., 2006). 

Já o desenvolvimento de materiais com porosidade adicional combina as 

vantagens das zeólitas convencionais, as quais possuem funções catalíticas ácidas, 

características de seletividade de forma e estabilidade a elevadas temperaturas, devido à 

estrutura cristalina, e dos materiais mesoporosos, que possuem um transporte de massa 

mais eficiente (Cheng et al., 2012). 

Tratamentos pós-síntese baseados na retirada de alumínio (desaluminização) ou 

silício (dessilicalização) da estrutura zeolítica podem deixar vacâncias com tamanhos da 

ordem de grandeza de mesoporos e/ou macroporos, dependendo da intensidade do 

tratamento.  

A desaluminização é realizada por meio de tratamento com vapor a elevadas 

temperaturas ou por lixiviação com soluções ácidas. O tratamento tem a desvantagem 

de alterar significativamente as propriedades ácidas do catalisador, já que átomos de 

alumínio são extraídos da estrutura. Neste caso, a facilidade de transporte adquirida pela 

inserção de mesoporos é parcialmente cancelada pela redução da densidade de sítios 

ácidos (Groen et al., 2007).  



 

Por outro lado, a dessilicalização pode ser realizada por meio de lixiviação com 

soluções alcalinas. O tratamento alcalino extrai seletivamente átomos de silício da rede 

zeolítica. Trata-se de uma metodologia promissora na obtenção de mesoporosidade em 

zeólitas, principalmente, aquelas com alto teor de sílica, visto que sob condições ótimas 

de tratamento consegue-se considerável volume de mesoporos sem destruir a estrutura 

microporosa da zeólita e, ao mesmo tempo, preserva as propriedades ácidas do material, 

já que a quantidade de alumínio não é alterada significativamente, além de aumentar a 

área externa do catalisador (Groen et al., 2007). 

Além disso, razão Si/Al de estruturas zeolíticas é um parâmetro relevante na 

obtenção de porosidade adicional por meio de dessilicalização. A literatura (Groen et al. 

2005; Groen et al. 2004a) mostra que para estruturas com Si/Al<20, a presença de 

alumínio a elevadas concentrações impede a retirada de silício, dificultando assim a 

formação de poros. No entanto, estruturas com elevados teores de silício, Si/Al>50, 

levam à formação de poros relativamente grandes. Desta forma, concluiu-se que 

estruturas com uma razão Si/Al entre 25 e 50 apresentam características ótimas para a 

obtenção de mesoporosidade intracristalina, além de, nessas condições, ser possível a 

manutenção dos sítios ácidos.  

Este comportamento ocorre por causa da cinética de extração do silício. Devido 

às cargas negativas dos tetraedros AlO4
-, a hidrólise de ligações Si-O-Al é mais difícil 

quando comparada com ligações Si-O-Si na ausência de ambiente com alumínio 

coordenado tetraedricamente (Wei e Smirniotis, 2006; Groen et al. 2005). Desta 

maneira, materiais com elevada quantidade de alumínio são relativamente inertes à 

extração de silício e requerem condições mais severas durante a dessilicalização, como 

por exemplo, maiores concentrações de solução básica e/ou maiores intervalos de 

tratamento. Enquanto que em materiais com baixa quantidade de alumínio, o silício é 

facilmente extraído, podendo muitas vezes causar excesso de mesoporos ou até mesmo 

colapso da estrutura dependendo das condições de operação.  

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de 

diferentes condições de tratamento durante o processo de dessilicalização da zeólita 

ZSM-5 com razão Si/Al em torno de 28. Foi utilizado hidróxido de sódio como agente 



 

dessilicalizante, e, a partir das caracterizações realizadas, foi possível avaliar a 

cristalinidade e distribuição de porosidade das zeólitas pós-tratamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Dessilicalização das Zeólitas 

A zeólita ZSM-5 com razão Si/Al de aproximadamente 40 foi gentilmente doada 

pelo Cenpes/Petrobras. A dessilicalização foi realizada de acordo com procedimento 

proposto por Sartipi et al. (2013a), com o objetivo de inserir porosidade adicional nos 

suportes. O tratamento consistiu em agitar uma determinada quantidade de zeólita numa 

solução de hidróxido de sódio (Vsolução alcalina/massazeólita= 30 cm3/g) em temperatura 

específica durante um determinado intervalo. Em seguida, o sistema foi resfriado em um 

banho com gelo, e, posteriormente, filtrado a vácuo ou centrifugado em vários ciclos até 

pH neutro, para que ocorresse a separação da zeólita da solução. A remoção dos traços 

de sódio, foi realizada por meio de troca iônica com solução de cloreto de amônio (0,1 

mol/L) a 60˚C por 1h. O material tratado foi mantido a 100 ˚C, por uma noite, e, 

posteriormente, calcinado a 550 ˚C, utilizando rampa de 1 ˚C/min, por 5h. Na Tabela 1 

são mostradas as condições utilizadas para a dessilicalização de cada estrutura. 

 

Tabela 1 – Condições utilizadas na dessilicalização. 

Zeólita NaOH (mol/L) Temperatura (˚C) Tempo (min) 

H-ZSM-5(D1) 0,1 50 30 

H-ZSM-5(D2) 0,2 70 30 

H-ZSM-5(D3) 0,2 85 30 

 

 

Caracterização dos Catalisadores 

Difração de Raios X (DRX): As análises de DRX em alto ângulo das amostras 

foram realizadas no Laboratório de Adsorção e Troca Iônica (LATI), do Departamento 

de Engenharia Química (DEQ/UEM), utilizando-se um difratômetro da marca 



 

Shimadzu, modelo XRD6000, com um tubo de cobre e filtro de níquel, radiação Cu-Kα 

(1,54Å), velocidade de varredura de 0,5o/min de 5 a 60o, 40 kV e 30 mA. As fendas 

utilizadas foram de 0,5o (divergência), 0,5o (espalhamento) e de 0,30 mm (recepção).  

Espectrometria de Absorção Atômica (EAA): Os teores de silício e alumínio nas 

zeólitas, antes e após o tratamento de dessilicalização, foram realizadas em um 

equipamento Varian GTA 120, disponível no Complexo de Centrais de Apoio a 

Pesquisa (COMCAP/UEM). Antes da leitura por absorção atômica, foi necessário 

realizar a abertura da amostra, para isto, aproximadamente 0,2 g da amostra foi digerida 

com 0,5 mL de água régia (HNO3:HCl a 1:3) e 3,0 mL de ácido fluorídrico, sendo a 

suspensão aquecida até a solução se tornar límpida. O material foi resfriado e, em 

seguida, foram adicionados 10 mL de água, 5,0 mL de H3BO3 a 4% e 1,0 mL de ácido 

clorídrico. Após novo aquecimento, a solução foi resfriada, transferida e diluída em 

balões volumétricos de 100 mL. 

 

Adsorção/Dessorção de N2: As análises de fisissorção de N2 serão realizadas no 

Laboratório de Adsorção e Troca Iônica (LATI), do Departamento de Engenharia 

Química (DEQ/UEM), em um equipamento Micromeritics ASAP 2020. Os parâmetros 

texturais foram determinados a partir das isotermas de adsorção e dessorção de N2 e 

CO2. Antes da análise, aproximadamente 100 mg de cada amostra foram submetidas a 

um pré-tratamento, sendo as zeólitas ativadas a 200 oC, sob vácuo, durante 12 horas, 

com o intuito de garantir a secagem completa. As isotermas de adsorção e de dessorção 

de nitrogênio foram realizadas a temperatura do N2 líquido (-196 oC). A área específica 

total das amostras foi calculada pelo método BET (BRUNAUER et al., 1938) e o 

volume, área e tamanho de mesoporos pelo método BJH (BARRETT et al., 1951). O 

volume total de poros foi calculado a partir do volume de N2 adsorvido a pressões 

relativas em torno de 0,99. E por fim, o volume e área de microporos para as zeólitas 

foram calculados pelo método t-plot (BOER et al., 1966).  

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET): Nesta análise foi utilizado um 

Microscópio Eletrônico de Transmissão JEOL modelo JEM-1400 disponível no 

Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP/UEM). Para a análise foi 



 

preparada uma pequena quantidade de suspensão da zeólita e do catalisador em álcool 

isopropílico. Após o preparo, a suspensão permaneceu por cerca de uma hora num 

aparelho de ultrassom para que ocorresse a máxima dispersão da suspensão no meio. 

Logo após, uma gota da solução foi depositada cuidadosamente sobre uma grade de 

cobre (0,3 cm de diâmetro e 200 mesh) recoberta com um filme de carbono localizada 

sobre uma placa de Petri. As grades preparadas para análise secaram durante uma noite, 

a temperatura ambiente, e posteriormente foram inseridas no microscópio para obtenção 

das imagens.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Difração de Raios X 

 As zeólitas antes e após a dessilicalização foram caracterizados por meio de 

análise de Difração de Raios X apresentada na Figura 1. Comparando o difratograma da 

H-ZSM-5 mostrado na Figura 1 com outros padrões disponíveis na literatura (Martínez 

et al., 2008; Groen et al., 2004b) é possível afirmar que o material corresponde a uma 

zeólita H-ZSM-5 com elevada cristalinidade e sem a presença de fases indesejáveis. 

Observa-se que após o tratamento de dessilicalização todas as zeólitas 

apresentaram diminuição na intensidade dos picos característicos, e consequente perda 

de cristalinidade conforme já havia sido relatado na literatura (García et al., 2016). 

Quanto mais severas foram as condições do tratamento, menores as intensidades dos 

picos característicos em relação à amostra base.  





 

Espectrometria de Absorção Atômica 
As razões Si/Al presentes nas zeólitas antes e após a dessilicalização são 

apresentadas na Tabela 3. A amostra base se encontrava no intervalo de razão Si/Al 

ótima (entre 25 e 50) considerada para o tratamento de dessilicalização (Groen et al., 

2004a). Após o tratamento houve uma diminuição da razão Si/Al em todas as estruturas, 

devido à extração seletiva do silício, conforme já era esperado. 

 

Tabela 3 - Razão Si/Al das zeólitas. 

Zeólita Si/Al 

H-ZSM-5 28 

H-ZSM-5(D1) 25 

H-ZSM-5(D2) 23 

H-ZSM-5(D3) 20 

 

Fisissorção de N2 

 

Na Figura 2 são apresentadas as isotermas de adsorção/dessorção de N2 das 

zeólitas antes e após a dessilicalização. Todas as zeólitas possuem isotermas do tipo I, 

características de materiais microporosos. Neste caso, a adsorção ocorre a pressões 

relativas bastante baixas, devido à interação das paredes dos poros com o adsorvato. O 

enchimento completo dos microporos geralmente requer pressões relativas baixas 

(<0,3), por causa da maior interação entre as moléculas adsorvidas. No entanto, a 

presença de histerese sugere a presença de mesoporos (Leofanti et al., 1998). 

A dessorção do adsorvato, depois que a saturação é completada, é o oposto da 

adsorção. No entanto, a dessorção nos mesoporos geralmente ocorre a pressões relativas 

mais baixas do que àquelas da condensação capilar, originando assim uma histerese. 

Como pode ser observado, na Figura 2, apesar das isotermas apresentadas serem do tipo 

I, ocorre a presença de algum tipo de histerese. Sendo assim, pode-se afirmar que as 

estruturas zeolíticas possuem característica microporosa e presença de mesoporos. 







 

Tabela 4 - Parâmetros texturais das zeólitas e peneira molecular mesoporosa. 

Amostras Aesp
a 

(m2/g) 
Amicro

b 

(m2/g) 

Ameso
c 

(m2/g) 
V total

d 
(cm3/g) 

Vmicro
e 

(cm3/g) 
Vmeso

f 

(cm3/g) 
Dmeso

g 
(Å) 

H-ZSM-5 344 284 37,2 0,21 0,11 0,08 - 

H-ZSM-5(D1) 439 332 88,1 0,25 0,13 0,11 48,6 

H-ZSM-5(D2) 453 321 114 0,33 0,13 0,19 66,1 

H-ZSM-5(D3) 437 278 142 0,40 0,11 0,27 77,3 

a Área específica determinada pelo método BET. 
b Área de microporos determinado pelo método t-plot. 
c Área de mesoporos determinada pelo método BJH. 
d Volume total de poros determinado a pressões relativas em torno de 0,99. 
e  Volume de microporos determinado pelo método t-plot. 
f  Volume de mesoporos determinado pelo método BJH. 
g Diâmetro de mesoporos determinado pelo método BJH.  

 

Por meio da Tabela 4 observa-se que, apesar do elevado grau de mesoporosidade 

após o tratamento de dessilicalização, a microporosidade das estruturas zeolíticas foi 

mantida, o que confirma que o procedimento não resultou em severa amorfização da 

estrutura zeolítica (Sartipi et al., 2013b). Isto justifica as isotermas características de 

materiais microporosos tanto antes quanto após o tratamento.  

Além disso, quanto maior a concentração da solução alcalina, maior é a inserção 

de mesoporosidade nas estruturas. Assim como quanto maior a temperatura de 

tratamento, maior é a presença de mesoporos. Neste caso, maiores temperaturas 

permitem a extração de átomos de silício que poderiam ser estabilizados pelos átomos 

de alumínio vizinhos a baixas temperaturas (Groen et al. 2005). 

 

Microscopia Eletrônica de Transmissão 
Nas Figuras 4, 5, 6 e 7 são mostradas as microscopias eletrônicas de transmissão 

da zeólita antes e após os tratamentos de dessilicalização. Observa-se que quanto mais 

severo for o tratamento, maior é a inserção de porosidade no interior da estrutura 

zeolítica. Este comportamento ocorreu, devido, provavelmente, ao excesso de alumínio 

na superfície e proteção dos átomos vizinhos de silício pela carga negativa AlO4- contra 

o ataque dos grupos OH-, propiciando assim a formação de poros intracristalinos 











 

estrutura e características microporosas da H-ZSM-5, a qual poderia entrar em colapso 

caso a inserção de poros ocorresse de maneira desordenada.  

 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos observou-se que é eficaz a inserção de poros em 

zeólitas, no caso a ZSM-5, por meio de tratamento de dessilicalização utilizando 

hidróxido de sódio, a partir do qual é possível controlar a magnitude da porosidade 

formada por meio das condições do tratamento. Além disso, o procedimento estudado 

permitiu a manutenção das características microporosas e cristalinidade da estrutura, as 

quais são essenciais nas reações catalíticas nas quais as zeólitas são utilizadas como 

suportes. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARRETT, E. P.; JOYNER, L. G.; HALENDA, P.P. The determination of pore volume 

and area distributions in porous substances. I. Computations from nitrogen isotherms. 

Journal of the American Chemical Society, v.73, p.373-383, 1951. 

BOER, J.H.; LIPPENS, B. C.; LINSEN, B. G.; BROEKHOFF, J. C. P.; HEUVEL, A.; 

OSINGA, T. J. The t-curve of multimolecular N2-adsorption. Journal of Colloid and 

Interface Science, v.21, p.405-414, 1966. 

BRUNAUER, S.; EMMETT, P. H.; TELLER, E. Adsorption of Gases in 

Multimolecular Layers. Journal of the American Chemical Society, v. 60, p.309-319, 

1938. 

CEJKA, J.; BEKKUM, H.; CORMA, A.; SCHÜTH, F. Introduction to Zeolite 

Science and Practice. Elsiever B. V., Third Revised Edition, 2007. 



 

CHENG, K.; KANG, J.; HUANG, S.; YOU, Z.; ZHANG, Q.; DING, J.; HUA, W.; 

LOU, Y.; DENG, W.; WANG, Y. Mesoporous Beta Zeolite-Supported Ruthenium 

Nanoparticles for Selective Conversion of Synthesis Gas to C5-C11 Isoparaffins. ACS 

Catalysis, v.2, n.3, p.441-449, 2012. 

GARCÍA, R. J.; FALCO, M.; SEDRAN, U. Impact of the desilication treatment of Y 

zeolite on the catalytic cracking of bulky hydrocarbon molecules. Topics in Catalysis, 

v.59, n.2-4, p.268-277, 2016. 

GROEN, J. C.; SANO, T.; MOULIJN, J. A.; PÉREZ-RAMÍREZ, J. Alkaline-mediated 

mesoporous mordenite zeolites for acid-catalyzed conversions. Journal of Catalysis, 

v.251, n.1, p.21-27, 2007. 

GROEN, J. C.; PEFFER, L. A. A.; MOULIJN J. A.; PÉREZ-RAMREZ, J. Mechanism 

of Hierarchical Porosity Development in MFI Zeolites by Desilication: The Role of 

Aluminium as a Pore-Directing Agent. Chemistry European Journal, v.11, p.4983-

4994, 2005. 

GROEN, J. C.; JANSEN J. C.; MOULIJN J. A.; PÉREZ-RAMREZ, J. Optimal 

Aluminum-Assisted Mesoporosity Development in MFI Zeolites by Desilication 

Journal of Physical Chemistry B, v.108, p.13062, 2004a.  

GROEN, J. C.; PEFFER, L. A. A.; MOULIJN J. A.; PÉREZ-RAMREZ, J. 

Mesoporosity development in ZSM-5 zeolite upon optimized desilication conditions in 

alkaline medium. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, v.241, p.53-

58, 2004b.  

LEOFANTI, G.; PADOVAN, M.; TOZZOLA, G.; VENTURELLI, B. Surface area and 

pore texture of catalysts. Catalysis Today, v.41, p.207-219, 1998. 

MARTÍNEZ, A.; VALENCIA, S.; MURCIANO, R.; CERQUEIRA, H. S.; COSTA, A. 

F.; SOUSA-AGUIAR, E. F. Catalytic behavior of hybrid Co/SiO2-(medium-pore) 

zeolite catalysts during the one-stage conversion of syngas to gasoline. Applied 

Catalysis A: General, V.346, p.117-125, 2008. 



 

SADOWSKA, K.; GÓRA-MAREK, K.; DORZDEK, M.; KUSTROWSKI, P.; 

DATKA, J.; MARTINEZ TRIGUERO, J; REY, F. Desilication of highly siliceous 

zeolite ZSM-5 with NaOH and NaOH/tetrabutylamine hydroxide. Microporous and 

Mesoporous Materials, v.168, p.195-205, 2013. 

SARTIPI, S.; PARASHAR, K.; VALERO-ROMERO, M. J.; SANTOS, V. P.; 

LINDEN, B.; MAKKEE, M.; KAPTEIJN, F.; GASCON, J. Hierarchical H-ZSM-5 

supported cobalt for the direct synthesis of gasoline-range hydrocarbons from syngas: 

Advantages, limitations, and mechanistic insight. Journal of Catalysis, v.305, p.179-

190, 2013a. 

SARTIPI, S.; VAN DIJK, J. E.; GASCON, J.; KAPTEIJN, F. Toward bifunctional 

catalysts for the direct conversion of syngas to gasoline range hydrocarbons: H-ZSM-5 

coated Co versus H-ZSM-5 supported Co. Applied Catalysis A: General, v.456, p.11-

22, 2013b. 

SING, K. The use of nitrogen adsorption for the characterization of porous materials. 

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 187-188, p. 

3-9, 2001. 

TAO, Y.; KANOH, H.; ABRAMS, L.; KANEKO, K. Mesopore-modified zeolites: 

Preparation, characterization, and applications. Chemical Reviews, v.106, n.3, p.896-

910, 2006. 

WEI, X.; SMIRNIOTIS, P.G. Development and characterization of mesoporosity in 

ZSM-12 by desilication. Microporous and Mesoporous Materials, v.97, p.97-106, 

2006. 

  



 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTE TÊXTIL UTILIZANDO 

FOTOCATALISADORES PRODUZIDOS A PARTIR DE 

CINZAS RESIDUAIS DO BAGAÇO DE CANA-DE-

AÇÚCAR E DIÓXIDO DE TITÂNIO 

 

 

R. P. MARTINS1, L. S. BORBAN1 e M. H. N. O. SCALIANTE1. 

  
1 Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Engenharia Química. 

E-mail para contato: maraolsenscaliante@gmail.com 

 

  

RESUMO - As cinzas são resíduos sólidos provenientes da queima de biomassa para 

geração de energia. Uma alternativa para reaproveitar esses resíduos é a sua utilização 

como matéria-prima para síntese de zeólitas. O presente trabalho teve por objetivo 

produzir fotocatalisadores à base de zeólita A sintetizada a partir de cinzas de bagaço de 

cana-de-açúcar como fonte alternativa de sílica e alumínio. A zeólita foi sintetizada pelo 

método da fusão alcalina e foi utilizada como suporte para os catalisadores sintetizados 

por impregnação úmida com diferentes proporções de TiO2. Sabe-se que o efluente 

têxtil é de difícil tratamento por meios tradicionais, e em função disso os processos 

oxidativos avançados (POAs), em particular a fotocatálise heterogênea, se mostraram 

promissores para a remoção de poluentes orgânicos. Os resultados indicaram que os 

fotocatalisadores TiO2/NaA, 5 e 10% em massa, descoloriram o corante Azul Reativo 

C.I. 250 em 74,70 e 81,73%, respectivamente, quando expostos a radiação UV. 

 

Palavras Chave: zeólita A, efluente têxtil, fotocatálise heterogênea. 

 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

       As cinzas são resíduos sólidos provenientes da queima de biomassa para 

geração de energia. As fontes mais comuns de biomassa para queima em caldeiras 

industriais são o bagaço de cana-de-açúcar, cavacos de madeira, cascas de arroz, e 

resíduos das indústrias de papel e celulose. Aproximadamente 95% de todo o bagaço 

produzido no Brasil é queimado em caldeiras para geração de vapor. (ANDREOLA e 

SANTOS, 2011) 

Todo esse resíduo é armazenado devido ao alto custo de transporte e o baixo valor 

de mercado, não compensando a comercialização (FUNGARO e BRUNO, 2009). Além 

de ocupar grandes territórios, armazenado de forma incorreta, pode causar sérios 

problemas ambientais. Com isso, a busca de processos que possam consumir e 

transformar estas cinzas em um material de alto valor agregado é interessante e 

necessária. 

A pesquisa de Gupta e Sharma (2003) mostra que cinzas contêm principalmente 

sílica e alumina. Uma possibilidade de uso efetivo desses resíduos é convertê-los em 

zeólitas, devido à composição química da cinza ser semelhante com a do material 

vulcânico precursor das zeólitas naturais (ROCHA JUNIOR et AL., 2012).  

Zeólitas são aluminosilicatos cristalinos hidratados de metais alcalinos terrosos, 

constituídos por arranjos tridimensionais de tetraedros de sílica [SiO4]
4- e alumina 

[AlO4]
5- , ligados entre si por átomos de oxigênio. (GIANETTO, 1990). Como o 

alumínio possui valência menor que a do silício, a estrutura da zeólita apresenta uma 

carga negativa para cada átomo de alumínio. Esta carga é balanceada por cátions de 

compensação, normalmente Na+, K+ e Ca+, que são livres para se moverem nos canais 

de rede e podem ser trocados por outros cátions em solução. (AGUIAR et al., 2002; 

GUINEST e RIBEIRO, 2004). 

A síntese tradicional de zeólitas utiliza hidrogéis como matéria prima. Novos 

processos de síntese empregando matérias-primas mais econômicas vêm sendo os 

objetivos de vários estudos. Matérias primas naturais, tais como o diatomito, perlita 



 

(WANG, SHEN e GAO, 2007) e cinzas de carvão (QUEROL et al., 2007) vem sendo 

usadas para sintetizar zeólitas.  

Os corantes fazem parte de um grupo de materiais chamados colorantes que são 

caracterizados por absorverem luz na região do visível (350 a 760 nm). São compostos 

orgânicos capazes de colorir substratos têxteis, sob condições de processos pré-

estabelecidos (ZOLLINGER, 1991). 

 Nos processos têxteis são consumidos grandes volumes de água e produtos 

químicos, o que consequentemente gera expressivo volume de descarga de efluentes, 

sendo considerado um dos maiores poluidores industrias. O lançamento desses efluentes 

no ecossistema é uma fonte de poluição estética, de eutrofização e de perturbações da 

vida aquática, pois impede a penetração de luz ao meio aquático inibindo o processo de 

fotossíntese das plantas (ARMAGAN et al., 2004). 

Dentre as soluções apontadas para tal problema ambiental, destacam-se os 

Processos Oxidativos Avançados (POAs), que vêm atraindo grande interesse por serem 

mais sustentáveis a longo prazo. Entre estes processos, muitos autores têm apontado a 

Fotocatálise Heterogênea como uma tecnologia alternativa para o tratamento de efluente 

têxtil (NOGUEIRA e JARDIM, 1998; TANG e CHEN, 2004). 

O principio das reações de fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um 

semicondutor de óxido metálico puro ou contaminado (TiO2, ZnO, CdS, WO3, ZnS, 

Nb2O5, Fe2O3) por luz solar ou artificial. Um semicondutor é definido por bandas de 

valência (BV) e de condução (BC) e a região entre elas é denominada band gap. Dentre 

os catalisadores disponíveis, o TiO2 é apontado como melhor catalisador para a maioria 

dos efluentes (corantes). 

Dentre os diferentes suportes para os catalisadores, as zeólitas apresentam 

características atrativas, pois possuem elevada área específica, propriedade adsorvente, 

estabilidade e regularidade de sua estrutura de poros, conferindo ao catalisador 

suportado porosidade e resistência mecânica (BAILE et AL., 2008; WANG et AL., 

2008).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

Caracterização das cinzas 

Difratometria de Raios X: A análise de difração de raios X foi realizada com a 

finalidade de identificar as fases cristalinas presentes nas amostras. O difratômetro 

usado foi o D8 Advance da marca Bruker pertencente ao Complexo de Centrais de 

Apoio à Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá (COMCAP-UEM). O ângulo 2 

theta variou entre 5º e 80º. 

 

Fluorescência de Raios X: A análise de fluorescência de raios X foi feita a fim de 

conhecer os componentes presentes nas cinzas. A amostra foi previamente prensada 

com uma prensa hidráulica e o teste foi realizado pelo equipamento Advanced X-Ray 

Fluorescence Spectrometer da marca Rigaku, pertencente a COMCAP-UEM. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura: Esse teste foi realizado para analisar a 

morfologia das cinzas. O equipamento utilizado foi o Quanta FEI 250, da COMCAP-

UEM. 

 

Síntese da zeólita NaA 

A sintese da zeólita A seguiu o método da fusão alcalina, no qual 2,5 g de 

cinzas previamente secas foram adicionados a 2,8 g de hidróxido de sódio e 1,43 g de 

hidróxido de alumínio e transferidos para uma mufla para tratamento térmico a 550 ºC 

por 1 hora (rampa de 10 ºC/min). O material fundido foi triturado, peneirado e, em 

seguida, adicionado a ele 20 mL de água desionizada. Após isso transferiu-se a solução 

para um reator de teflon que permaneceu numa estufa por 24 horas a 100 ºC. Depois de 

todo esse procedimento, o material obtido foi filtrado, lavado, secado e encaminhado 

para a caracterização.   

 

Caracterização da zeólita 

 



 

Difratometria de Raios X: A difratometria de raios X foi realizada nesta fase para 

garantir que ocorreu a síntese da zeólita A, de fato, verificando as fases cristalinas 

presente nas amostras. O equipamento utilizado foi o difratômetro da COMCAP-UEM. 

 

Preparo dos catalisadores: Os catalisadores TiO2/NaA suportados com 5% e 10% 

em massa de fase ativa foram preparados pelo método da impregnação úmida. A forma 

mineral do dióxido de titânio utilizado foi a Anatase, da marca Kronos. Os dois 

componentes foram misturados de acordo com a porcentagem em massa e adicionou-se 

água até a completa solubilização e transferiu-se a solução para um evaporador rotativo 

à vácuo. Após a completa secagem do material, os catalisadores foram levados à estufa 

para a secagem durante 1 hora a 100 ºC. Por conseguinte, os catalisadores foram 

calcinados a 500 ºC por 5 horas, em uma mufla. O catalisador TiO2/NaA com 5% em 

massa de dióxido de titânio vai ser chamado de catalisador A, e o catalisador com 10% 

em massa, por sua vez, será chamado de catalisador B. 

 

Caracterização dos catalisadores 

Difratometria de Raios X: O DRX foi realizado após o preparo dos catalisadores a 

fim de confirmar que o dióxido de titânio foi impregnado na zeólita A. O equipamento 

utilizado foi o difratômetro da COMCAP-UEM. 

 

Espectrofometria Fotoacústica: A análise de Espectroscopia Fotoacústica teve 

como objetivo determinar a energia band gap dos catalisadores estudados. Esta análise 

foi realizada em um equipamento no Departamento de Física da UEM (DFI-UEM), com 

programação de fenda de 3,16, velocidade de 300 m/s, freqüência de 23 Hz e tempo de 

espera de 1 segundo. 

 

Testes Fotocatalíticos 



 

Espectrofometria de Varredura: Para a obtenção da curva de calibração da 

absorbância em relação à concentração de corante, primeiramente determinou-se o 

comprimento de onda que o equipamento seria programado para a leitura. Para isso, 

foram preparadas quatro soluções diluídas do corante Azul Reativo C.I. 250, sendo estas 

e a água analisadas de 200 até 800 nanômetros a fim de determinar o comprimento de 

onda que todas as soluções absorvessem mais radiação. O comprimento de onda foi 

determinado a partir da análise gráfica. 

 

Curva de calibração: Foram preparadas sete amostras de solução de corante, 

variando sua concentração de 10 a 0,5 ppm, para a obtenção da curva de calibração. 

Essa curva é necessária para relacionar qualquer absorbância com uma concentração de 

corante, por meio da análise gráfica da absorbância versus concentração. O 

espectrofotômetro utilizado foi o DR-2700 da marca Hach, programado com o 

comprimento de onda de maior absorção de luz aferido pelo espectro de varredura.  

Avaliação fotocatalítica: Foram realizados testes em unidade de reação 

fotocatalítica isolada composta por sistemas de agitação magnética e refrigeração a 

25 oC. Foi utilizado como fonte de radiação uma lâmpada de vapor de mercúrio 

(OuroLux) com potência de 250 W, para radiação visível, e uma lâmpada de mercúrio 

sem bulbo com potência de 250 W (OuroLux), para radiação UV-Visível.  

O procedimento experimental consistiu no acompanhamento da degradação 

fotocatalítica de uma solução de corante azul reativo C.I.250 com concentração inicial 

de 10 ppm. As amostras de catalisador foram dispersas em solução de corante a uma 

concentração de 2 g/L. 

Alíquotas foram coletadas em intervalos de tempo regulares de 1 h, sendo a 

primeira hora com a lâmpada apagada para ocorrer a adsorção e assim saturar os 

catalisadores. As alíquotas eram filtradas com membrana Millipore (diâmetro de poro 

0,22µm) para que fosse realizada a leitura da absorbância em espectrômetro UV-VIS 

(Hach) utilizando o comprimento de onda máximo determinado Espectrofometria de 

Varredura.  

 





 

Pelo fato do difratograma ser curvo, principalmente entre os ângulos 20º e 40º, 

observa-se que a trata-se de um material amorfo. À essa curva é dado o nome halo.  

A análise de Fluorescência de Raios X permitiu o melhor conhecimento da 

composição da cinza, através da caracterização química. A Tabela 1 mostra os 

componentes identificados na amostra e suas respectivas porcentagens mássicas. É 

possível observar que o quartzo (SiO2) possui a maior fração, seguido de óxido de 

alumínio (Al2O3) e óxido férrico (Fe2O3). 

 

Tabela 1 - Resultados da Fluorescência de Raios X da amostra de cinza. 

Componente  Percentagem mássica, % 

Na2O 1,17 

MgO 3,77 

Al 2O3 12,20 

SiO2 34,00 

P2O5 1,94 

SO3 2,22 

Cl 4,07 

K2O 9,30 

CaO 16,50 

TiO2 1,92 

MnO 0,856 

Fe2O3 11,70 

 

A micrografia das cinzas, vista na Figura 2, revelou partículas de tamanhos e 

formas bastante variadas. Pode-se observar também que algumas estruturas são porosas, 

o que foi previsto por Cordeiro et al em 2009 ser consequência da liberação de matéria 

orgânica durante a queima do bagaço.  

 







 

 

Analisando os dois difratogramas é possível perceber que os picos de dióxido de 

titânio no catalisador A foram menores que os picos do catalisador B, o que evidencia a 

diferença de proporção entre a fasa ativa e a zeólita A.  

Também se observa que os picos de zeólita A permaneceram, em sua maioria, 

inalterados, o que comprova que não houve alteração na estrutura cristalina dos 

catalisadores após a impregnação e calcinação.  

Os resultados de espectroscopia fotoacústica mostram a energia de band gap dos 

catalisadores TiO2/NaA 5 e 10% em massa de fase ativa, que foram, respectivamente, 

3,00 eV e 3,12 eV. Esse valor fornece a quantidade de energia necessária para promover 

o elétron da banda de valência para a banda de condução. 

Quanto menor a energia band gap, maior o potencial fotocatalítico terá o 

catalisador, pois necessitará de luz de menor energia para ativá-lo, podendo 

eventualmente ser empregado com luz visível.  

Analisando os resultados, é possível concluir que o catalisador A possui maior 

potencial fotocatalítico, o que contradiz com os resultados dos itens seguintes. Uma 

hipótese para esse resultado são erros cometidos para aferir os resultados da 

espectroscopia fotoacústica. O laser mais adequado para esse tipo de medida estava com 

defeito no DFI-UEM e por isso utilizou-se outro, acarretando em erros de medidas. 

A partir da curva de absorção versus comprimento de onda (espectro de 

varredura), disposto na Figura 5  foi possível verificar que o pico de absorbância 

máxima ocorreu aproximadamente em 617 nm, sendo esse o comprimento escolhido 

para ser utilizado nos próximos procedimentos.  

 









 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste trabalho demonstraram que cinzas de bagaço de cana-de-

açúcar podem ser utilizadas como matéria-prima na síntese de zeólitas, por serem ricas 

em sílica e alumínio, o que se apresenta como uma alternativa interessante para o uso 

deste resíduo industrial, minimizando os impactos gerados no meio ambiente.  

Conclui-se também que o dióxido de titânio (TiO2) apresenta propriedades 

essenciais para atuar como fotocatalisadores, assim como a zeólita A é um suporte 

adequado para óxidos em fase ativa.  

Na análise das caracterizações e da redução da cor do corante, conclui-se que o 

método de preparação dos catalisadores por impregnação úmida gerou fotocatalisadores 

com alta atividade catalítica quando expostos a raios UV, reduzindo a concentração de 

Azul Reativo C.I. 250 em até 81,73%, para o catalisador TiO2/NaA com 10% de fase 

ativa.  

Levando em consideração o que foi apresentado, conclui-se que o presente 

trabalho apresentou um processo capaz de degradar corante de efluente têxtil, utilizando 

a fotocatálise heterogênea, nos quais os catalisadores foram produzidos a partir de um 

resíduo sólido industrial, o seja, a contribuição ambiental se faz em duas vias. 
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RESUMO – As cinzas são resíduos sólidos provenientes da queima de 

biomassa para geração de energia. Uma alternativa para reaproveitar esses 

resíduos é a sua utilização como matéria-prima para síntese de zeólitas. O 

presente trabalho teve por objetivo produzir fotocatalisadores à base de 

zeólita A sintetizada a partir de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar como 

fonte alternativa de sílica e alumínio. A síntese da zeólita seguiu método da 

fusão alcalina e os fotocatalisadores foram produzidos a partir da 

impregnação úmida de diferentes proporções de ZnO. Sabe-se que o 

efluente têxtil é de difícil tratamento por meios tradicionais, e em função 

disso os processos oxidativos avançados (POAs), em particular a 

fotocatálise heterogênea, se mostraram promissores para a remoção de 

poluentes orgânicos. Os resultados indicaram que os fotocatalisadores 

ZnO/NaA, 2,5 e 5% em massa, permitiram a descoloração do efluente 

sintético (C.I. 250 - 10 ppm) em 77,8 e 100,0%, respectivamente, sob 

radiação UV. 

 

Palavras Chave: Cinzas, zeólita A, fotocatalisadores. 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

As cinzas são resíduos sólidos provenientes da queima da biomassa na produção 

de energia. As fontes mais comuns dessas biomassas são a cana-de-açúcar, casca de 

arroz e resíduos da indústria madeireira e papel e celulose. Na extração do caldo da 

cana-de-açúcar é gerada grande quantidade de bagaço, cerca de 30% da cana moída. 

Aproximadamente 95% de todo o bagaço produzido no Brasil é queimado em caldeiras 

para a geração de vapor. (ANDREOLA e SANTOS, 2011). Todavia, devido ao baixo 

valor agregado e ao alto custo para o transporte, as indústrias acabam armazenando esse 

material (FUNGARO e BRUNO, 2009) que normalmente é produzido em grande 

escala, e assim, acaba ocupando um grande espaço em seu armazenamento. Caso esse 

armazenamento não seja feito de forma correta, pode causar grande impacto ambiental. 

Assim, a busca por procedimentos com essa biomassa que gerem um produto de alto 

valor agregado é necessária e de alto interesse industrial.  

Zeólitas são alumino silicatos cristalinos hidratados de metais alcalinos ou 

alcalino terrosos, constituídas por arranjos tridimensionais de tetraedros de sílica 

[SiO4]4- e alumina [AlO4]
5-, ligados entre si por átomos de oxigênio. Estas redes 

formam uma grande quantidade de espaços vazios e abertos, sendo estas responsáveis 

pela definição de inúmeras propriedades especiais das zeólitas (GIANNETTO, 1990). 

As zeólitas possuem larga aplicação industrial. Numerosos processos industriais de 

refino, petroquímica e química fina, utilizam catalisadores à base delas. As razões de 

seu êxito em catálise são sua alta área específica, capacidade de adsorção, seus centros 

ácidos, o tamanho dos seus canais e cavidades e sua seletividade de forma. Estas 

características fazem com que as zeólitas sejam materiais interessantes para serem 

utilizados como trocadores iônicos, peneiras moleculares e adsorventes (XU et al., 

2007).  

Vários aspectos são importantes para a síntese de zeólitas, tais como o tipo e a 

composição das cinzas, tipo e concentração do meio reacional, pressão, temperatura, 

tempo de reação e relação solução/cinzas (FUNGARO e BRUNO, 2009). Estudos 



 

realizados por GOMES et al., 2015 constataram a efetividade de produção de zeólita A, 

que associado a resultados positivos alcançados com a fotodegradação catalítica de 

corante RB250, existente em efluentes de indústrias têxteis, pressupõe a possibilidade 

de desenvolvimento de fotocatalisadores a partir de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar. 

A zeólita A apresenta relação Si/Al igual a 1. A fórmula química de sua célula unitária 

pode ser expressa como Na96Al 96Si96O384.27H2O. 

Dentre os Processos Oxidativos Avançados existentes, muitos autores têm 

apontado a Fotocatálise Heterogênea como uma tecnologia alternativa para o tratamento 

de efluente têxtil (NOGUEIRA e JARDIM, 1998; TANG e CHEN, 2004). As principais 

vantagens da fotocatálise heterogênea consistem na mineralização do poluente e não 

somente transferi-lo de fase; e na transformação de produtos refratários em compostos 

biodegradáveis (TEIXERA e JARDIM, 2004).  

O princípio das reações de fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um 

semicondutor de óxido metálico puro ou contaminado (TiO2, ZnO, CdS, WO3, ZnS, 

Nb2O5, Fe2O3) por luz solar ou artificial. Um semicondutor é definido por bandas de 

valência (BV) e de condução (BC) e a região entre elas é denominada band gap. Dentre 

os catalisadores disponíveis, o ZnO encontra ampla aplicação devido a sua 

disponibilidade, estabilidade, baixo custo e energia band gap favorável. 

(VELMURUGAN e SWAMINATHAN, 2002; ESPLUGAS et al., 2002).  

Sendo assim, o objetivo do trabalho foi produzir fotocatalisadores à base de ZnO 

suportados em zeólita A sintetizada a partir de cinzas volantes provenientes da queima 

do bagaço de cana-de-açúcar como fonte de Si e Al. 

 

METODOLOGIA 

 

Preparação e Caracterização das cinzas 

As cinzas volantes provenientes da queima do bagaço da cana foram cedidas por 

uma agroindústria da região norte do Paraná. As cinzas foram secas em estufa a 105ºC 

durante 24 h. 



 

Para a análise de Fluorescência de raios X, primeiramente a amostra foi 

empastilhada, utilizando uma prensa da marca Amef, em uma pressão de 24 torr durante 

60 s. Com o material prensado, o equipamento utilizado na análise foi o Advanced X-

Ray Fluorescence Spectrometer da marca Rigaku. A análise de difração de raios X 

(DRX) foi realizada para a verificação dos componentes presentes na amostra, usando 

um difratômetro de raios LanX XRD-6000 da Shimadzu, com coleta entre 5º e 50º (2 

theta), velocidade do ganiômetro de 0,05º/min, 30 kV e 15 mA. Para a análise da 

morfologia das cinzas foi realizada a microscopia eletrônica de varredura (MEV) por 

meio do microscópico eletrônico Quanta FEI 250. Para a realização da varredura, as 

amostras foram colocadas em uma fita adesiva de dupla face de carbono em suporte 

metálico e após, feita pulverização de fina camada de Au sobre elas para torná-las 

condutoras. A condição de análise para imagens de elétrons secundários foram voltagem 

de aceleração 20 kV. Todas as análises foram realizadas no COMCAP-UEM. 

 

Síntese da Zeólita A 

A síntese da zeólita A foi realizada pelo método de fusão alcalina conforme 

relatado por Gomes et al. (2015). Neste método, 2,5 g de cinzas previamente secas 

foram misturadas com 2,8 g de hidróxido de sódio (Vetec) e 1,43 g de hidróxido de 

alumínio (Dinâmica) e transferidas para uma mufla aquecida em 1 h a 550 ºC e 

permaneceu por mais 1 h nessa mesma temperatura. O material fundido foi triturado e 

peneirado e, em seguida, adicionou-se 20 mL de água desionizada. Após, transferiu-se a 

solução para um reator de teflon que permaneceu em estufa a 100 ºC por 24 h. Após 

esse procedimento, o material obtido foi lavado, filtrado por filtração a vácuo e deixado 

secar em temperatura ambiente por um período de dois dias. O material foi novamente 

calcinado a 550 ºC durante 5 h e encaminhado para caracterização por Difração de 

Raios X. 

 

Preparação dos Catalisadores 

Os catalisadores suportados com óxido de zinco (ZnO) foram preparados pelo 

método de impregnação úmida. Foi pesado ZnO (Dinâmica) com teor desejado de fase 



 

ativa, de 2,5% e 5%. A zeólita e o óxido de zinco foram inseridos em um balão 

volumétrico e solubilizados com água desionizada. Essa solução foi levada a 

rotaevaporador a 70 ºC sob vácuo até completa secagem. Logo em seguida, o material 

foi deixado em estufa por 12 h a 100 ºC. O material foi empastilhado aplicando uma 

pressão de 1,5 tonf/cm2 em peletizador e então calcinado a 500 ºC durante 5 h. Após o 

procedimento anterior, o material foi caracterizado. 

 

Caracterização dos Catalisadores 

Para a verificação e confirmação que o ZnO foi impregnado na zeólita A, foi 

realizada a análise de Difração de raios X das amostras. A análise de Espectroscopia 

Fotoacústica teve como objetivo determinar a energia band gap dos catalisadores 

estudados. Esta análise foi realizada em um equipamento no Departamento de Física da 

Universidade Estadual de Maringá (DFI-UEM), com programação de fenda de 3,16, 

velocidade de 300 m/s, frequência de 23Hz e tempo de espera de 1 s. 

 

Testes fotocatalíticos  

Os testes fotocatalíticos foram realizados em reator de vidro tipo béquer (500 mL) 

preenchido com 300 mL de solução de corante azul reativo RB250 (10 mg/L). O 

sistema foi irradiado por lâmpada de vapor de mercúrio de duas formas distintas: com e 

sem a cobertura de vidro (bulbo), com radiação UV, na presença de 2 g/L de catalisador, 

com duração de 5 h. A temperatura do meio reacional foi mantida constante em 25 ºC 

por meio de sistema de refrigeração e a agitação do meio foi realizada por agitadores 

magnéticos com 6 cm de comprimento. Alíquotas foram recolhidas periodicamente com 

intervalos de 1 h, filtradas em Membrana HV Durapore (0,45 UM de poro) e analisadas 

utilizando espectrofotometria de UV-Vis (espectrofotômetro portátil DR 2700 - 

HACH). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 





Composto Teor (% em massa) 

SiO2 
CaO 

Al 2O3 

34,00 
16,50 
12,20 

 







 

Analisando as linhas de difração das Figuras 4 e 5, notou-se que não foi possível 

visualizar linhas de difração para o óxido de zinco, devido à sua elevada dispersão na 

amostra e/ou reduzido tamanho de cristalitos (menor que 2nm). 

A espectroscopia fotoacústica, apresentada na Tabela 2, mostra o gap de energia 

dos catalisadores ZnO/NaA a 2,5 e 5% (m/m). Estes dados fornecem a quantidade de 

energia necessária para promover o elétron da banda de valência para a banda de condução. 

 

Tabela 2 – Gap de energia para os dois catalisadores sintetizados. 

Catalisadores Suportados Gap de energia (eV) 

2,5% ZnO/NaA 3,02 

5% ZnO/NaA  
 

NaA 

2,97 

4,13 

 

Analisando a Tabela 2, tem-se que o catalisador com maior potencial 

fotocatalítico foi o 5% ZnO/NaA, uma vez que apresentou menor energia de band gap. 

Por ter menor energia, ele tem um maior potencial para aproveitar a luz irradiada. 

Para poder avaliar o desempenho dos catalisadores foram realizados testes 

fotocatalíticos, utilizando a espectroscopia de absorção no UV/VIS para quantificar o 

percentual de descoloração do corante. Determinou-se o ponto de máxima absorção de 

luz para o corante avaliado, por meio da curva da absorção por comprimento de onda, e 

assim verificou-se que o pico de máxima absorbância ocorreu em aproximadamente em 

617 nm. 

Os resultados dos testes fotocatalíticos realizados com os catalisadores produzidos 

são apresentados na Figura 6. Os testes foram realizados com lâmpada de mercúrio 250 W 

com e sem bulbo. 

 

 

 

 





 

 

Tabela 4 – Dados após a realização dos testes fotocatalíticos com ZnO/NaA. 

 

Analisando os dados da Tabela 4, pode-se concluir que o catalisador com 5% em 

massa na fase ativa apresentou melhor resultado, uma vez que conduziu a uma 

degradação total do corante estudado. Isso corroborou os resultados encontrados na 

espectroscopia de fotoacústica. Tem-se que a influência do bulbo na degradação do 

corante é irrelevante, uma vez que os resultados obtidos ficaram próximos dos com o 

bulbo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base no atual trabalho foi possível concluir que é possível obter zeólitas de 

cinzas de caldeira provenientes da queima do bagaço de cana-de-açúcar e, portanto, 

podem se utilizar essa zeólita para a produção de fotocatalisadores para a degradação de 

corante azul reativo RB250. O óxido de zinco com 5% em massa na fase ativa, se 

mostrou o catalisador mais promissor. 

Assim, a utilização de cinzas residuais provenientes da queima do bagaço da cana 

de açúcar como fonte de silício e alumínio na síntese de zeólitas é uma alternativa 

interessante e inovadora para o uso dessa biomassa, minimizando assim os impactos 

gerados no meio ambiente. 
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2,5% 

ZnO/NaA 
luz visível 

2,5%  
ZnO/NaA 
Raios UV 

5%  
ZnO/NaA 
luz visível 

5%  
ZnO/NaA 
Raios UV 

Ci (ppm) 8,7 9,0 7,7 7,8 
C (ppm) 2,2 2,0 0 0 

Porcentagem 77,1% 77,8% 100% 100% 
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RESUMO – Pensando no bem comum global, seria ideal que todos os 

recursos do planeta fossem usados ao seu máximo potencial, porém este não 

é o caso, devido, por exemplo, à perda de nutrientes pela decomposição 

natural ou combustão direta. O processo de vinificação de uva Bordô 

proporciona um resíduo que é descartado, acarretando problemas 

ambientais. Esse resíduo é composto, majoritariamente, por sementes 

apreciáveis para a extração de óleo de alta qualidade, devido ao teor de 

fitoquímicos presentes. Atualmente, este óleo é importado de países 

europeus a um preço elevado. O β-caroteno é um dos compostos presentes 

no óleo de sementes de uva Bordô, com apreciáveis benefícios à saúde 

humana por sua prevenção de doenças e atividade pró vitamina A. Assim, 

este trabalho objetivou a extração do óleo de sementes de uva Bordô 

utilizando hexano e sonicação, quantificando a concentração de β-caroteno 

do óleo por meio de espectrofotometria. Desse modo, foram obtidas 

concentrações de 91-289 µg para cada 100 g de sementes, demonstrando 

uma alternativa ao simples descarte deste material. 

 

Palavras Chave: β-caroteno. Bordô. Sementes de uva.  



 

   

INTRODUÇÃO  

 

O processo de vinificação que ocorre nas vinícolas gera grandes quantidades de 

bagaço que não possuem uma aplicação final e, por isso, são considerados como 

resíduos (Fiori et al., 2014). Entretanto, as sementes de uvas, contidas majoritariamente 

no bagaço, possuem o potencial para a produção de um óleo de boas qualidades 

nutracêuticas (Beveridge et al., 2015; Akin e Altindisli, 2011) devido à presença de 

fitoquímicos (Porto et al., 2012).  

É do conhecimento humano que o β-caroteno está presente nas diversas partes 

da uva, incluindo no óleo extraído de suas sementes (Crupi et al., 2010). Este composto 

químico é importante para o organismo humano, devido ao seu papel na formação da 

vitamina A, cuja deficiência acarreta a Hipovitaminose A, causadora de xeroftalmia, 

cegueira e podendo levar recém nascidos à morte prematura (Ribeiro, 2008). Foi devido 

à atividade que os carotenoides apresentam na saúde humana que objetivou-se 

determinar as concentrações de β-caroteno no óleo de sementes de uva Bordô extraído 

com ultrassom e sonicação. 

 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Antes de realizar a extração do óleo de sementes de uva Bordô, estas foram 

secas a 80 oC e moídas em liquidificador durante 20 segundos. As extrações de óleo 

ocorreram de acordo com o planejamento estatístico Box-Behnken. Para isso, utilizou-

se banho ultrassônico ao abrigo da luz e o solvente empregado foi o n-hexano. Já os 

parâmetros investigados no processo extrativo foram a temperatura do banho 

(controlada pelo próprio equipamento), tempo de extração e razão mássica 

sementes:solvente, conforme apresentado na Tabela 1. O planejamento necessitou de 15 

experimentos, que foram realizados em triplicata. Após cada extração, fez-se a 

separação do óleo e do solvente, utilizando rotaevaporador Fisatom 802. 

 



 

Tabela 1 – Fatores e níveis das variáveis do planejamento Box-Behnken 

Nível/Fator Temperatura (oC) / X1 Tempo (min) / X2 Razão (m/m) / X3 

Inferior 30 / (-1) 30 / (-1) 1:4 / (-1) 

Central 40 / (0) 60 / (0) 1:6 / (0) 

Superior 50 / (+1) 90 / (+1) 1:8 / (+1) 

 

   Cada um dos extratos obtidos teve a sua concentração de β-caroteno 

determinada por meio de espectrofotometria. As amostras de óleo foram diluídas em 

10 mL de hexano com suas absorbâncias medidas (λ=450 nm) em espectrofotômetro 

Thermo Fischer Scientific Genesys modelo 10-S. As absorbâncias obtidas foram 

convertidas em concentração, por meio de uma curva padrão em hexano de β-caroteno, 

adquirido da Sigma-Aldrich, diluído em várias concentrações (1 – 100 mg/L). Os dados 

obtidos foram analisados por meio da Metodologia de Superfície de Respostas, da 

Análise de Variância (ANOVA) e do coeficiente de determinação (R²).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de variância dos dados de concentração de β-caroteno revelou, 

inicialmente, que para os fatores estudados, isto é, temperatura, tempo e razão mássica 

sementes:solvente, um modelo sem a interação dos fatores ou com interações de 

primeira ordem tiveram significância estatística (p-valor < 0,05 para alguns casos), 

porém o coeficiente de determinação do modelo foi pequeno (R² < 0,5). Portanto, 

optou-se por um modelo mais robusto no qual efeitos e interações quadráticas se 

fizeram presentes. Considerou-se intervalo de 95% de confiança e os resultados da 

análise de variância foram resumidos na Tabela 2, na qual notou-se que, para valores 

calculados de F maiores do que o valor tabelado (2,074), o modelo apresentou 

significância estatística. Portanto, como Fcalc = 86,863 > Ftab = 2,074, o modelo se 

ajustou adequadamente aos dados experimentais. Analogamente, para p-valores 

menores que 5%, também é um indicativo de que os fatores ou suas interações são 

estatisticamente significativas. Para este modelo foram obtidos p-valor < 0,05 para 





 

Analisando a Figura 1-A, notou-se que maiores tempo e temperatura de extração 

influenciaram positivamente a obtenção de β-caroteno. Já pelo gráfico da Figura 1-B, as 

maiores concentrações de β-caroteno foram obtidas com maior razão mássica 

sementes:solvente ou em elevado tempo de processo. A Figura 1-C confirmou, também, 

que maior razão mássica e maior temperatura favoreceram a extração. O gráfico de 

Pareto da Figura 1-D demonstrou que a temperatura e a razão mássica foram os dois 

fatores que apresentaram maior influência nos valores das concentrações de β-caroteno 

dos extratos. Não obstante, ainda por meio das superfícies de resposta da Figura 1, 

verificou-se que as concentrações de β-caroteno nos extratos apresentaram valores na 

faixa de 91 – 289 µg para cada 100 g de sementes secas e moídas, expressando, assim, o 

potencial nutracêutico do óleo de sementes de uva Bordô.  

 

 

CONCLUSÃO 

  

Por meio dos experimentos de extração do óleo de sementes de uva Bordô, foi 

possível concluir que as concentrações de β-caroteno nos extratos situaram-se entre 91 e 

289 µg para cada 100 g de sementes secas e moídas. Com esses valores, foi possível 

verificar que este resíduo da vinificação de uvas Bordô apresenta potencial nutracêutico 

no seu óleo, podendo ser, portanto, utilizado para melhorar a qualidade da saúde da 

população de países em desenvolvimento e, também, realizar melhor aproveitamento 

dos recursos do planeta. 
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RESUMO – As sementes de uva, contidas no bagaço oriundo da 

vinificação, apresentam potencial para produção de óleo de boa qualidade. 

Pelo exposto, é de interesse o aproveitamento desse resíduo sólido a partir 

da extração do óleo contido nas sementes. Os processos extrativos adotados 

no presente trabalho foram o método em Soxhlet e o auxiliado por 

ultrassom. A modelagem dos respetivos processos apresenta importância, na 

medida que prevê o comportamento dos fenômenos em estudo. Para a 

técnica em ultrassom, verificou-se que, aproximadamente, 99% das 

variações dos dados foram descritas pela modelagem adotada, ao passo que, 

para o processo de extração em Soxhlet, o valor encontrado foi 

aproximadamente 94%. Não obstante, foi possível verificar que, para ambos 

os métodos, a concentração de óleo na fase porosa apresentou-se maior do 

que na fase sólida, no início do processo extrativo. Todavia a extração em 

ultrassom também demonstrou independência com relação à temperatura de 

operação adotada. 



 

 

Palavras Chave: Modelagem Fenomenológica. Processo de Extração. 

Sementes de uva Bordô.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A crescente preocupação em relação aos recursos naturais e sustentabilidade 

proporcionam interesse no estudo de materiais renováveis (MINJARES-FUENTES, et 

al., 2014), ainda baseado no aumento do setor secundário da economia, com 

consequente acréscimo na geração de resíduos ou subprodutos. No âmbito da 

vinificação, por exemplo, é possível afirmar que um dos resíduos sólidos expressivos 

gerados durante o processamento da matéria prima é o bagaço de uva, composto por 

cascas, sementes e engaço. Uma vez que a uva pertence ao ranking de frutas com maior 

área de cultivo mundial (FAO, 2011), torna-se relevante o desenvolvimento de 

alternativas para o aproveitamento de seus resíduos sólidos advindos do processamento 

industrial, visto que, aproximadamente, a cada hectolitro de vinho produzido, 31,7 

quilogramas de resíduos sólidos são obtidos (CAMPOS, 2005), proporcionando quase 

12 milhões de toneladas de bagaço poucos dias após a colheita da uva (MINJARES-

FUENTES et al., 2014; GONZÁLEZ-CENTENO et al., 2010).  

Como estima-se que 71% da produção mundial de uva é destinada à vinificação 

(DEMIRAL e AYAN, 2011), ocorre que a produção de bagaço se torna um problema 

ambiental, devido ao seu baixo aproveitamento e produção em excesso (FIORI et al., 

2014). Contudo, o potencial oleaginoso da semente de uva, presente no bagaço, já é 

conhecido e utilizado na fabricação de óleos comestíveis (BEVERIDGE et al., 2005; 

AKIN e ALTINDI ŞLI, 2011), devido à presença de componentes fitoquímicos e 

compostos fenólicos, tendo-se, então, a partir da extração do óleo de sementes de uva, a 

possibilidade de obtenção de um subproduto da atividade agroindustrial (PORTO et al., 

2012).  



 

Uma vez que no bagaço resultante do processo de prensagem da vinificação, 

aproximadamente, 50% são sementes (FARÍAS-CAMPOMANES et al., 2013), a 

extração do óleo presente nas sementes de uva torna-se propícia pela presença de ácidos 

graxos, que apresentam relevância na redução de distúrbios cardiovasculares e 

benefícios ao organismo humano (DAVIDOV-PARDO e MCCLEMENTS, 2015). 

Contudo, é necessário que as sementes sofram um tratamento antes de serem 

armazenadas previamente à sua utilização e tendo em vista que as condições de 

armazenamento, a exemplo da temperatura bem como a umidade relativa, são fatores 

que influenciam diretamente no metabolismo endógeno das sementes, podendo alterar a 

constituição dos componentes antioxidantes (HATZIDIMITRIOU et al., 2007). Para 

garantir maior estabilidade do material é preciso realizar o processo de secagem da 

matéria prima (FIORENTIN et al., 2010). 

Após realizado o processo de secagem, a extração pode ocorrer por métodos 

convencionais, a exemplo de Soxhlet ou não convencionais como o ultrassom. No 

processo de extração em Soxhlet, tanto a fase líquida do sistema (solvente) quanto a 

fase sólida (sementes) são mantidas em contato, o que ocasiona a possibilidade de 

difusão dos componentes inicialmente contidos na fase sólida para a fase líquida 

(GEANKOPLIS, 1993). Emprega-se, por vezes, o hexano como solvente no seu ponto 

de ebulição e cujo vapor entra em contato com o condensador, sendo liquefeito antes 

que atinja o extrator, gerando, assim, um sistema de operação sob refluxo. Quando 

comparada com o método extrativo auxiliado por ultrassom, a extração em Soxhlet 

demanda maior quantidade de energia e maior tempo de operação, sendo que o 

ultrassom não requer que o solvente esteja à sua temperatura de ebulição, por utilizar 

ondas mecânicas no auxílio ao processo (CHEMAT et al., 2010).  

Dessa forma, a extração sonicada se utiliza de ondas ultrassônicas, cuja energia 

gera regiões de compressão e rarefação. A consequente variação de pressão no solvente 

utilizado e a redução da pressão total no líquido geram, assim, o processo de cavitação 

(MELECCHI, 2005). A mudança de pressão causa, ainda, a formação de microfluxos e 

bolhas, gerando instabilidade na interface líquido-gás. A agitação das moléculas 

também eleva a temperatura do sistema, proporcionando maior solubilidade e 

difusividade do solvente (CASTRO e GARCÍA-AYUSO, 1998), sendo que o curto 



 

tempo de operação pode ser devidamente caracterizado pela modificação do equilíbrio 

de fases e da transferência de massa (LUQUE-GARCÍA e CASTRO, 2003; MENEZES, 

2014).  

O presente trabalho, então, objetivou modelar fenomenologicamente o processo 

de extração em Soxhlet e a extração sonicada do óleo de sementes de uva Bordô. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Processos De Extração 

Matéria prima: As sementes de uva Bordô foram secas em secador convectivo de 

fluxo ascendente do ar de secagem e dispostas no equipamento em camada delgada. A 

temperatura de secagem foi mantida constante em 80 oC com velocidade do ar de, 

aproximadamente 1 m/s. Após a secagem das sementes, estas foram moídas em 

triturador modelo TE-345 durante 10 segundos, homogeneizadas e trituradas por 

adicionais 10 segundos. 

 

Método extrativo em Soxhlet: A técnica Soxhlet de extração foi realizada em 

duplicata, aferindo-se uma massa de, aproximadamente, 10 gramas de sementes de uva 

Bordô previamente limpas, secas e moídas no momento de realização do experimento. 

O solvente empregado na extração foi o hexano (300 mL em cada procedimento 

experimental), sendo que seu ponto de ebulição ditou a temperatura de extração (68°C). 

O processo foi realizado nos tempos de 2, 6, 10 e 20 horas, além do esgotamento em 48 

horas, realizando a separação do solvente por meio de rotaevaporação no equipamento 

da marca Fisatom 802. 

 

Método extrativo auxiliado por ultrassom: Foram utilizadas amostras de, 

aproximadamente, 10 gramas de sementes de uva Bordô limpas, secas e moídas, colocadas em 

papel de filtro em contato com o solvente (hexano), dispostas em Erlenmeyers acondicionados 



 

na lavadora ultrassônica Schuster Modelo L200, com frequência de operação das ondas 

ultrassônicas de 42 kHz. Posteriormente, foi realizada a filtração das amostras contendo o óleo e 

solvente. Para a separação do hexano e do óleo utilizou-se da rotaevaporação.  

Os parâmetros analisados na extração sonicada foram a temperatura, o tempo e a razão 

mássica (sementes/solvente). Os tempos de extração foram de 30, 60 e 90 minutos; as razões 

mássicas, (1:4, 1:6, 1:8); as respectivas temperaturas de extração adotadas foram de 30, 40 e 

50°C. Todas as extrações ocorreram de acordo com o planejamento experimental Box-Behnken, 

cujos fatores, níveis e variáveis adotados foram apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Fatores, níveis e variáveis do planejamento Box-Behnken 

Nível/Fator Temperatura (oC)/( X1) Tempo (min)/(X2) Razão (m/m)/(X3) 

Inferior  30 / (-1) 30 / (-1) 1:4 / (-1) 

Central  40 / (0) 60 / (0) 1:6 / (0) 

Superior 50 / (+1) 90 / (+1) 1:8 / (+1) 

 

Modelagem matemática dos processos de extração: Para a modelagem matemática 

dos processos extrativos em Soxhlet e auxiliado por ultrassom, foram feitas 

considerações iniciais, de acordo com o fenômeno de transporte de massa, sendo estas: 

o solvente fluido estava, inicialmente, puro, isto é, sem a presença de óleo; as sementes 

de uva Bordô possuíam geometria esférica e porosidade constante; a temperatura de 

operação foi mantida constante e homogênea ao longo de todo o processo; o óleo 

encontrava-se nas fases sólida e porosa existentes; o solvente (hexano) preencheu os 

poros da matriz sólida de imediato; houve dupla resistência (interna e externa) à 

transferência de massa; apresentou-se um equilíbrio entre a concentração de óleo na 

matriz sólida e no solvente, de maneira linear e, por fim, o coeficiente de difusividade 

foi considerado independente da concentração. 

Por meio das considerações mencionadas e da aplicação de balanços de massa do 

extrato, tendo como volumes de controle as respectivas fases sólida, porosa e fluida, foi 

possível escrever as Equações 1 a 3. 

 



 

             (1) 

Em que Cs (kg.m-3) é a concentração do óleo na fase sólida; K é a constante de 

dessorção (-);  é a porosidade da semente (-); Cp (kg.m-3) é a concentração de óleo 

nos poros e t é o tempo (min).  

 

          (2) 

 

Em que Deff é a difusividade efetiva (m2.min-1) e r é a coordenada radial (m).  

 

             (3) 

 

Em que CE significa a concentração de óleo presente no solvente (kg.m-3) e kp é o 

coeficiente de transferência de massa.  

Conforme as considerações iniciais descritas, o óleo das sementes de uva Bordô 

encontrava-se nas fases sólida e porosa da matriz, sendo que a concentração total, então, 

tornava-se dependente da contribuição das respectivas fases, como apresentado pela 

Equação 4. 

 

                        (4) 

 

Na qual representa a concentração inicial total de óleo (kg.m-3),  e são, 

respectivamente, as concentrações de óleo inicialmente na fase sólida e na fase porosa, 

ambas com unidade (kg.m-3). 

Com as equações diferenciais apresentadas, foi possível a determinação de um 

parâmetro m, visando a obtenção de uma solução adequada. Dessa forma, foi definido 
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que, quando m = 0, a concentração total de óleo encontrava-se na fase sólida, ao passo 

que, quando m = 1, essa concentração total apresentava contribuição integral da fase 

porosa. Assim, o parâmetro m foi especificado conforme a Equação 5. 

 

                               (5) 

Foram definidas também as condições iniciais para a resolução do modelo 

matemático proposto, conforme as Equações 6 a 8. 

                        (6) 

 

             (7) 

 

             (8) 

 

Para facilitar a resolução do modelo matemático em questão, foi proposto um 

modelo de parâmetros concentrados, conforme a Equação 9. 

 

             (9) 

 
Por meio do software Maple 13®, resolveu-se as equações propostas pelo método 

numérico de Rosenbrok, comando dsolve. Foi possível também estimar pelo modelo os 

parâmetros kp, K e m, considerando-os invariantes com a razão (massa de 

sementes/volume de solvente). Essa estimativa foi aplicada simultaneamente àquela em 

que se utilizou o comando Search do software Maple 13® e estratégia globalsearch. 

Tem-se, assim, a função objetivo (E), apresentada na função minimizada da Equação 

10. 

 

           (10) 
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Os parâmetros obtidos com a modelagem apresentada na Figura 1 foram dispostos 

na Tabela 2, bem como os dados da análise estatística (RME e R2). 

 

Tabela 2 – Parâmetros e dados estatísticos da modelagem da extração em 

Soxhlet 

Parâmetro Valor  

kp (min-1) 1,05.10-02
 

Kd 1,41.10-04
 

m 0,865 

RME (%)  8,06 

R2
 0,9406 

 

Pela análise da Tabela 2, é possível notar que o valor da constante de dessorção 

(Kd) apresentou-se baixo, o que indica maior velocidade da variação da concentração de 

óleo nos poros da matriz do que a taxa de extração propriamente dita do óleo das 

sementes. Não obstante, observando-se o parâmetro m, de 86,5%, uma vez que seu 

valor se encontra próximo de 1, é possível afirmar que, nos momentos iniciais do 

processo extrativo, o óleo se localizava, majoritariamente, nos poros das sementes. 

Dessa forma, o extrato se difundiu, primeiramente, através da matriz sólida, para então, 

dessorver-se no líquido.  

Sahle-Demessie et al. (1997) realizaram a modelagem dos processos de extração 

de cavacos de madeira, tendo como solvente o pentaclorofenol em diferentes condições 

de operação, envolvendo temperatura, pressão e vazão de solvente, obtendo valores de 

kp estimados entre 2,1.10-4 – 3,12.10-3 s-1, K na faixa de 0,00.10-6 – 4,00.10-6 e m entre 

0,201 - 0,287, sendo que tais valores apresentaram-se abaixo do constatado na 

modelagem do processo de extração de óleo de sementes de uva Bordô. 

 

 





 

faixa de 52 – 53%, conclui-se que a concentração do óleo nos poros era pouco maior do 

que na fase sólida, incialmente, sendo que o aumento da temperatura não implicou em 

grande alteração desse parâmetro. 

 

Tabela 3 – Parâmetros e dados estatísticos da modelagem do processo extrativo 

auxiliado por ultrassom 

Parâmetro 

Temperatura (°C)  

30 40 50  

kp (min-1) 8,36.10-02
 9,00.10-02

 1,13.10-01
 

Kd 6,73.10-03
 1,73.10-02

 5,20.10-01
 

m 0,53 0,52 0,52 

RME (%)  0,03% 16,04% 25,56% 

R2
 0,9999 0,9997 0,9994 

 

 

CONCLUSÃO 

  

A análise da metodologia utilizada no processo experimental, com seus 

subsequentes resultados, permitiu a conclusão de que a modelagem do processo 

extrativo auxiliado por ultrassom descreveu o fenômeno em aproximadamente 99%, 

para todas as temperaturas em estudo, ao passo que, para a extração em Soxhlet, o 

coeficiente de determinação apresentou um valor próximo a 94%. Em todos os casos, 

notou-se que a taxa de extração do óleo das sementes de uva Bordô foi menor do que a 

variação de sua concentração nos poros. Não obstante, para ambos os processos 

extrativos, verificou-se que a concentração do óleo na fase porosa era mais expressiva 

no início do processo extrativo, todavia, para o método auxiliado por ultrassom, tal fato 

se apresentou de maneira menos expressiva. Ainda com relação ao processo extrativo 

por ultrassom, verificou-se na modelagem que, a uma temperatura de 40 °C e razão 

mássica 1:4, foi gerada uma maior quantidade de óleo extraída, sendo que após 30 



 

minutos de operação nas condições estudadas, notou-se que a quantidade de óleo 

permaneceu aproximadamente constante ao longo do tempo. 
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RESUMO – Em virtude da busca por tratamentos de efluentes eficientes, que 

possam ser realizados com adsorventes de baixo custo, este trabalho avaliou a 

capacidade do carvão ativado de osso remover o corante reativo azul BF-5G sob a 

influência do NaCl. A partir dos valores do ponto de carga zero do adsorvente 

(pHPCZ= 3,68) e do pKa do adsorvato (pKa1=-2,65, pKa2= 4,60 e pKa3= 7,03), 

sugeriu-se que forças eletrostáticas de repulsão prejudicaram o processo de 

adsorção. Para minimizar esse efeito, os sais NaCl, KCl, CaCl2 e MgCl2 foram 

avaliados e, o primeiro foi o que apresentou atividade iônica mais próxima da 

idealidade. Dessa forma, NaCl foi adicionado à solução de corante, a qual foi 

utilizada em experimentos conduzidos em batelada e em leito fixo. Na cinética de 

adsorção, verificou-se que o uso de NaCl resultou em aumento da velocidade 

inicial do processo. No equilíbrio de adsorção, observou-se que o eletrólito 

promoveu aumento da capacidade de adsorção de 100 para 250 mg g-1. Por fim, 

nos ensaios em sistema dinâmico, constatou-se que a adição de sal promoveu 

aumento da capacidade de adsorção até o ponto de ruptura (de 1,93 para 19,78 mg 

corante g-1 de carvão). 

 

Palavras Chave: adsorção. cinética. equilíbrio. 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, de acordo com Atar et al. (2011), houve aumento da utilização 

de corantes nos diversos setores industriais como no de plástico, no alimentício, no 

cosmético e no têxtil. Na indústria têxtil, destacam-se os azo-corantes que representam 

em torno de 60 a 70% do total utilizado. Essa classe de corantes, uma vez despejada em 

um corpo receptor, pode impedir a transição da luz e, com isso, diminuir a transparência 

da água, retardar a atividade fotossintética e inibir o crescimento da biota (GONG et al., 

2015). 

Além disso, embora os azo-corantes sejam substâncias de difícil biodegradação 

devido à estrutura molecular sintética e complexa, quando presentes em corpos hídricos, 

podem liberar aminas aromáticas devido ao processo de biotransformação dérmica, 

sistêmica e bacteriana, (BRÜSCHWEILER e MERLOT, 2017). Dessa forma, pode-se 

considerar que o tratamento de efluentes contendo corantes têxteis é essencial para a 

preservação do ambiente onde são lançados. 

Nesse contexto, a adsorção se apresenta como alternativa econômica e viável para o 

tratamento terciário de águas residuais, se realizada com adsorventes de baixo custo, como 

resíduos agrícolas e industriais (BHATNAGAR e SILLANPAA, 2009; WALKER et al., 2003). 

Entre esses materiais, o carvão de osso, proveniente da calcinação de ossos bovinos, tem 

demonstrado grande potencial para a remoção, não só de corantes, mas também de metais 

pesados e íons fluoreto (ABE et al., 2004; MJENGERA e MKONGO, 2003). 

Por fim, uma vez que no estudo realizado por Ip et al. (2010) foi observado aumento da 

quantidade adsorvida de um corante reativo aniônico em carvão ativado de osso ao adicionar 

Na2PO4 e NaCl na solução de corante, o objetivo deste trabalho foi estudar a influência do sal na 

capacidade do carvão de osso remover o corante reativo azul BF-5G, um azo-corante 

amplamente empregado no processo de tingimento e beneficiamento têxtil, cuja estrutura é 

composta por grupos vinilsulfona (ácidos sulfônicos), -NH2 e -OH, conforme a Figura 01. 





 

(∆2pH/∆V2) dos pontos obtidos. Enfim, o valor do pKa da molécula de corante foi 

obtido com base na equação de Henderson-Haselbach (01): 

�� = ��� + log [���][��]       (01) 

em que [A-] e [HA] são as concentrações das espécies ionizadas e não ionizadas, 

respectivamente. 

 

Atividade Iônica 

A atividade iônica de diferentes sais, NaCl, KCl, CaCl2 e MgCl2, foi determinada 

conforme Lindsay (1979). Inicialmente, consideraram-se soluções de NaCl e KCl com 

concentrações 1,0 mol L-1 e soluções de CaCl2 e MgCl2 a 0,5 mol L-1. Então, a força 

iônica dessas soluções foi determinada pela equação proposta por Debye-Huckel (02): 

! = �" #[$%&'%("]      (02) 

em que I é a força iônica da solução (em mol L-1), C é a concentração (mol L-1) dos íons 

presentes na solução e Z refere-se as cargas ou valências desses íons. Depois, foram 

determinados os logaritmos das atividades iônicas (log γ) por meio da equação Debye-

Huckel na forma estendida (03): 

log ) = 	�*+�√-��.+√-       (03) 

em que γ é o coeficiente de atividade do íon i, A= 0,509 para a água a 25 °C e r é o raio 

iônico efetivo. Por fim, a atividade iônica do íon (ai) pode ser calculada pela relação 

(04): 

/% = )'%       (04) 

 

Cinética de adsorção 

A partir dos dados de atividade iônica, foi selecionado um sal para o estudo da 

cinética de adsorção, visando estabelecer o tempo necessário para que o processo 



 

alcance o equilíbrio, bem como avaliar o possível mecanismo de adsorção. Para isso, 

erlenmeyers contendo 20 mL de solução de corante (concentração inicial de 1000 mg L-

1) e 0,2 g de carvão de osso foram colocados em um banho termostático, com agitação 

de 80 rpm, por um período que variou de 15 minutos até 36 horas. Para ensaios 

contendo sal, foi utilizada solução de corante com concentração salina de 1,0 mol L-1, 

uma vez que nos estudos de Horita et al. (2015), essa concentração foi a que apresentou 

maior efeito na remoção do corante reativo azul BF-5G. Em seguida, cada frasco foi 

retirado do banho em intervalos de tempo predefinidos. Os experimentos foram 

realizados em triplicata. A quantidade adsorvida q (mg g-1), no tempo t, foi calculado 

por meio da equação (05): 

� = &01	0(23        (05) 

em que C0 e C (mg L-1) são as concentrações de corante na fase líquida inicial e no 

tempo t respectivamente, V (L) é o volume da solução e m (g) é a massa de adsorvente. 

 

Equilíbrio de Adsorção 

Nos experimentos para estudar o equilíbrio de adsorção, 0,2 g de carvão de osso 

foram colocados em erlenmeyers contendo 20 mL de solução de corante, cujas 

concentrações variaram entre 100 a 7000 mg L-1. Os frascos foram colocados em um 

banho termostático, com agitação de 80 rpm, até o equilíbrio ser atingido (48 horas). 

Em seguida, as amostras foram filtradas e as concentrações de equilíbrio foram 

determinadas utilizando a relação (06): 

��� = &01	0�4(23       (06) 

em que C0 e Ce (mg L-1), são a concentração inicial de corante e a concentração de 

corante na fase líquida em equilíbrio, V (L) é o volume da solução e m (g) é a massa de 

carvão de osso. 

 

Ensaios em Coluna de Leito Fixo 









 

Atividade Iônica 

Teoricamente, quando as forças eletrostáticas entre a superfície de um adsorvente 

e os íons de um corante são repulsivas, o aumento da força iônica da solução, aumenta 

também a capacidade de adsorção, possivelmente, devido ao aumento da dimerização 

das moléculas de corante, uma vez que as forças intermoleculares de ligação aumentam 

com a adição de um sal na solução contendo o adsorvato (ALBERGHINA et al., 2000), 

AL-DEGS et al., 2008). Sendo assim, na Tabela 01 são apresentados os valores de força 

iônica, coeficiente de atividade e atividade dos sais empregados neste estudo (NaCl, 

KCl, CaCl2 e MgCl2). 

 

Tabela 01 – Dados relacionados a ativadade iônica 

 C a I b γ c a d 

Na+ 1,0 1,0 0,8027 0,8027 

K + 1,0 1,0 0,7740 0,7740 

Mg+ 0,5 1,5 0,5541 0,2771 

Ca+ 0,5 1,5 0,4821 0,2411 

a C: concentração (mol L-1) dos íons presentes na solução. 

b I: força iônica da solução (mol L-1). 

c γ: o coeficiente de atividade do íon. 

d a: a atividade iônica do íon (mol L-1). 

 

Conforme pode-se observar, foram encontrados valores elevados de força iônica (I 

> 0,1 mol L-1). Nestes casos, geralmente, os coeficientes de atividade (γ) aumentam e 

podem, inclusive, ser maior que a unidade, tornando, muito difícil a interpretação do 

comportamento das soluções salinas (SKOOG et al.; 2006). Diante disso, o NaCl foi 

escolhido para dar continuidade a este estudo, uma vez que trata-se de um sal 

comercialmente disponível e com menor custo de aquisição comparado aos demais. 

 

Cinética de adsorção 









 

diminuiu em comparação àquela observada para o experimento sem o sal. Esse 

comportamento indica que a presença do eletrólito foi relevante para o preenchimento 

de maior número de sítios ativos disponíveis e as moléculas de corante posteriores 

encontraram dificuldade para se alocar (BACCAR et al., 2010). 

Dessa forma, pode-se supor que o NaCl proporcionou aumento na quantidade 

removida de corante até o ponto de ruptura e minimizou, ainda que pouco, a formação 

da ZTM (zona de transferência de massa). A Tabela 02 apresenta os valores dos 

parâmetros de transferência de massa para a curva de ruptura. 

 

Tabela 02 - Parâmetros comparativos de transferência de massa utilizando o sal NaCl 
na solução de corante para o leito fixo 

 ZTM a ZTM/HT 
b qtu 

c qtt 
d 

Sem NaCl 6,93 91,18 1,93 22,03 

NaCl 6,36 88,33 19,78 169,29 

a ZTM: zona de transferência de massa (cm). 

b ZTM/HT: relação entre zona de transferência de massa e altura total do leito. 

c qtu: quantidade adsorvida até o tempo de ruptura (mg g-1). 

d qtt: quantidade adsorvida no tempo total de operação da coluna (mg g-1). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos em relação ao ponto de carga zero do carvão 

ativado de osso e ao pKa da molécula de corante reativo azul BF-5G, pode-se inferir 

que a predominância de cargas negativas na superfície do adsorvente resultou em 

repulsões eletrostáticas que dificultaram o processo de adsorção, não só em batelada, 

mas também em coluna de leito fixo. 

No entanto, observou-se que a adição de NaCl na solução contendo o adsorvente 

permitiu que maiores quantidades de corante fossem removidas em comparação aos 



 

procedimentos em que o eletrólito não foi utilizado. Com isso, sugeriu-se que esses 

resultados foram obtidos, possivelmente, devido ao NaCl ter neutralizado parte das 

cargas negativas da molécula do azul BF-5G, bem como ocasionado dimerização das 

moléculas do adsorvato. Portanto, verificou-se que adição de NaCl na solução de 

corante influenciou positivamente na remoção do corante reativo azul BF-5G pelo 

carvão ativado de osso.  
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RESUMO – O biodiesel é combustível alternativo, que substitui o diesel de 

petróleo. Este biocombustível é produzido a partir de óleos vegetais, 

gorduras animais e óleos e gorduras residuais. O óleo de peixe possui 

grande potencial para a produção de biodiesel, devido sua composição rica 

em ácidos graxos de cadeia longa. Além disso, por ser descartado no 

ambiente, o óleo de peixe possui um baixo custo e seu uso na produção de 

biodiesel pode contribuir com o ambiente. Neste trabalho, foi estudada a 

produção de biodiesel, via reação de transesterificação com etanol em meio 

básico, utilizando como matéria-prima o óleo de peixe. Para isso, as 

principais características físico-químicas do óleo de peixe foram avaliadas, 

como o índice de acidez, o índice de iodo, o índice de saponificação, a 

massa específica, a viscosidade, o teor de umidade e a composição de ácidos 

graxos. Em seguida, o óleo de peixe foi neutralizado, seguido pela produção 

do biodiesel nas seguintes condições: 54 °C, razão molar de etanol/ácido 

graxo de 1: 11,79 e 0,7% de catalisador alcalino. Realizou-se, por fim, a 

quantificação de ésteres etílicos. As propriedades do biodiesel produzido 

atendem aos padrões exigidos pela ANP e o óleo mostrou-se apto para a 

produção de biodiesel. 



 

 

Palavras Chave: transesterificação alcalina; catálise básica; ésteres etílicos. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Desde a revolução industrial, que ocorreu nos séculos XVIII e XIX, têm-se uma 

alta demanda de combustíveis e uma restrição de ofertas de petróleo. A queima 

excessiva de combustíveis, acarretou em um acúmulo de gases poluentes, que 

prejudicam a saúde humana, saúde animal e a vegetação (Ma e Hanna, 1999). 

O biocombustível torna-se uma alternativa para a diminuição do uso de 

combustíveis fósseis, reduzindo a dependência de importação de petróleo (Pousa et al., 

2007). O biodiesel é um combustível biodegradável constituído de uma mistura de 

ésteres alquílicos de ácidos carboxílicos de cadeia longa e é miscível com o diesel de 

petróleo em qualquer proporção. É produzido a partir de óleos vegetais, gordura animal, 

óleos e gorduras residuais, sendo que 80,79 % da produção de todo biodiesel produzido 

está concentrado no óleo de soja (Knothe et al., 2006; ANP, 2016). Em relação aos 

óleos residuais, aproximadamente 16 % do biodiesel é produzido no país com esta 

matéria-prima, representando cerca de 1,5 bilhões de litros anuais (Castro, 2009). 

Atualmente, um dos maiores problemas para a produção de biodiesel é o tipo de 

matéria-prima utilizada. Deve-se utilizar matérias-primas que não apresentem conflitos 

futuros com a produção de alimentos e que proporcionem um valor competitivo para o 

biodiesel, tornando-o economicamente viável frente ao diesel de petróleo e que tenha 

certificação de sua qualidade, de modo a se encaixar perfeitamente em todos os 

parâmetros da ANP - (Agência Nacional do Petróleo) (Martins, 2015b). 

O biodiesel proveniente de rejeitos gordurosos, tais como, vísceras de peixe são 

ambientalmente e economicamente mais vantajosos que um biodiesel obtido a partir do 

óleo vegetal refinado. Isso pode ser explicado uma vez que sua produção não compete 

com a indústria alimentícia e aproveita de um resíduo usualmente descartado no meio 

ambiente, representando o desenvolvimento de uma fonte energética sustentável sob os 



 

aspectos ambiental, econômico e social. Além disso, a produção de biodiesel a partir de 

óleo de peixe gera uma alternativa de renda para a piscicultura local, por meio dessa 

matéria-prima de alta produtividade e baixo custo (Bery et al., 2012). Também permite 

um abastecimento contínuo, fato que não é possível com oleaginosas, devido à sua 

produção sazonal (Krause, 2008). 

Anualmente, são produzidos cerca de 141,6 milhões de toneladas de peixe e 

aproximadamente 50 % do total de peixe processado é transformado em resíduos, o que 

representa 70,8 milhões de toneladas de resíduos de peixes, dos quais a quantidade de 

óleo varia de 40 % a 65 % (Wiggers et al., 2009). 

Devido a essa alternativa da utilização do óleo de peixe para produção de 

biocombustível, esse trabalho teve por justificativa o uso de resíduos gerados nas 

indústrias de beneficiamento de peixe como uma matéria-prima alternativa na produção 

do biodiesel, contribuindo na diversificação da matéria prima do biodiesel, pois 

colabora com a redução de contaminantes ambientais e podem ser aplicados na 

produção de produtos com maior valor agregado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Foi utilizado óleo de peixe adquirido na empresa Campestre, cuja origem foi de 

resíduos marinhos, tais como a sardinha, o salmão e o atum. O etanol anidro foi 

fornecido pela Usina Santa Terezinha (Tapejara, Paraná) e o catalisador utilizado foi o 

hidróxido de sódio. 

 Para a produção de biodiesel, foram realizadas as seguintes etapas: 

caracterização do óleo de peixe, neutralização do óleo de peixe, reação de 

transesterificação, separação das fases, lavagem do biodiesel, secagem e análise de 

qualidade desse combustível alternativo. 

 

 Preparação e Caracterização do Óleo de Peixe 

O óleo de peixe foi neutralizado pela método de Zumach et al. (2012), utilizando 

uma solução de NaOH 7,2 mol/L. Na caracterização físico-química do óleo de peixe, 

foram realizadas as seguintes análises: índice de acidez, índice de iodo, índice de 



 

saponificação, teor de umidade, massa específica, viscosidade e a composição de ácidos 

graxos do óleo em estudo. 

As análises de índice de acidez, índice de iodo e índice de saponificação foram 

realizadas seguindo as metodologias AOAC 948-28, AOAC - 920.159 e AOCS Cd 3-

52, respectivamente. A determinação do teor de umidade foi realizada no equipamento 

Volumetric Karl Fisher, marca Metrohm, modelo 899Coulometer.  

A massa específica foi analisada no Departamento de Física da Universidade 

Estadual de Maringá, utilizando-se um densímetro da marca Anton Paar, modelo DMA 

5000 e variando-se a temperatura, entre 20 °C e 60 °C, em intervalos de 10 °C. A 

viscosidade foi determinada no reômetro digital Brookfield, nas temperaturas entre 20 

ºC e 60 ºC, em intervalos de 10 ºC. O “spindle” para análise do óleo de peixe foi o SC4-

21 com velocidades rotacionais entre 10 e 220 rpm. 

A determinação da composição de ácidos de graxos do óleo foi realizada por 

cromatografia gasosa, em um cromatrógrafo da marca Termo Scientific, modelo Trace 

GC Ultra, com detector de ionização em chama (DIC), contendo uma coluna capilar 

específica para separação de ácidos graxos (BP – X70 – SGE) de 30 m x 0,25 mm. 

 

 Produção do Biodiesel 

O óleo de peixe foi submetido a uma reação de transesterificação etílica por 

catálise alcalina. Para isso, a reação foi realizada em um balão de três bocas, equipado 

com um agitador mecânico e um termômetro, imerso em um banho termostático, para 

que a temperatura se mantivesse constante. 

Para a realização da reação, o óleo foi colocado no balão e permaneceu sob 

agitação até que se atingisse a temperatura desejada. Adicionou-se ao reator o etanol 

como álcool escolhido na razão molar 1:11,79 (óleo-álcool) e o hidróxido de sódio 

como catalisador (0,7 %), previamente misturados até a completa dissolução da base. A 

mistura, em seguida, foi mantida a 54 °C, sob agitação a 350 rpm por um intervalo de 

uma hora e meia. 

Após o fim da reação de transesterificação, a mistura reacional foi submetida a 

um evaporador rotativo sob vácuo para a recuperação do álcool. Após a evaporação do 

álcool, a mistura foi levada a um funil de separação para descanso por 15 minutos. O 

glicerol, por ser mais denso, depositou-se na parte inferior do funil e os ésteres na parte 



 

superior, sendo as duas fases recolhidas separadamente. Foi realizada a metodologia de 

Geris et al. (2007) para a lavagem dos ésteres etílicos, em que utilizou-se inicialmente 

50 mL da solução aquosa de ácido clorídrico a 0,5 % (v/v); em seguida, 50 mL de 

solução saturada de NaCl e, finalmente, 50 mL de água destilada. Para remoção dos 

traços de umidade, os ésteres foram levados a um evaporador rotativo a 80 ºC, sob 

vácuo, sendo armazenados e protegidos de luz, para posterior análise. 

 

Análise de Qualidade dos Ésteres Etílicos Produzidos 

O glicerol livre foi determinado com uma metodologia modificada, baseada no 

método oficial da AOCS (Ca 14-56) para análise de glicerol livre em óleos e gorduras. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização da Matéria-Prima 

As caracterizações físico-químicas do óleo de peixe determinam se é necessário 

a realização de tratamentos no óleo e demonstram qual é o melhor método catalítico na 

reação de transesterificação. 

A Tabela 1 apresenta as características físico-químicas do óleo de peixe antes e 

após o tratamento de neutralização, que precisou ser realizado depois de se constatar um 

alto índice de acidez. 

O óleo de peixe apresentou um índice de 10,86 mg KOH/g, bem acima do 

encontrado na literatura, como mostrado por Santos et al. (2010) com 2,81 mg KOH/g, 

Bery et al. (2012) com 1,47 mg KOH/g e Oliveira et al. (2013) com 5,8 mg KOH/g. 

Além disso, ficou acima do índice de acidez do óleo de soja encontrado por Gomes et 

al. (2011) que foi de 0,87 mg KOH/g. 

 

 

 



 

Tabela 1 – Características físico-químicas do óleo de peixe 

 

Óleos com elevados valores de acidez produzem estruturas saponificadas em 

reações de transesterificação por catálise básica, diminuindo os rendimentos reacionais 

e dificultando as separações espontâneas das fases (Moretto e Feet, 1998). Assim, 

realizou-se um processo de neutralização do óleo de peixe, diminuindo seu índice de 

acidez para 0,68 mg KOH/g, tornando-o viável para a produção de biodiesel por 

transesterificação alcalina. De acordo com Dorado et al. (2002), a quantidade de ácidos 

graxos livres presentes nos óleos e gorduras deve ser no máximo 3 % para que a 

transesterificação seja eficiente. 

O número de insaturações influencia na estabilidade oxidativa dos óleos, pois as 

insaturações presentes na cadeia carbônica são alvo de agentes oxidantes como radicais 

livres, enzimas e metais (Moretto e Feet, 1998). O índice de iodo pode determinar o 

grau de saturação e insaturação de um óleo (Lôbo et al., 2009). O índice de iodo obtido 

foi de 100,00 g I2/100g óleo, e após a neutralização o índice de iodo baixou para 98,10 g 

I2/100g. Estes valores foram bem próximos aos encontrados por Santos et al. (2010) que 

observaram 88,1 g I2/100g, Bery et al. (2012) com 136 g I2/100g e Oliveira et al. (2013) 

com 72,35 g I2/100g.  

O índice de saponificação é um indicativo do comprimento da cadeia de ácido 

graxo. O índice de saponificação encontrado para o óleo de peixe foi de 181,46 mg 

KOH/g, e após a neutralização reduziu para 170,10 mg KOH/g. Estes valores foram 

bem próximo aos determinados por Santos et al. (2010) de 193 mg KOH/g, Bery et al. 

Parâmetros 
Valores Obtidos (Média ± Desvio Padrão) 

Antes da neutralização Após a neutralização 

Índice de Acidez (mg KOH/g) 10,86±0,05 0,68±0,01 

Índice de Iodo (g I2/100g) 100,00±0,90 98,10±0,20 

Índice de Saponificação (mg KOH/g) 181,46±0,23 170,10±1,15 

Teor de Umidade (mg/kg) 518,00±1,62 210,00±1,46 

Massa Específica 20 °C (kg.m3) 931,00±0,14 923,00±0,17 

Viscosidade 40 °C (mm2/s) 27,25±1,22 26,66±1,18 



 

(2012) com 180 mg KOH/g e Oliveira et al. (2013) com 177,8 mg KOH/g. Segundo 

esses autores, os valores do índice de saponificação não interferiram negativamente nas 

reações de transesterificação para produção de biodiesel. 

O óleo de peixe apresentou teor de umidade de 518,00 mg/kg, após a 

neutralização o teor de umidade diminuiu para 210,00 mg/kg. Os teores de umidade 

encontrados por Santos et al. (2010) foi de 300 mg/kg, Bery et al. (2012) de 181 mg/kg 

e Oliveira et al. (2013) de 120 mg/kg, que foram próximos ao teor de umidade do óleo 

de peixe após a neutralização. Com isso, a reação de transesterificação não foi 

prejudicada. Ainda, comparando com o óleo mais utilizado para produção de biodiesel, 

o óleo de soja possui um teor de umidade de 127 mg/kg de acordo com Gomes et al. 

(2011). A transesterificação alcalina não é interferida pelo teor de umidade obtido, visto 

que, de acordo com Freedman et al. (1984), o teor de umidade limite para que o 

rendimento seja reduzido é de 3000 mg/kg. 

O óleo de peixe antes e após a neutralização apresentou massa específica de 

931,00 kg/m3 e 923,00 kg/m3 a 20 °C, respectivamente. Os índices obtidos foram 

próximos aos encontrados na literatura em óleos de peixe, sendo estes 911 kg/m3 a 25 

°C (Santos et al., 2010) e 919 kg/m3 a 20 °C (Bery et al., 2012). Estes também foram 

próximos à massa especifica encontrada no óleo de soja, que é de 915,6 kg/m3 20 °C, de 

acordo com Gomes et al. (2011). 

A diferença na massa específica de diferentes tipos de óleos se deve à presença 

de cadeias de ácidos graxos de diversos tamanhos. O aumento de números de carbonos 

na cadeia ocasiona um aumento na massa molar do ácido graxo, aumentando, assim, a 

massa específica do óleo. A massa específica depende da origem e qualidade do óleo, da 

sua composição e da temperatura em que se faz sua determinação (Lôbo et al., 2009). 

Como o óleo de peixe estudado neste trabalho é rico em ácidos graxos de cadeias longas 

a sua massa especifica é alta. 

Na Figura 1 é possível observar a variação da massa específica em função da 

temperatura do óleo de peixe antes e após a neutralização. 

 









 

Tabela 2 – Composição dos ácidos graxos do óleo de peixe 

Ácidos Graxos 

Composição (%)(Média ± desvio padrão) 

Óleo de 
Peixe 

Óleo de peixe 
após a 

neutralização 

Óleo de peixe 

(Moura et al., 
2006) 

Láurico (C12:0) - - 0,31 

Mirístico (C14:0) 7,67±0,10 7,61±0,30 7,06 

Pentadecanóico  (C15:0) - - 0,59 

Palmítico (C16:0) 21,52±0,41 22,13±0,15 17,98 

Palmitoléico (C16:1) 5,81±0,32 6,18±0,27 7,55 

Margárico (C17:0) - - 0,90 

Margaroléico (C17:1) - - 1,04 

Estearico (C18:0) 4,59±0,09 4,69±0,32 5,25 

Oleico (C18:1) 8,08±0,53 8,93±0,13 13,53 

Linoléico (C18:2) 5,25±0,22 4,28±0,10 2,37 

Linolaídico (C18:2n-6t) 2,64±0,30 1,82±0,22 - 

Linolênico (C18:3) 2,43±0,67 2,44±0,10 1,13 

Estearidônico (C18:4) - - 3,37 

Araquídico (C20:0) 3,02±0,61 3,03±0,40 0,46 

Gadoléico (C20:1) - - 1,31 

Araquidônico (C20:4) - - 0,77 

Eicosatrienóico (C20:3n-3) 2,09±0,20 2,02±0,45 0,87 

Eicosapentaenóico (C20:5) 13,42±0,11 13,59±0,21 14,80 

Lignocérico (C24:0) 1,68±0,13 1,08±0,29 - 

Beênico (C22:0) - - 0,63 

Docosapentaenóico (C22:5) - - 1,92 

Docosahexaenóico (C22:6) 21,80±0,20 22,20±0,11 18,15 

Saturados 38,48 38,54 33,18 

Monoinsaturados 13,89 15,11 23,43 

Insaturados 47,63 46,35 43,38 





 

A massa molar média do óleo de peixe que foi 893,36±0,15 g/mol para 

891,97±0,33 g/mol após a neutralização 891,97±0,33 g/mol. A massa molar média está 

diretamente relacionada com o tamanho da cadeia carbônica e, nesse caso, também com 

as espécies de peixe da qual o óleo foi extraído. Assim, o valor obtido da massa molar 

do óleo de peixe está próximo aos valores apresentados por Santos et al. (2010) que 

obtiveram o valor de 903 g/mol e Oliveira et al. (2013) com 929,36 g/mol e Hajamini et 

al. (2016) com 871 g/mol em diversos óleos de peixe. A massa molar do óleo de peixe 

obtida é um pouco mais alta do que a observada para o óleo de soja que apresenta o 

valor de 845 g/mol, segundo Gomes et al. (2011). Isto pode ser devido à maior 

contribuição de ácidos graxos de cadeia maior o C22:6 e o C20:5, que praticamente não 

estão presentes no óleo de soja, e à ausência de ácidos graxos de cadeias mais curtas, os 

quais, geralmente, estão presentes no óleo de soja mesmo em proporções mais baixas. 

 

Análise de Qualidade dos Ésteres Etílicos Produzidos 

 

As especificações do B100 são estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio da Resolução ANP Nº 45, DE 

25.8.2014 - DOU 26.8.2014, tornando os critérios de avaliação da qualidade do 

biodiesel brasileiro mais restritivos. 

Na Tabela 3 são apresentadas as características físico-químicas dos ésteres 

etílicos que foram obtidos a partir óleo de peixe. 

O alto índice de acidez do biodiesel pode levar à formação de precipitados, 

depósitos de sedimentos e corrosão de partes metálicas do motor (Mittelbach, 1996). O 

índice de acidez obtido nos ésteres etílicos formados através do óleo de peixe foi de 

0,32 mg KOH/g, semelhantes aos obtidos por Castro (2009) e Martins et al. (2015b) e 

considerado dentro das especificações da ANP. 

A massa específica do biodiesel foi de 885 kg/m3, dentro do limite especificado 

e próximo aos valores encontrados por Castro et al. (2009) e Martins et al. (2015b) em 

ésteres etílicos a partir do óleo de peixe. A presença de impurezas acarreta em 

mudanças na massa específica do biodiesel (LÔBO et al., 2009).  



 

 

Tabela 1 – Características físico-químicas dos ésteres etílicos 

Parâmetros Éster Etílico ª Limite 
ANP 

Martins et 
al. (2015b) 

Castro et al. 
(2009) 

Índice de Acidez  

(mg KOH/g) 

0,32±0,08  Máx. 0,50 0,19 0,41 

Massa Específica 
20ºC (kg/m3) 

885,00±0,09 850 a 900 877 889 

Viscosidade 40ºC 
(mm2/s) 

4,62±0,08 3,0 a 6,0 5,34 4,3112 

Teor de Umidade 
(mg/kg) 

119,00±0,91 Máx. 
200,0 

95 - 

Glicerol livre             
(% massa) 

0,015±0,006 Máx. 0,02 - - 

Índice de Iodo 
(gI2/100g) 

90,00±0,40 - - - 

ª Média ± desvio padrão 

 

O biodiesel apresentou viscosidade de 4,62 mm2/s, dentro do limite especificado 

pela ANP e similar aos obtidos por Castro (2009), Martin et al. (2015b) e Kwon et al. 

(2013). O valor do teor de umidade encontrado para o biodiesel do óleo de peixe foi de 

119 mg/kg, semelhantes ao encontrado por Martins et al. (2015b) e por Castro et al. 

(2009) e dentro do estabelecido pela ANP, que é no máximo 200 mg/kg. 

O índice de iodo dos ésteres etílicos a partir do óleo de peixe foi de 90,00 

gI2/100g, correspondente com o valor teórico para óleos com altos níveis de insaturação, 

como proposto por Knothe (2002). 

O valor obtido para o teor de glicerol livre nos ésteres etílicos a partir do óleo de 

peixe foi 0,015 %, dentro do limite estabelecido pela ANP, no máximo 0,02 %. O teor 

de éster obtido nesse trabalho foi dentro à porcentagem estabelecida pela ANP para ser 

considerado como biodiesel. 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da caracterização da matéria-prima, observa-se que o óleo de peixe é apto 

para a produção de biodiesel. O óleo de peixe é obtido de resíduos do beneficiamento do 

peixe, e é um produto de baixo valor agregado, tendo como principal vantagem na sua 

utilização a possível redução do preço de produção do biodiesel, reduzindo gastos com a 

matéria-prima. 

O óleo de peixe é rico em ácidos graxos de cadeia longa, assim obteve uma 

excelente conversão em ésteres etílicos, com teor de éster dentro do limite estabelecido 

pela ANP para ser considerado como biodiesel. 
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RESUMO – Epicarpo de açaí, parte não consumida do fruto, foi tratado com 

solução de NaOH à 0,5 mol/L visando a obtenção de adsorventes 

alternativos. Este biossorvente foi utilizado para a remoção de cefalexina em 

meio aquoso e o presente trabalho tem como objetivo a avaliação de modelo 

cinético de adsorção do antibiótico. Para isso, o epicarpo de açaí tratado em 

ensaios de adsorção para concentrações 50 e 200 mg.L-1 por período de 

tempo variando até 24 horas. Os modelos cinéticos avaliados foram o de 

pseudoprimeira ordem e pseudosegunda ordem e, este último, foi o que 

melhor ajustou os dados experimentais obtidos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os antibióticos são a maior classe de fármacos utilizados para o tratamento e 

prevenção de infecções bacterianas (PEZOTI et al., 2016). O uso generalizado de 

antibiótico tem chamado a atenção dos pesquisadores nos últimos anos devido ao seu 

descarte nos solos e águas (PEZOTI et al., 2016). Esses fármacos no meio ambiente são 

considerados uma preocupação emergente, pois a presença deles causa um efeito 

negativo de longo prazo para a sustentabilidade ecológica causando toxidade para a vida 

aquática e aumentando a resistências das bactérias afetando a saúde humana (CHAYID 

& AHMED et al., 2015). 

O tratamento tradicional de águas residuais não tem a eficiência necessária na 

remoção desses antibióticos dos corpos hídricos, portanto, é necessário o 

desenvolvimento de tecnologias de tratamento mais eficaz e de baixo custo (AHMED et 

al., 2015). Dentre os métodos estudados para a remoção desses fármacos do meio 

ambiente, a adsorção tem se destacado, por ser uma técnica eficiente, simples e de fácil 

operação.  

Adsorventes convencionais, como carvão ativado são bastante utilizados para o 

tratamento de águas residuais, devido a sua porosidade e capacidade de adsorção 

elevada. Mas seu uso encarece o processo de adsorção, incentivando estudos para o 

desenvolvimento de adsorventes alternativos, como o uso dos resíduos agroindustriais 

(AHMED et al., 2015 e CHEN et al., 2016). Estes materiais têm ampla disponibilidade 

e são interessantes tanto economicamente quanto ambientalmente, por ter baixo custo e 

serem matérias-primas renováveis, como a casca de coco, casca de banana, caroço de 

açaí, casca de laranja, entre outros (DJILANI et al., 2012). 

Dentre esses fármacos foi selecionada a cefalexina (CEX) que é uma espécie de 

antibiótico de cefalosporina semisintético amplamente utilizado para tratar infecções em 

todo o corpo devido à sua ampla atividade antibacteriana (LIU et al., 2011). 

A estrutura química e as propriedades físico-químicas da cefalexina estão 

apresentadas na Tabela 1. 

 





 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tratamento 

 

Epicarpo de açaí foi separado do resto do fruto, seco em estufa a 105 °C por 24 

horas, moído e peneirado. A biomassa in natura retida entre as peneiras de 48 e 32 

mesh foi separada. Esta biomassa foi submetida a ultrassom por 2 horas para que não 

houvesse flotação e o sobrenadante foi descartado. Então tratou-se 5 g de açaí in natura 

em 500 mL solução aquosa de NaOH (0,5 mol/L) sob agitação e esta foi aquecida até 80 

°C e mantida nessa temperatura por meia hora. Em seguida, o excesso de solução foi 

descartado e o açaí colocado em estufa à 105 °C por 15 horas para que a biomassa 

reagisse com a base remanescente. Finalmente, lavou-se o adsorvente com água 

destilada à 80 °C em bateladas de 20 minutos até que o pH da solução permanecesse 

constante e que o adsorvente parasse de expelir coloração na água. Cerca de 9 lavagens 

com 600 mL de água cada foram necessárias por tratamento, totalizando-se 5,4 L. 

 

Caracterização do adsorvente 

Para a caracterização morfológica do epicarpo de açaí foram realizadas análises de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV. Já para as características químicas do 

epicarpo determinou-se o ponto de carga zero (pHpcz) e a espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). Todas as análises de 

caracterização foram realizadas antes e depois do tratamento químico. 

Ponto de carga zero: A avaliação do ponto de carga zero (pHpcz) do epicarpo de 

açaí foi determinado pelo método do “experimento dos 11 pontos” (REGALBUTO e 

ROBLES, 2004), o qual consiste em preparar 50 mL de soluções aquosas de NaCl 0,01 

mol.L-1, ajustadas sob diferentes valores de pH inicial, na faixa de pH 2 a 10, e 

adicionar 100 mg do adsorvente (matérias-primas). Após 24 h de contato entre a solução 

e o adsorvente, foram medidos os valores do pH de equilíbrio das amostras, com o 

auxílio de um pHmetro (GEHAKA modelo PG1800). O pH das soluções foi ajustado 



 

utilizando soluções de NaOH 0,01 mol.L-1 e HCl 0,01 mol.L-1. Os experimentos foram 

realizados a temperatura ambiente, em duplicata. 

MEV: Os aspectos morfológicos da superfície do adsorvente foram determinados 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As análises de MEV foram realizadas 

nas amostras previamente secas da mistura granulométrica do epicarpo de açaí. Estas 

foram metalizadas realizando-se 3 ciclos de 5 minutos para realizar a deposição de ouro 

sobre a superfície da amostra. As condições utilizadas foram: corrente elétrica de 6 mA 

e 15 kV de tensão. A determinação das imagens das superfícies das partículas das 

matérias-primas foi realizada utilizando o microscópio eletrônico Shimadzu Superscan 

SS-550, pelo qual foram obtidas micrografias para as matérias-primas antes e após o 

processo de tratamento. 

FTIR: A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier foi 

realizada para a determinação dos grupos funcionais na superfície do adsorvente. Para 

isto, realizou-se a espectroscopia de absorção na região do infravermelho do epicarpo de 

açaí, antes e após o tratamento. Os espectros foram obtidos pela técnica de refletância 

difusa na faixa do infravermelho médio compreendida entre 450 e 4000 cm-1, com uma 

resolução de 1 cm-1 e 64 acumulações por amostra. 

Para realizar as leituras foram feitas pastilhas das amostras das matérias-primas 

juntamente com brometo de potássio. Para isto, mistura-se 0,1 g de KBr e 0,001 g da 

amostra, previamente secos em estufa a 105 °C, em cadinho e macerando-se a mistura 

até obter um pó extremamente fino. O material sólido foi levado ao pastilhador, e foi 

submetido a pressão de 5 ton, a qual aumenta uma unidade gradativamente a cada 30 

segundos mantendo-se por mais um minuto na pressão máxima. A pastilha foi analisada 

no espectrofotômetro no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR), modelo 

Frontier (Perkin Elmer). 

 

Cinética de adsorção 

Uma solução de 200 mg.L-1 de cefalexina foi preparada e teve seu pH ajustado 

para 5 com auxílio de solução de HCl 0,01 mol.L-1. Após isso, uma solução do 

antibiótico de 50 mg.L-1 foi preparada fazendo diluição da solução original com água 



 

previamente ajustada ao pH 5 com auxílio de solução de HCl 0,01 mol.L-1. Em seguida, 

alíquotas de 15 mL de solução foram transferidas a potes de vidro âmbar de 30 mL que 

já continham 0,05 g de epicarpo de açaí previamente tratado com hidróxido de sódio. 

Esses potes, assim como os seus respectivos brancos de leitura, foram colocados 

em mesa agitadora orbital (shaker) à 30 °C e mantido sob agitação (150 rpm) durante 

diversos tempos. 

Após isso, coletaram-se os potes e, as misturas contidas foram filtradas com filtros 

de poros de 14 µm. A solução remanescente foi levada a um espectrofotômetro UV-vis 

e as concentrações de equilíbrio foram determinadas com auxílio de uma curva de 

calibração. Para cada tempo, foram feitas amostras em triplicata, assim como as leituras 

no espectrofotômetro. 

A cinética de adsorção foi analisada através de regressões não-lineares utilizando 

as equações de pseudoprimeira ordem e pseudossegunda ordem, que são, 

respectivamente: 
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No qual,  

qe: capacidade de adsorção experimental (mg.g-1); 

qt: capacidade de adsorção no tempo t (mg.g-1); 

t: tempo de adsorção (min); 

K1: constante de velocidade de adsorção de pseudoprimeira ordem (1.min-1); 

K2: constante de velocidade de adsorção de pseudosegunda ordem (g.(mg.min)-1). 

A equação para determinação da capacidade de adsorção no tempo de adsorção 

analisado é dada pela seguinte equação: 
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Em que, 

Ci: concentração inicial de antibiótico (mg/L); 

Ct: concentração de antibiótico no tempo t (mg/L); 

V: volume da amostra analisada (L); 

m: massa de adsorvente utilizada (g). 

As regressões não lineares foram feitas usando o aplicativo Origin 8.0. Os 

modelos foram avaliados utilizando-se o desvio médio das capacidades de adsorção 

calculadas pelo modelo em relação aos dados experimentais e os coeficientes de 

determinação. 
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No qual, 

qe,exp: capacidade de adsorção experimental (mg.g-1); 

qe,cal: capacidade de adsorção calculada (mg.g-1); 

N: quantidade de pontos analisados 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ponto de carga zero 

Na Figura 1 esta apresentado o pHpcz do epicarpo de açaí tratado com NaOH. 

 









 

açaí tratado. A banda na região de 1734 e 1609 cm-1 é atribuida pela vibração de 

estiramento de C=O conjugado (POURETEDAL e SADEGH, 2014).  

Para anéis aromáticos, são observados picos em torno de 1442 cm-1 no epicarpo 

de açaí tratado com NaOH, a sobreposição do grupo C=O com o anel provocou a 

duplicação da intensidade desse pico. Esse aumento pode ser devido a presença de 

diferentes grupamentos ativos de superfície influenciando o comportamento dos átomos 

de superfície C=C, presente na banda formada na região de 1522 cm-1 (Al-Bayati e 

Ahmed, 2011; Chiang et al. (2002); Pouretedal e Sadegh, 2014) observaram que o 

tratamento alcalino aumentou a quantidade de grupos funcionais de oxigênio, 

especialmente grupos fenólicos. As bandas 1176 e 1077 cm-1 podem ser atribuídas ao 

vibramento de C-O de em grupos carboxílicos e vibramento O-H de grupo fenólicos. 

Segundo Módenes et al. (2015), o grupamento carboxílico frequentemente pode servir 

como sítio ativo de adsorção devido sua reatividade, podendo surgir fortes interações 

químicas, em que o pH da solução influencia diretamente na adsorção. A banda na 

região de 778 cm-1 desapareceu com o tratamento básico, o que indica que as ligações 

fracas do epicarpo de açaí in natura foram quebradas (VARGAS et al., 2011). 

 

Cinética de adsorção 

As Figuras 4 e 5 apresentam o comportamento gráfico dos parâmetros 

experimentais ajustados aos modelos cinéticos de pseudoprimeira ordem e 

pseudosegunda ordem. É possível verificar o efeito do tempo de agitação e contato entre 

antibiótico e adsorvente, no qual, à medida que o tempo de adsorção aumenta, o grau de 

remoção do antibiótico pelo adsorvente também aumenta até o limite de equilíbrio. O 

equilíbrio foi alcançado em torno de 300 minutos para ambas as concentrações 

analisadas.   

  





 

 

Por meio do Origin 8.0, foram ajustados modelos cinéticos aos dados 

experimentais e, os parâmetros cinéticos de cada umas das correlações foram 

determinados a partir de regressões lineares dos gráficos para cada umas das 

concentrações estudadas. Na Tabela 2 são apresentados os valores dos parâmetros 

ajustados. 

 

Tabela 2 – Valores dos parâmetros ajustados às correlações cinéticas para cada 

concentração analisada. 

 

Pseudoprimeira ordem 

Concentração (mg.L-1) qe (mg.g-1) K1(1.min-1) 

50 1,4002 0,01047 

200 5,85592 0,01672 

Pseudosegunda ordem 

Concentração (mg.L-1) qe(mg.g-1) K2(g.(mg.min)-1) 

50 1,66562 0,00677 

200 6,56863 0,00364 

 

 

Os coeficientes de determinação, R2, para os ajustes em cada umas das 

concentrações estão apresentados na Tabela 3: 

 

 



 

Tabela 3 – Valores do coeficiente de determinação para cada concentração 

analisada 

Concentração 

(mg.L-1) 
R2 pseudoprimeira ordem R2 pseudosegunda ordem 

50 0,94880 0,96957 

200 0,99132 0,98339 

 

A avaliação dos ajustes aos modelos cinéticos previstos é quantitativamente dada 

pelos valores de R2 em cada concentração. Entretanto, os valores dos coeficientes de 

determinação não foram suficientes para afirmar qual o melhor ajuste, já que não foi 

verificado um padrão entre as duas concentrações. Haja vista que para a concentração 

de 50 mg/L o maior coeficiente de determinação foi no modelo de pseudosegunda 

ordem, enquanto para a concentração de 200 mg.L-1, foi no modelo de pseudoprimeira 

ordem. 

Dessa forma, a fim de se obter um parâmetro que pudesse mostrar mais 

confiavelmente qual modelo cinético melhor se ajustou aos dados experimentais, fez-se 

a análise do desvio médio das capacidades de adsorção calculadas em relação às 

experimentais. 

Os valores dos desvios médios de cada modelo para cada concentração analisada 

estão dispostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Dados de desvio médio entre os valores das capacidades de adsorção 

experimental e calculada. 

Pseudoprimeira ordem 

Concentração (mg.L-1) E(%) 

50 10,58  

200  33,15 



 

Pseudosegunda ordem 

Concentração (mg.L-1) E(%) 

50  5,97 

200  27,93 

 

A partir dessa análise, verificou-se que o modelo cinético de pseudosegunda 

ordem apresentou o menor desvio médio entre os valores de capacidades de adsorção 

calculadas e experimentais, e, portanto, é a correlação que melhor mostra o 

comportamento reacional. 

O modelo de pseudo-segunda ordem, comumente, implica a taxa de adsorção por 

quimissorção envolvendo forças de valência entre moléculas de cefalexina e epicarpo de 

açaí (BEDIN et al., 2016; FOO e HAMEED, 2012). Observando-se os valores e os 

parâmetros apresentados pelo modelo cinético de pseudo-segunda ordem, é possível 

verificar que o parâmetro atrelado à velocidade de adsorção K2 aumenta com o aumento 

da concentração, confirmando que a cinética do processo é favorecida pelo aumento da 

força motriz, dada pela diferença de concentração entre as fases. 

 

CONCLUSÃO 

 

O uso do epicarpo do açaí foi efetivo na remoção de antibiótico da água, uma vez 

que foi verificado a diminuição da adsorbância das soluções à medida que ficava em 

contato com o adsorvente por determinado tempo. Ainda, a cinética de adsorção de 

antibiótico com o epicarpo do açaí teve modelo reacional de pseudosegunda ordem 

adequado aos dados experimentais obtidos. A capacidade de adsorção no equilíbrio, isto 

é, remoção de antibiótico de solução aquosa, foi de 1,66562 mg.g-1 e 6,56863mg.g-1 

para as soluções de cefalexina de 50 mg.L-1  e 200mg.L-1, respectivamente. 
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RESUMO – O presente trabalho buscou caracterizar o carvão ativado (CA) 

de origem vegetal comercializado nacionalmente com o propósito de se 

compreender sua natureza como adsorvente. Foi encontrada área especifica 

de 614 m2.g-1 assim como característica predominantemente microporosa 

(80 % de microporos), sendo essa confirmada pelas imagens coletadas na 

microscopia eletrônica de varredura.  A caracterização química mostrou que 

sua composição é basicamente constituída de carbono, oxigênio e silício que 

são provenientes dos grupos carbonílicos e silicatos presentes na amostra. 

Os resultados mostram características importantes deste material como 

estruturas físicas e químicas complexas e bons valores de área, explicitando 

destaque ao mesmo como adsorvente para a potabilização e tratamento de 

águas. 

 

Palavras Chave: microporos, propriedades físico-químicas, adsorvente. 

  



 

INTRODUÇÃO  

 

A adsorção é uma operação unitária que consiste na adesão de uma molécula 

presente em uma fase fluida (adsorbato) a uma superfície sólida (adsorvente) devido a 

um gradiente de concentração. Esse fenômeno pode estar atrelado tanto a presença de 

forças físicas (fisissorção) ou químicas (quimissorção) e entender a natureza dos 

componentes envolvidos é o primeiro passo para melhor compreensão da natureza das 

forças, mecanismos e energias envolvidos no processo. 

A adsorção fazendo o uso de carvão ativado é um método bem conhecido, eficaz e 

consolidado na literatura para a remoção de contaminantes (COELHO et al., 2014). O 

CA vem sendo muito utilizado no tratamento de efluentes, assim como em etapas de 

purificação de água para o consumo humano. Na remoção de compostos inorgânicos, 

destaca-se sua aplicabilidade principalmente na eliminação de íons presentes em 

descartes líquidos de indústrias dos seguimentos químicos e metalúrgicos, já para 

componentes orgânicos o CA está relacionado principalmente na redução de espécies 

que alteram a cor dos efluentes (BUENO; CARVALHO, 2007) 

Sua produção envolve duas etapas: a carbonização e a ativação. A carbonização 

consiste no tratamento térmico do precursor sob atmosfera inerte utilizando 

temperaturas normalmente superiores a 473 K (200 0C) (RAMOS et al., 2009). Esta 

etapa tem por finalidade a remoção de componentes voláteis e gases leves, objetivando 

produzir um composto de massa fixa de carbono e estrutura porosa que favoreça 

posteriormente a sua ativação (WIGMANS, 1989). A ativação ocorre após o processo 

de pirólise. O material carbonizado é submetido a reações secundárias, visando a 

obtenção de um produto livre de resíduos orgânicos como alcatrão, creosoto e naftas 

(RAMOS et al., 2009). Nesta etapa há desobstrução dos poros que por sua vez, favorece 

o aumento de sua área. A ativação pode se dar por processos físicos, no qual o carvão é 

levado a temperatura entre 800 e 1.100 0C, sob fluxo de gases de vapor d’água, dióxido 

de carbono ou uma mistura desses dois ou também por processos químicos que se 

baseia na impregnação do material ainda não pirolisado com agentes desidratantes, 

como cloreto de zinco, ácido fosfórico ou outros, com posterior carbonização em 



 

atmosfera inerte com temperaturas entre 400 e 900 °C (RAMOS et al., 2009; 

MORENO-CASTILLA et al., 2001). 

Diante disto, este trabalho buscou avaliar as características químicas, texturais e 

morfológicas do carvão ativado comercial de origem vegetal, buscando investigar suas 

características físico-químicas para posterior utilização em tratamento de águas por 

processos de adsorção. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Preparo do Material 

Antes das caracterizações propriamente ditas, o carvão ativado foi submetido a 

um pré-tratamento no qual foi empregada uma etapa de lavagem, com abundância de 

água ultrapura para retirada de possíveis impurezas presentes na superfície durante o 

processo de fabricação. Após, foi seco em estufa com temperatura controlada (80 ± 

1 0C) durante 48 horas e, posteriormente peneirada a fim de se obter partículas 

uniformes com mesma granulometria. 

 

Caracterização 

O carvão foi submetido a caracterizações texturais, químicas e morfológicas como 

é mostrado no diagrama representando pela Figura 1. A etapa de caracterização é 

importante, pois a mesma permite analisar características intrínsecas e individuais de 

cada material no que diz respeito a composição e estrutura. 

A metodologia empregada para cada análise, assim como o detalhamento 

operacional e técnico são descritos e especificados a seguir: 

 

Adsorção e dessorção de N2: A determinação da área específica, volume 

específico e diâmetro médio de poros foram obtidos pelas medidas de fisissorção de N2. 

A técnica foi realizada no equipamento de área Quantachrome modelo NOVA 1200e 

surface area analyser a partir da adsorção de nitrogênio sobre a superfície da amostra a 





 

com o intuito de se determinar a composição química da superfície do composto (feito 

na ampliação de 1000 e 2000 vezes). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados obtidos com as medidas de adsorção e dessorção de nitrogênio na 

superfície do carvão ativado são mostrados na Figura 2. De acordo com os resultados, a 

isoterma obtida trata de uma isoterma do tipo I-b com histerese H4 (THOMMES et al., 

2015). As isotermas do tipo I são encontradas frequentemente em sólidos microporosos 

com superfície externa relativamente pequena. Nesta classe destacam-se compostos 

como carbono ativado, zeólitas de peneira molecular e alguns óxidos porosos, sendo a 

categoria “b” atribuída a adsorventes com microporos mais largos e, possivelmente 

mesoporos estreitos (THOMMES et al., 2015). A histerese H4 é comumente 

relacionada às curvas do tipo I e II e faz referência a compostos como cristais agregados 

de zeólitas, zeólitas mesoporosas e carbonos micro-mesoporosos (THOMMES et al., 

2015). 

A Tabela 1 traz os resultados da análise textural. Pode-se observar que se trata de 

um composto micro-mesoporoso uma vez que se obteve um percentual de 80 % de 

microporos e 20% para mesoporosos. A área especifica é de 614 m2.g-1 valor típico de 

carvão ativado, sendo que este tende a variar de 200 a 1500 m2.g-1 (DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005). De fato, são reportados na literatura valores de área específica para 

carvão ativado como 674 m2.g-1 (DUNICZ, 1961) e de 1415 m2.g-1 (MENDES et al., 

2015). 
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Figura 2 – Isotermas de adsorção e dessorção de N2. 

 

Tabela 1 - Resultados da análise de adsorção e dessorção de N2. 

Área 
(m2g-1) 

Volume total 
de poros 
(cm3.g-1)  

Volume de mesoporos 
(cm3.g-1)  

Volume de microporos 
(cm3.g-1) 

    

614 0,3582 0,0724 0,2858 

Porcentagem (%) 20 80 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 3 apresenta a distribuição de volume de microporos obtida segundo a 

metodologia de Dubinin-Astakhov. 
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Figura 3 - Distribuição de diâmetro de microporos. 

 

A distribuição do volume de mesoporos presentes na estrutura do material, por 

sua vez, foi obtida a partir do modelo BJH e está mostrada pela Figura 4. 

A partir das distribuições de volume de microporos e de mesoporos foi possível 

determinar o tamanho médio dos poros. Desta forma, para microporos o diâmetro médio 

equivalente foi de aproximadamente 1,60 nm enquanto que para mesoporos esse valor 

corresponde a 3,576 nm. 

De acordo com os resultados obtidos por FTIR, apresentados na Figura 5, 

observam-se a presença de OH referente ao estiramento 3677 cm-1 (OMRI; BENZINA, 

2012), uma banda em 1880 cm-1 juntamente com uma deformação em 1107 cm-1, ambas 

atribuídas a carbonila (C=O) e grupos C-O, indicando tanto a presença de ácidos 

carboxílicos como também ésteres ou δ-lactonas ligados a grupos aromáticos 

(SIVAKUMAR; KANNAN; KARTHIKEYAN, 2012; RAMOS et al., 2009). Materiais 

advindos do processo de calcinação são comuns e dependem do precursor utilizado na 
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Figura 5 - Espectro de FTIR para o carvão ativado. 

 

É possível observar também o aparecimento de microesferas acopladas a sua 

estrutura (Figura 6 - C), essas foram exploradas pela análise de EDS que mostrou que as 

mesmas são sílicas incorporadas na amostra (Figura 7). Esse fato corrobora o 

estiramento encontrado no número de onda de 795 cm-1 na análise de FTIR que já 

indicava a presença de silicatos na composição química do material.  

Visto isso, se fez também a verificação semi-quantitativa da composição do 

restante da amostra (Figura 8). Como pode ser visto, sua composição é constituída 

essencialmente de carbono, oxigênio e silício ressaltando-se que, a presença de ouro na 

análise é devido ao preparo da amostra pela metalização com o referido metal. De fato, 

Linhares et. al (2016) obteve composição de 75,5% para carbono, 7,81 % de oxigênio e 

1,9 % de silício para carvão ativado comercial em seu trabalho, valores bem 

semelhantes aos obtidos neste estudo.  
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O carvão ativado caracterizado neste trabalho apresentou área especifica 

correspondente ao valor de 614 m2.g-1 (fisissorção de N2), estrutura micro-mesoporosa 

(fisissorção de N2 e MEV) e composição química constituída basicamente dos 

elementos carbono, silício e oxigênio (FTIR e MEV/EDS).  A etapa de caracterização 

de matérias é importante, uma vez que a mesma possibilita compreender interações 

existentes entre os agentes envolvidos (adsorvato e adsorvente) em processos 

adsortivos. Como aplicabilidades futuras para este material, se buscará investigar o 

emprego do mesmo na remoção de micropoluentes emergentes como fármacos, 

agroquímicos e outros contaminantes de origem antrópica presente em águas 

superficiais e/ou de abastecimento.  
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RESUMO – O ajuste de um modelo matemático para o processo de 

secagem permite que os engenheiros de projeto escolham as condições 

operacionais mais adequadas e possam, também, dimensionar o 

equipamento de secagem. O objetivo deste trabalho foi avaliar a cinética de 

secagem e a morfologia da casca de banana nanica para posterior uso como 

bioadsorvente. Foram realizadas secagens em três temperaturas (60, 70 e 80 

°C). Observou-se que o tempo de secagem diminuiu com o aumento da 

temperatura e houve mudança na superfície da casca de banana, sendo que, 

em 70°C, aparenta ter mais poros disponíveis. O modelo Logarítmico 

ajustou melhor as secagens a 60°C e 70°C; já a 80°C, o modelo de melhor 

ajuste foi o Henderson e Pabis. Em relação ao consumo energético, 

conforme aumentou-se a temperatura, aumentou-se também o gasto de 

energia, porém como em 70 °C observou-se mais poros na análise de MEV, 

ganhou-se menos umidade em 24h disposto em ambiente e com tempo de 

secagem de apenas 2 horas, esta foi a condição escolhida para o preparo da 

farinha de casca de banana nanica para posterior uso como biossorvente. 



 

  

Palavras Chave: Secador convectivo. Microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). Bioadsorvente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A banana é uma fruta de consumo universal e, segundo a Confederação Nacional 

da Agricultura (CNA), é a fruta mais consumida pelos brasileiros e a segunda no mundo 

(CEASA, 2016). De acordo com a Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), em 2013, o Brasil era o 4o maior produtor de bananas do mundo, com 

6.953.747 toneladas. 

A produção brasileira de banana está distribuída por todo o território nacional, 

sendo a região Nordeste a maior produtora (34%), seguidas das Regiões Norte (26%), 

Sudeste (24%), Sul (10%) e Centro-Oeste (6%). No Paraná, o volume comercializado 

pelas cinco Ceasas em 2015 chegou a 91.315.704 toneladas, sendo que, na Ceasa de 

Curitiba, 53% da banana vieram dos municípios produtores de Santa Catarina. O grande 

volume de bananas nos mercados pode ser explicado por vários fatores, entre os quais 

se destaca a possibilidade de produção continuada durante todo ano (CEASA, 2016). 

Apesar da vantagem dessa produção ininterrupta em relação à alimentação, tem-

se o problema ambiental que a casca da banana gera anualmente. Sabendo que esta 

representa 40% do peso total da fruta, só o Paraná produziu, entre as bananas 

comercializadas em 2015 pelas Ceasas, cerca de 36.526.281 toneladas de cascas e esse 

montante não corresponde nem a 10% do total produzido pelo país (CEASA, 2016; 

GAUTAM e KHAN, 2016).  

Por isso, é imprescindível que medidas sejam tomadas em relação a esse resíduo 

sólido, que, ainda hoje, não está sendo bem aproveitado. Diversos estudos relatam o uso 

desse material na adsorção de corantes têxteis, materiais orgânicos e metais tóxicos, 

visto que este bioadsorvente possui, no grupo de resíduos sólidos em questão (cascas, 



 

bagaços e caroços/sementes de frutas), elevada área superficial, alta capacidade de 

intumescimento e resistência mecânica (ANNADURAI, 2002; BELISÁRIO et al., 

2010; CRINI, 2005; COSTA et al., 2012; GAUTAM e KHAN, 2016; HOSSAIN et al., 

2012; TONGYAM et al., 2013). 

 Mas, para usar este bioadsorvente, é necessário secá-lo previamente para 

possibilitar sua moagem, aumentar o tempo de armazenamento e liberar mais poros para 

que ocorra a adsorção (BERTO et al., 2015; AFONSO e CORRÊA, 1999). 

 O processo de secagem pode ser descrito pela progressiva remoção da umidade 

por meio da transferência simultânea de calor e massa entre a amostra e a atmosfera 

circundante por meio da evaporação, geralmente causada pela convecção forçada de ar 

aquecido. Para manter a qualidade do bioadsorvente, o estudo da cinética do processo 

de secagem pode ser de grande relevância para selecionar a temperatura apropriada e o 

tempo necessário para um processo de secagem satisfatório. Além disso, o ajuste de um 

modelo matemático para o processo de secagem é de suma importância, pois permite 

que os engenheiros de projeto não escolham apenas as condições operacionais mais 

adequadas necessárias para a secagem efetiva, mas também dimensionem o 

equipamento de secagem de acordo com os parâmetros de operação desejados (AVHAD 

e MARCHETTI, 2016). 

Ante o exposto, o presente trabalho teve como objetivo determinar 

experimentalmente as curvas de secagem para a casca de banana nanica; ajustar 

diferentes modelos matemáticos aos dados experimentais, em função da temperatura do 

ar de secagem e comparar a morfologia da casca de banana por meio de microscopia 

eletrônica de varredura nas diferentes temperaturas analisadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Preparação e Secagem da Casca de Banana 



 

As cascas foram coletadas no asilo São Vicente de Paulo e no restaurante 

universitário da Universidade Estadual de Maringá, ambos situados na cidade de 

Maringá-Pr. Como elas já vinham separadas dos demais resíduos sólidos, não foi 

necessário lavá-las. Assim, após a coleta, eram cortadas em dimensões de 

aproximadamente 2 x 2 cm e secadas em um secador convectivo localizado no 

Laboratório de Engenharia Química II da Universidade Estadual de Maringá. Este 

secador possui fluxo de ar ascendente com vazão ajustada, aquecido por resistências 

elétricas. A bandeja é de fundo telado com dimensões 46 x 46 cm, e o ar aquecido 

atravessa a amostra em sentido perpendicular à mesma, como pode ser observado na 

Figura 1. 

A secagem das cascas foi realizada com velocidade de ar constante de (1,3 ± 0,2) 

m.s-1 de acordo com o trabalho de Berto et. al (2015) e as temperaturas do ar aquecido 

foram de 60; 70 e 80 °C. Para cada uma das temperaturas do ar aquecido foram 

utilizadas em torno de 200 g de cascas de banana nanica colocadas em duas peneiras 

laboratoriais, Tyler 9 e 10, com 20 cm de diâmetro, para realizar os experimentos em 

duplicata. A área restante na bandeja do secador foi preenchida com papelão, de modo 

que todo ar aquecido passasse somente pelas amostras a serem secas (interior das 

peneiras). 

Durante cada secagem, as amostras foram pesadas em balança analítica (precisão 

de 0,01g), sendo as pesagens realizadas de 2 em 2 minutos até a sexta medição, de 5 em 

5 minutos, até a décima segunda medição, de 10 em 10 minutos, até a décima sétima 

medição e, por fim, de 5 em 5 minutos até o equilíbrio mássico fosse atingido. Como a 

pesagem durava em torno de 15 segundos, a peneira de mesh Tyler 10 foi pesada 

sempre 15 segundos depois da peneira de mesh Tyler 9. 





 

 

Y=a.exp(-k.t)+b.t                                                                                                 (4) 

 

Y=a.exp(-k0.t)+b.exp(-k1.t)                                                                                  (5) 

 

Sendo k, k0 e k1 constantes de secagem (min-n ); a, n e b são constantes 

experimentais de secagem; t, o tempo de secagem (min) e Y, a umidade adimensional 

obtida pela Equação 6. 

 

Y=X(t)/X0                                                                                                                                                                  (6) 

 

Em que X(t) é a umidade em base seca no tempo t e X0 é a umidade em base seca 

inicial, obtidas pela Equação 7. 

 

X=(múmida-mseca)/mseca                                                                                                                                       (7) 

 

Neste caso, múmida é a massa úmida, ou seja, antes da secagem e mseca é a massa 

seca em estufa a 105°C por 24 horas, feita em duplicata. 

Com base nos dados experimentais e nas Equações 1, 2, 3, 4 e 5, foi utilizado o 

programa OriginPro 8.0® para determinar os parâmetros dos modelos a partir de uma 

análise de regressão não linear. Os ajustes dos modelos foram avaliados usando o 

coeficiente de correlação (R2) e o qui-quadrado reduzido (χ2), sendo que, quanto mais 

próximo da unidade forem os valores de R2 e menores o de χ2, melhor é o ajuste. Este 

parâmetro pode ser calculado da seguinte forma: 

 

 χ
2 = ∑( Yexp,i – Ycalc)

2/(N-n)                                                                                 (8) 



 

 

Em que Yexp,i é a umidade adimensional experimental, Ycalc é a umidade 

adimensional calculada pela equação do modelo, N é o número de observações e n é 

número de constantes. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em diversas áreas de 

conhecimento, incluindo a caracterização de materiais naturais, e fornece informações 

sobre a morfologia do material estudado (PEREIRA, 2003). 

 A morfologia das farinhas da casca de banana nanica secas em diferentes 

temperaturas foi avaliada por MEV utilizando um microscópio eletrônico de varredura 

FEI Company, modelo QUANTA-250 (COMCAP/UEM). As amostras foram 

recobertas com uma fina camada de ouro para aumentar a condutividade elétrica e 

aplicou-se uma tensão elétrica de aceleração de 10 ou 25 kV, de acordo com a nitidez da 

imagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A umidade em base seca inicial das cascas de banana nanica foi de (7,99±0,96) g 

água/g massa seca. 

 As curvas de secagem da casca de banana nanica nas temperaturas de 60, 70 e 

80 °C estão ilustradas na Figura 2. Pode se observar, a partir desta figura, que a 

temperatura apresentou grande influência na cinética de secagem, visto que, conforme 

se aumentava a temperatura, diminuía o tempo de secagem do material. 



 

Maiores taxas de secagem são alcançadas com a elevação da temperatura do ar, 

pois ocorre um aumento no coeficiente de difusão da umidade (BERTO et al., 2015). 

Este fato pode ser observado na Figura 3, em que as taxas de secagem aumentaram com 

o aumento da temperatura. 

Além disso, nas três condições estudadas, as curvas da Figura 3 apresentam um 

comportamento linear para o período de taxa decrescente, que não é influenciado pela 

velocidade do ar de secagem, mas, apenas, pela temperatura aplicada. E, apenas para 

70°C, observou-se um patamar de taxa constante de secagem, em função destas cascas 

estarem mais úmidas que as usadas nas demais temperaturas. Como só neste período a 

secagem é afetada pela velocidade, o fato da velocidade do ar permanecer constante nos 

experimentos realizados não interferiu no rendimento da secagem das cascas de banana, 

independentemente das temperaturas utilizadas no processo. 
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Figura 2 – Curvas de secagem da banana nanica em diferentes temperaturas. 
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Figura 3 – Taxa de secagem (min-1) versus umidade (base seca) da casca de 

banana nanica para diferentes temperaturas. 

As Tabelas 1 e 2 relacionam os coeficientes de correlação (R2) e os valores de 

qui-quadrado reduzido (χ2), respectivamente, dos modelos estudados para o ajuste dos 

dados experimentais da secagem de banana nanica. 

 

Tabela 1 – Coeficientes de correlação (R2) dos modelos avaliados em cada temperatura 

 

Modelo 60°C 70°C 80°C 

Logarítmico 0,99970 0,99919 NA* 

Dois termos 0,99415 0,99572 0,99164 

Henderson e 
Pabis 

0,99470 0,99620 0,99247 

Page 0,99706 0,99878 0,98922 

Lewis 0,99461 0,99525 0,98481 



 

 

        *NA- não ajustou ao modelo. 

 

 Tabela 2 – Qui-quadrado reduzido (χ2) dos modelos avaliados em cada temperatura 

 

Pode se observar, a partir das Tabelas 1 e 2, que o modelo que melhor ajustou a 

secagem das cascas de bananas a 60°C e 70°C foi o Logarítmico; para a temperatura de 

80°C, o melhor ajuste foi com o modelo de Henderson e Pabis, visto que nesses 

modelos ocorreram os maiores valores de coeficientes de correlação (0,99970; 0,99919 

e 0,99247, respectivamente) e os menores valores de qui-quadrado reduzido (4,02814E-

05; 1,02103E-04 e 7,87780E-04, respectivamente). 

A Tabela 3, a seguir, fornece as constantes dos melhores modelos ajustados aos 

dados experimentais.  

Tabela 3 – Constantes dos melhores modelos ajustados aos dados experimentais 

Modelo 60°C 70°C 80°C 

Logarítmico 4,02814E-05 1,02103E-04 2,10220E-01 

Dois termos 7,74801E-04 5,40785E-04 8,75312E-04 

Henderson e 
Pabis 

7,01011E-04 4,80697E-04 7,87780E-04 

Page 3,89076E-04 1,53987E-04 1,13000E-03 

Lewis 7,12853E-04 5,99987E-04 1,59000E-03 

Temperatura a b k Modelo 

60°C 0,99497 -4,35614E-4 0,01689 Logarítmico 

70°C 1,01402 -4,06004E-4 0,02517 Logarítmico 

80°C 0,92618 - 0,03575 Henderson e Pabis 







 

CONCLUSÕES 

 

A cinética de secagem das cascas de banana nanica é influenciada pela 

temperatura do ar aquecido, visto que, para 80°C, o tempo de secagem, ou seja, o tempo 

necessário para a massa de cascas atingir uma umidade final constante foi em torno de 1 

hora e meia; para 70°C, 2 horas e, para 60°C, 2 horas e meia. 

O modelo Logarítmico foi o que melhor ajustou as cascas secas a 60°C e 70°C. 

Já a 80°C, o modelo Henderson e Pabis apresentou um melhor ajuste. 

De acordo com o MEV, houve uma mudança significativa nas superfícies das 

cascas de banana nanica, sendo que, a 70°C, o material resultante da secagem aparenta 

ter mais poros disponíveis. 

Em relação ao tempo, a umidade e a morfologia, a temperatura de 70°C pode ser 

considerada a melhor condição de secagem para preparar este bioadsorvente. 
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RESUMO - A casca de banana é uma ótima candidata a biossorvente, visto 

que a produção de banana dura o ano todo e gera toneladas desse resíduo 

sólido. Assim, além de ter uma grande quantidade disponível, a casca possui 

alta resistência mecânica, boa capacidade de intumescimento e considerável 

área específica, quando comparada com outros biossorventes. O objetivo 

deste trabalho foi realizar a preparação desta farinha e, posteriormente, 

caracterizá-la com o método de fisissorção de nitrogênio para obtenção da 

área BET; MEV e EDS, para avaliar sua morfologia e sua composição 

química e, por fim, PCZ, para descobrir qual a faixa de pH mais favorável 

para a adsorção ocorrer. Após o peneiramento, última etapa da preparação, 

escolheu-se as faixas de granulometria com maiores frações mássicas, 

obtendo assim um diâmetro médio de Sauter de 0,517 mm. Foi observada 

uma área específica de 9 m2/g, um pHPCZ de 5,34 e uma estrutura heterogênea 

e relativamente porosa, apresentando, como componentes químicos, carbono, 

oxigênio, potássio e cloro. Diante dos resultados obtidos, a casca de banana 

pode ser usada como biossorvente. 

 



 

Palavras Chave: Microscopia eletrônica de varredura (MEV). Ponto de 

carga zero (PCZ). Peneiramento. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A adsorção é um fenômeno superficial que ocorre devido à transferência de 

massa de substâncias existentes em fluidos líquidos ou gasosos sobre a superfície de 

certos sólidos, sendo que a espécie que se acumula na interface do material é 

denominada de adsorvato ou adsorbato e a superfície sólida na qual o adsorvato se 

acumula, de adsorvente ou adsorbente. Além disso, como os componentes são 

adsorvidos superficialmente, quanto maior a área externa, mais favorável será a 

adsorção (RUTHVEN, 1984). 

Como forma de diminuir os custos com adsorventes e aproveitar os resíduos 

gerados pelo setor agrícola, biossorventes têm apresentado grandes vantagens devido a 

sua abundância, baixo ou nenhum custo, além de possuir grupos poliméricos como 

celulose, hemicelulose, lignina e proteínas que podem funcionar como sítios ativos na 

adsorção de metais (ANWAR et al., 2010). 

Biossorvente inclui toda biomassa, seja ela ativa (com atividade metabólica) ou 

inativa (sem atividade metabólica), proveniente de alguma forma biológica, como 

vegetais, crustáceos, microrganismos e animais. Na forma ativa, os sistemas de remoção 

de íons metálicos se tornam mais complexos envolvendo rotas metabólicas de 

bioacumulação; já na forma inativa, os íons metálicos são removidos, por exemplo, por 

resíduos agrícolas, e se estabelece processos físicos e químicos entre o adsorvente e o 

adsorvato (VAGHETTI, 2009). 

A casca de banana vem como uma ótima candidata a biossorvente, visto que a 

produção de banana dura o ano todo e gera toneladas desse resíduo sólido, o qual 

corresponde à cerca de 40% do peso total da fruta. Assim, uma grande quantidade deste 

resíduo está disponível para um uso mais consciente, diferentemente do que se tem 



 

feito, já que a maior parte é apenas descartada (ANWAR et al., 2010; GAUTAM e 

KHAN, 2016). 

Este biossorvente ainda possui maior área específica, se comparado com outros 

biossorventes; alta capacidade de intumescimento e resistência mecânica, conforme 

mostra a literatura, com trabalhos que mostram seu uso na adsorção de corantes têxteis, 

metais tóxicos e materiais orgânicos (ANNADURAI, 2002; BELISÁRIO et al., 2010; 

CRINI, 2005; COSTA et al., 2012; GAUTAM e KHAN, 2016; HOSSAIN et al., 2012; 

TONGYAM et al., 2013). 

A preparação do biossorvente é simples e de baixo custo, compreendendo os 

seguintes tratamentos físicos: lavagem, secagem, trituração e peneiramento. Após essa 

etapa, ele pode ser empregado como adsorvente de poluentes em sistemas de 

tratamento, mas, para isso, é necessário caracterizá-lo. Tal caracterização compreende a 

análise da composição química e física do material (VAGHETTI, 2009). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi preparar e caracterizar a casca de banana 

nanica (Musa spp.) utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada à 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS), fisissorção de nitrogênio e ponto de carga 

zero (PCZ), para posterior uso como adsorvente de corante alimentício. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Preparação do Biossorvente 

As cascas foram coletadas no asilo São Vicente de Paulo e no restaurante 

universitário da Universidade Estadual de Maringá, ambos situados na cidade de 

Maringá-Pr. Como elas já vinham separadas dos demais resíduos sólidos, não foi 

necessário lavá-las; assim, após a coleta eram cortadas em dimensões de 

aproximadamente 2 x 2 cm e secadas a 70 °C, com velocidade de ar constante de (1,3 ± 

0,2) m.s-1, por 1 hora e 30 minutos, em um secador convectivo localizado no 



 

Laboratório de Engenharia Química II (LabEQ2/DEQ) da Universidade Estadual de 

Maringá. 

Após a secagem, diversas porções com 80 g de cascas secas foram trituradas por 

40 segundos na velocidade 1 de um liquidificador da marca PHILIPS, modelo Walita RI 

2008, de 500W e 2 velocidades. Este material foi misturado e armazenado visando a 

próxima etapa. 

Por fim, foi realizada a separação granulométrica em peneiras laboratoriais da 

série Tyler: 16, 20, 32, 42, 48, 60 e fundo cego, pesando-se cerca de 300 g da casca de 

banana seca e triturada, e agitando durante 80 min em um agitador de peneiras 

localizado no Departamento de Engenharia Química (DEQ) da Universidade Estadual 

de Maringá. 

Esse tempo foi determinado experimentalmente, em duplicata, pesando as 

peneiras de 20 em 20 minutos, até a massa permanecer constante. 

 

Caracterização do Biossorvente 

 Para caracterizar a farinha da casca de banana foram realizadas as seguintes 

análises: 

Ponto de carga zero (PCZ): utilizou-se o “método dos 11 pontos”, proposto por 

Regalbuto e Robles (2004) para determinar o ponto de carga zero. Foram pesadas 

amostras de 50 mg da casca de banana (50% da granulometria mesh 32 e 50% da 

granulometria mesh 42) e adicionadas em erlenmeyers de 100 mL contendo 50 mL de 

solução aquosa com valores de pH variando de 2 a 12, os quais foram transferidos para 

um shaker sob agitação de 120 rpm, 25 °C, durante 24 horas. Após 24 horas, 

estabelecido o equilíbrio, os valores de pH foram medidos novamente. 

As soluções aquosas com diferentes valores de pH foram feitas com água 

destilada e soluções de NaOH e de HCl, ambos com concentração de 0,1 mol/L, e 

medidas com auxílio de um pHmetro calibrado com soluções padrões de pH 4 e 7. Os 

testes foram realizados em duplicata. 



 

Em seguida, plotou-se o gráfico de pH inicial versus pH final, sendo o PCZ 

obtido na faixa em que se observou o efeito tampão, ou seja, em que o pH não variou 

(independente do pH inicial). Assim, realizou-se uma média dos valores de pH final que 

tendiam ao mesmo valor para a determinação do PCZ (FREITAS et al., 2015). 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS): para se caracterizar a superfície da casca de banana nanica em relação 

à sua morfologia e composição química, foram utilizadas as técnicas de MEV e EDS. O 

equipamento usado foi o microscópio eletrônico de varredura FEI Company, modelo 

QUANTA-250, localizado na COMCAP/UEM. A amostra foi recoberta com uma fina 

camada de ouro para aumentar a condutividade elétrica e aplicou-se uma tensão elétrica 

de aceleração de 20 kV. 

Fisissorção de nitrogênio: foi realizado a fisissorção de nitrogênio para 

caracterizar a área específica da casca de banana nanica utilizando o método BET 

(BRUNAUER et al., 1938). O equipamento usado foi o QUANTACHROMETM, 

modelo NOVA 1200E Surface Area Analyser, localizado no Departamento de Química 

(DQI) da Universidade Estadual de Maringá. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O peneiramento foi realizado inicialmente com (300,37±0,45) g de casca de 

banana nanica e a distribuição granulométrica obtida após 80 minutos, quando as 

massas das peneiras ficaram constantes, está descrita na Tabela 1. 

Conforme se pode observar pela Tabela 1, a maior fração mássica se concentrou 

no mesh Tyler 16, mas não era interessante essa fração, porque sua granulometria era 

desconhecida, visto ser a primeira peneira e, também, por ter o maior diâmetro. 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Dados experimentais do peneiramento da casca de banana nanica 

 

A segunda maior fração foi a de mesh 32, com diâmetro dentro das faixas 

encontradas na literatura e, como teoricamente, quanto menor a partícula, maior a área 

específica disponível, optou-se por usar os mesh 32 e 42, que também apresentou uma 

fração mássica razoável. 

Assim, foi determinado o diâmetro médio de Sauter, calculado pela Equação 1 

(Perry et al., 1984). 

    Dsauter = 1 / (∑∆ϕi/Dim)     

 (1) 

Sendo Dsauter o diâmetro médio de Sauter, ∆ϕ a fração mássica retida na peneira 

i e Dim o diâmetro médio da peneira. 

Tyler Diâmetro (mm) 
Diâmetro 

 médio (mm) 

Massa casca  

de banana (g) 

Fração  

mássica 

16 0,991 – 110,635 0,37 

20 0,833 0,912 36,455 0,12 

32 0,495 0,664 71,960 0,24 

42 0,351 0,423 32,155 0,11 

48 0,293 0,323 4,375 0,01 

60 0,246 0,271 12,720 0,04 

Fundo 0 0,123 30,315 0,10 

– – TOTAL 298,615 1,00 









 

 O valor obtido para o ponto de carga zero (PCZ) foi de 5,34. Significando que, 

acima deste PHPCZ, a superfície da casca terá carga negativa e, abaixo deste PHPCZ, 

carga positiva. 

 Portanto, a farinha da casca de banana nanica pode ser considerada um 

biossorvente em potencial para adsorção de corante alimentício. 
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RESUMO - Devido à elevada quantidade de antibióticos presentes em águas 

residuais e água potável, estão sendo desenvolvidas fontes alternativas de 

remoção destes produtos da natureza. Uma possibilidade é a purificação 

utilizando diversos adsorventes, dentre eles o carvão ativado. Neste trabalho 

foi estudada a caracterização de carvão mineral ativado, determinou-se a 

área específica, a análise morfológica e a determinação do ponto de carga 

zero (PCZ). Para a aplicação deste adsorvente, foi avaliada a capacidade de 

adsorção de amoxicilina em diferentes pHs iniciais de solução e velocidades 

de agitação. O carvão ativado foi classificado como microporoso com área 

específica de 930,301 m2.g-1, o ponto de carga zero determinado foi de 7,2 e 

suas características foram similares aos carvões ativados estudados em 

outros trabalhos da literatura. A maior capacidade de remoção de 

amoxicilina foi de (81,6±0,9) mg.g-1 com pH 7 e 120 rpm. 

  

Palavras Chave: purificação de águas residuais. Remoção de antibiótico. 

Adsorventes. 

   



 

 

INTRODUÇÃO  

 

O carvão ativado pode ser obtido a partir uma variedade de materiais 

carbonáceos, incluindo madeira, hulha, lignina e casca de coco. Esse material tem uma 

ampla aplicação, sendo utilizado, por exemplo, para remover compostos orgânicos 

apolares em tratamento de efluentes líquidos e gasosos, em batelada ou em leito fixo 

(WATSON, 1999; DO, 1998). Esta elevada capacidade de adsorção do carvão ativado 

está associada à alta área específica (de 300 a 1200 m2/g), à natureza hidrofóbica e ao 

diâmetro médio de poros (20 a 50 Å) (WATSON, 1999; GEANKOPOLIS, 1993). Desta 

forma, o carvão ativado na forma em pó, geralmente é aplicado em processos de um 

único estágio e na forma granular (apresentando tamanhos entre 8 e 30 mesh)  pode ser 

regenerado após o uso (WATSON, 1999). 

Os compostos que têm a função de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos ou 

bactérias são denominados de antibióticos. Podem ser naturais ou sintéticos e são classificados 

como bactericidas (morte de bactérias) ou bacteriostáticos (inibição do crescimento microbiano) 

(WALSH, 2003). Originalmente, os antibióticos foram designados ao controle de bactérias em 

humanos, mas atualmente também são aplicados na medicina veterinária, na agricultura e na 

piscicultura (AKSU e TUNÇ, 2005). 

Estudos recentes mostraram que os produtos químicos farmacêuticos entram no 

ambiente aquático pela rota industrial e doméstica. Estes fármacos podem atingir águas 

residuais ou a água potável, causando a resistência microbiana ou a morte de microrganismos 

eficazes no tratamento de águas residuais. Sendo assim, são necessária vias de remoção destes 

produtos da natureza (AKSU e TUNÇ, 2005). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o carvão ativado granulado de 

origem mineral e avaliar a capacidade de adsorção de amoxicilina em diferentes pHs iniciais e 

velocidades de agitação. 

   

MATERIAIS E MÉTODOS  



 

O carvão mineral granulado utilizado neste trabalho é de origem betuminosa, 

fornecido pela empresa Alphacarbo (Guarapuava, PR). 

Foi realizada a caracterização do carvão ativado pelo método de fisissorção com 

N2, que possibilita obter as isotermas de adsorção e dessorção física de N2 a 77 K em 

um adsortômetro Quantachrome, modelo NOVA-1200. Foram calculadas a área 

específica pelo método BET (GREGG E SING, 1982), o volume e diâmetro de 

microporos pelo método t-plot (LIPPENS et al., 1964) e de mesoporos pelo método de 

BJH (BARRETT et al., 1951). 

A análise morfológica do adsorvente foi realizada por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) no equipamento Shimadzu, Modelo SS-550 SuperScan. Para a 

determinação do ponto de carga zero (PCZ) foi realizado o “experimento dos 11 

pontos”, desenvolvido por REGALBUTO e ROBLES (2004). 

O antibiótico utilizado neste trabalho foi a amoxicilina, fármaco que foi 

fornecido pelo posto de saúde de Dracena – SP. 

Para a produção da solução de amoxicilina, levou-se em consideração a massa 

de antibiótico tri-hidratado, dissolvendo em água destilada após a passagem por uma 

peneira para retirada de aglomerados insolúveis. Após a dissolução, ajustou-se o pH da 

solução com gotas de NAOH e/ou HCl diluídos. Por fim, para a medida da 

concentração de amoxicilina em solução, realizaram-se leituras em espectrofotômetro 

Genesys 10 uv Scaning marca Thermo Scientific no comprimento de onda de maior 

absorbância da solução (232 nm), relacionando a absorbância obtida com a 

concentração da solução e, assim, construindo uma curva de calibração. 

A remoção de amoxicilina com carvão ativado de origem mineral foi realizada 

em shaker (incubadora) rotacional Marconi MA-420 e as condições experimentais 

foram de acordo com Chayid e Ahmed (2015): 0,05 % (m v-1) de carvão ativado, 50 mg 

L-1 de concentração inicial de solução de amoxicilina, velocidade de agitação de 

120 rpm, temperatura de 30 °C por um período de 24 horas. A avaliação da remoção de 

amoxicilina foi realizada com carvão ativado com diâmetro médio de 1,49 mm nos 

diferentes pHs (3, 5, 7, 9 e 11). 



 

Também foi realizada a adsorção de amoxicilina em diferentes velocidades de 

agitação: 120, 150 e 180 rpm, nas seguintes condições experimentais: pH de melhor 

capacidade de adsorção, 0,01 % (m v-1) de carvão ativado, 50 mg L-1 de concentração 

inicial de solução de amoxicilina, temperatura de 30 °C por um período de 20 minutos e 

24 horas (CHAYID e AHMED, 2015; FAZELIRAD et al., 2015; MIAO et al., 2016). 

A capacidade de adsorção de amoxicilina foi determinada pela Equação 1 (LIU 

et al., 2009).  

  

 

m

C)(Cv
=q 0 −⋅

              (1) 

  

 

Em que q corresponde à capacidade de adsorção de amoxicilina por massa de 

carvão ativo (mg.g-1); v é o volume de solução (mL); m é a massa de adsorvente 

utilizada na adsorção (g); C0 e C são as concentrações inicial e final de amoxicilina na 

solução, respectivamente (mg mL-1). 

Outra forma de quantificar a capacidade de adsorção foi por meio da 

porcentagem de remoção de antibiótico, determinada pela Equação 2. 
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Em que R corresponde à porcentagem de remoção de amoxicilina. 

  



 

RESULTADOS E DISSCUSSÕES  

 

Na Tabela 1 estão apresentados os valores de algumas propriedades texturais do 

carvão ativado.  

   

Tabela 1 – Valores de área específica, volume e diâmetro de poros do carvão ativado 

Área específica (m2 g-1) 930,301 

Volume específico de microporos (cm3 g-1) 0,1782 

Volume específico de mesoporos (cm3 g-1) 0,0869 

Diâmetro médio de microporos (nm) 1,9649 

Diâmetro médio de mesoporos (nm) 3,1390 

   

Com relação à Tabela 1, a área específica determinada foi similar ao de carvões 

ativados empregados nos trabalhos da literatura. Gerçel et al. (2007) produziram carvão 

ativado da planta Euphorbia rigida e a área específica determinada foi de 741,2 m2 g-1. 

Liu et al. (2009)  estudaram adsorção com três carvões ativados comerciais diferentes: 

Cal, Filtrasorb e OLC Plus, foram obtidas áreas específicas de 1039,6 m2 g-1, 

932,5 m2 g-1, 1330,3 m2 g-1, respectivamente. Putra et al. (2009) caracterizaram o carvão 

ativado granular Norit Row 0,8 Supra com área específica de 1092,9 m2 g-1. 

Segundo Gregg e Sing (1982), os microporos apresentam diâmetro de até 2 nm, 

enquanto que os mesoporos tem o diâmetro entre 2 e 50 nm. O carvão ativado de 

origem mineral deste trabalho tem microporos com diâmetro médio de 1,9649 nm, 

enquanto que os mesoporos, 3,1390 nm. 

Na Figura 1, estão representadas as isotermas de adsorção e dessorção de 

nitrogênio.  
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Figura 1 – Isotermas de adsorção e dessorção de N2 no carvão mineral ativado. 

 

Segundo a classificação da IUPAC, a Figura 1 exibiu isoterma do tipo I 

(isoterma de Langmuir), característica de adsorventes microporosos no qual a adsorção 

é limitada pelo volume de poros acessíveis no adsorvente. Este tipo de isoterma é 

observado em sistemas de quimissorção do adsorvato na superfície do adsorvente. A 

Figura 1 também exibiu uma histerese do tipo H4, associada a poros estreitos 

semelhantes a fendas. Este tipo de histerese é característico de isotermas do tipo 1 

(SING, 1982). 

Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas as micrografias da superfície do carvão 

ativado com ampliação da imagem de 800 vezes e 2400 vezes. 

 





 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

pH
 fi

na
l

pH inicial
  

 

Figura 4 – pH final versus pH inicial para o carvão mineral ativado. 

  

O ponto de carga zero do carvão ativado apresentado na Figura 4 foi de 7,2. A 

carga eletrônica superficial dos adsorventes suspensos em solução aquosa deve-se aos 

grupos H+ e OH- e à complexação dos eletrólitos de superfície. Assim, estes íons atuam 

como permutadores aniônicos ou catiônicos, dependendo do pH da solução e da 

concentração dos eletrólitos (KHAN e SARWAR, 2007). Sendo assim, em pHs 

menores que 7,2, a superfície do carvão estudado foi carregada com cargas positivas e 

em pHs maiores, cargas negativas (NAZARI et al., 2016). 

Na Figura 5 está apresentada a curva de calibração de amoxicilina em 

absorbância versus concentração (mg L-1). 
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Figura 5 – Gráfico de concentração de amoxicilina versus absorbância em 232 nm. 

  

 A curva de calibração observada na Figura 5 teve pouco desvio entre os pontos, 

passando a reta pela origem do gráfico e com coeficiente angular de 45,46826.  

Na Figura 6 estão apresentados os valores de adsorção de amoxicilina com 

carvão ativo em diferentes pHs iniciais de solução de antibiótico. As condições 

experimentais foram: 0,05 % (m v-1) de carvão ativado com diâmetro médio de 

1,49 mm, 50 mg L-1 de concentração inicial de solução de amoxicilina, 120 rpm, 30 °C, 

24 horas e pHs iniciais de 3, 5, 7, 9 e 11. 
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Figura 6 – Gráfico de quantidade adsorvida em função dos diferentes pHs iniciais da 

solução de amoxicilina. 

  

 Os valores de pHs iniciais foram selecionados de forma que fosse analisada a 

adsorção no ponto de carga zero, dois pontos na linha horizontal obtida na Figura 4 (um 

ponto acima e outro abaixo do PCZ) e dois pontos fora da linha horizontal (um ponto 

abaixo e outro acima do PCZ).  

 Foi possível observar pela Figura 6 que a variação de pH inicial de solução de 

amoxicilina teve pouca influência na adsorção antibiótico. Porém, houve maior 

capacidade de adsorção nos pHs 3 e 7. Assim, levando em consideração que os 

efluentes industriais e domésticos tem aproximadamente o pH 7, os próximos estudos 

foram definidos como este sendo o pH de adsorção. 

Na Figura 7 estão apresentados os valores de adsorção de amoxicilina com 

carvão ativo em diferentes velocidades de rotação. As condições experimentais foram: 

0,01 % (m v-1) de carvão ativado com diâmetro médio de 1,49 mm, 50 mg L-1 de 

concentração inicial de solução de amoxicilina, pH 7, 30 °C, 20 minutos e 24 horas, 

variação de velocidade de agitação de 120, 150 e 180 rpm. 

  



 

120 rpm 150 rpm 180 rpm
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

q 
(m

g 
g-1

)

 20 minutos
 24 horas

 

  

Figura 7 – Gráfico de quantidade adsorvida em função das diferentes velocidades de 

rotação.  

  

Foi possível observar pela Figura 7 que não houve variação significativa na 

capacidade de adsorção de amoxicilina em função das diferentes velocidades de rotação. 

O fenômeno de adsorção é superficial e é dividido nas etapas de difusão externa, 

difusão pela camada limite, transporte nos poros e adsorção intrapartícula (PAN et al., 

2009). Sendo assim, alguns parâmetros podem influenciar a adsorção, como 

temperatura, pH, força iônica, concentração inicial de adsorvato, velocidade de 

agitação, tamanho de partículas e distribuição de tamanho de poros (NASCIMENTO et 

al., 2014). Sendo assim, é possível concluir que tanto nos dados a 20 minutos como em 

24 horas, a etapa de adsorção pela difusão externa não é limitante para a remoção de 

amoxicilina com carvão ativado de origem mineral. 

A capacidade máxima de adsorção de amoxicilina com carvão ativado de origem 

mineral foi de (81,6±0,9) mg/g nas seguintes condições experimentais: 0,01 % (m v-1) 

de carvão ativado com diâmetro médio de 1,49 mm, 50 mg L-1 de concentração inicial 

de solução de amoxicilina, pH 7, 30 °C, 24 horas e velocidade de agitação de 120 rpm. 

 



 

 

CONCLUSÃO  

 

O carvão ativado caracterizado neste trabalho foi classificado como microporoso 

e as características determinadas foram similares aos carvões ativados estudados em 

trabalhos da literatura. O valor do ponto de carga zero do carvão foi de 7,2 e, avaliando 

o pH da solução inicial de amoxicilina, as maiores capacidades de adsorção foram 

obtidas nos pHs 3 e 7. 

Conclui-se que é possível utilizar o carvão ativado de origem mineral na 

adsorção de amoxicilina, no qual obteve-se capacidade máxima de adsorção de 

(81,6±0,9) mg g-1 nas condições de 0,01 % (m v-1) de carvão ativado, pH 7 e 120 rpm. 

Também foi possível concluir que para o adsorvato e adsorvente utilizados no trabalho, 

a etapa de adsorção pela difusão externa não é limitante. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AKSU Z.; TUNÇ, O. Application of biosorption for penicillin G removal. Process 

Biochemistry, v. 40, p. 831-847, 2005. 

BARRETT, E.P.; JOYNER, L.G.; HALENDA, P.P. The Determination of Pore Volume and 

Area Distributions in Porous Substances. I. Computations from Nitrogen Isotherms, Journal of 

the American Chemical Society, v. 73, n. 1, p. 373–380, 1951.  

CHAYID, M. A. & AHMED, M. J. Amoxicillin adsorption on microwave prepared activated 

carbon from Arundo donax Linn: Isotherms, kinetics, and thermodynamics studies. Journal of 

Environmental Chemical Engineering, v.3, p. 1592–1601, 2015. 

DO, D. D. Adsorption Analysis: Equilibia and Kinetics. Vol. 2. Queensland, Australia: Imperial 

College Press, 1998. 



 

FAZELIRAD, H.; RANJBAR, M.; TAHER, M. A. & SARGAZI, G. Preparation of magnetic 

multi-walled carbon nanotubes for an efficient adsorption and spectrophotometric determination 

of amoxicillin. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 21, p. 889–892, 2015. 

GEANKOPLIS, C. J. Transport Processes and Unit Operations, 3ª ed., Prentice-Hall, p.754-

794, 1993. 

GERÇEL, O.; OZCAN, A.; OZCAN, A. S.; GERÇEL, H. F. Preparation of activated carbon 

from a renewable bio-plant of Euphorbia rigida by H2SO4 activation and its adsorption 

behavior in aqueous solutions. Applied Surface Science, v. 253, p. 4843-4852, 2007. 

GREGG, S. I.; SING, K. S. W. Adsorption, surface Área and Porosity, Academic Press: 

London, 1982. 

KHAN, M. N.; SARWAR, A. Determination of points of zero charge of natural and treated 

adsorbents. Surface Review and Letters, v. 14, n. 13, p. 461-469, 2007. 

LIPPENS, B.C; LINSEN, B.G.; de BOER, J.H. Studies on pore systems in catalysts I. The 

adsorption of nitrogen; apparatus and calculation. Journal of Catalysis, v. 3, n. 1, p. 32–37, 

1964. 

LIU, S.; MUSUKU, S. R.; ADHIKARI, S.; FERNANDO, S. Adsorption of glycerol from 

biodiesel washwaters. Environmental Technology, v. 30, n. 5, p. 505-510, 2009. 

MIAO, M. S.; LIU, Q.; SHU, L.; WANG, Z.; LIU, Y. Z. & KONG, Q. Removal of cephalexin 

from effluent by activated carbon prepared from alligator weed: Kinetics, isotherms, and 

thermodynamic analyses. Process Safety and Environmental Protection, v. 104, p. 481–489, 

2016. 

NASCIMENTO, R. F; LIMA, A. C. A; VIDAL, C. B; MELO, D. Q; RAULINO, G. S. C. 

Adsorção - Aspectos Teóricos e Aplicações Ambientais. Fortaleza: Imprensa Universitária, 

2014, 256p. 

NAZARI, G.; ABOLGHASEMI, H.; ESMAIELI, M.; POUYA, E. S. Aqueous phase adsorption 

of cephalexin by walnut shell-based activated carbon: a fixed-bed column study. Applied 

Surface Science, v. 375, p. 144-153, 2016. 

PAN, X.; WANG, J.; ZHANG, D. Sorption of cobalt to bone char: kinetics, competitive 

sorption and mechaminsm. Desalination, v. 249, p. 609-614, 2009. 



 

PUTRA, E. K.; PRANOWO, R.; SUNARSO, J.; INDRASWATI, N. & ISMADJI, S. 

Performance of activated carbon and bentonite for adsorption of amoxicillin from wastewater: 

Mechanisms, isotherms and kinetics. Water Research, v. 43, n. 9, p. 2419–2430, 2009. 

REGALBUTO, J. R.; ROBLES, J. The engineering of Pt/Carbon Catalyst Preparation, 

University of Illinois: Chicago, 2004. 

SING, K.S.W. Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the 

determination of surface area and porosity. Pure Applied Chemistry, v. 54, p. 2201–2218, 

1982. 

WALSH, C. Antibiotics: actions, origins, resistance. Washington: ASM Press, 2003. 

WATSON, J. S. Separation Methods for Waste and Environmental Aplications, Marcel Dekker, 

New York, 1999. 

  



 

 

 

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS DE UM RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO PARA A PRODUÇÃO E USO DE 

FERTILIZANTE COMPOSTO 

 

 

I. P. BONALUMI1, T. S. de ALMEIDA1 e M. C. RIZK1 

 
1 Universidade Estadual Paulista (UNESP) “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente, Departamento de Planejamento, 

Urbanismo e Ambiente 

E-mail para contato: mc_rizk@yahoo.com.br 

 
 

RESUMO - A compostagem é um dos métodos mais recomendados para o 

tratamento de resíduos sólidos orgânicos, transformando-os em adubos 

orgânicos que podem ser usados como condicionadores de solos. Nesse 

contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar a compostagem 

dos resíduos orgânicos do Restaurante Universitário (RU) da FCT/UNESP, 

acrescidos de resíduos de poda e capina, bem como avaliar o uso do 

fertilizante composto produzido no cultivo de alface. Na compostagem, 

foram avaliados os parâmetros de pH, umidade, matéria orgânica, cinzas, 

carbono orgânico, concentração de nitrogênio Kjeldahl e relação C/N. Para 

o cultivo de alface, foram analisados os seguintes parâmetros: massa fresca 

total da parte aérea, massa fresca comerciável e massa fresca das folhas 

senescentes e doentes. A caracterização final do fertilizante composto 

produzido indicou que somente a umidade se encontrou acima do valor 

determinado pela legislação. Os demais parâmetros se apresentaram em 

conformidade com os valores de referência estabelecidos, indicando sua 

maturação e aplicabilidade como condicionar de solos. Os resultados 



 

obtidos no cultivo de alface indicaram ótimos resultados de produção de 

massa fresca e o fertilizante orgânico produzido foi eficaz, uma vez que as 

plantas adubadas com o mesmo obtiveram um desenvolvimento melhor que 

aquelas adubadas com fertilizante químico. 

 

Palavras-chave: Resíduo orgânico. Tratamento de resíduos orgânicos. 

Fertilizante orgânico. Cultivo de alface. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

De acordo com Vavouraki et al. (2014), as cozinhas residenciais, restaurantes, 

distribuidores de alimentos no atacado e no varejo e outras atividades semelhantes de 

processamento de alimentos são considerados os principais contribuintes para a geração 

de resíduos de alimentos. 

O tratamento de resíduos orgânicos está se tornando uma questão importante em 

todo o mundo devido à geração desses resíduos em quantidades significativas. A 

compostagem fornece uma alternativa efetiva para o gerenciamento de resíduos 

orgânicos, estabilizando a matéria orgânica dos resíduos orgânicos e convertendo-a em 

um condicionador de solo ou fertilizante (Chan et al., 2015). 

Para que o processo de compostagem se desenvolva de maneira satisfatória, é 

necessário que alguns parâmetros físico-químicos sejam respeitados, a fim de permitir 

que os microrganismos encontrem condições favoráveis para se desenvolverem e 

degradarem a matéria orgânica (Fernandes et al., 1999). 

Os intervalos aceitáveis para que o processo de compostagem ocorra de forma 

adequada são: temperatura de 54 a 60 ºC, relação carbono nitrogênio (C/N) de 25 a 

30/1, aeração (percentagem de oxigênio) > 5%, teor de umidade de 50 a 60%, 

porosidade de 30 a 36% e pH de 6,5 a 7,5 (Shafawati e Siddiquee, 2013). 

A alface, principal folhosa consumida pelo homem, é uma hortaliça 

tradicionalmente cultivada por pequenos produtores, o que lhe confere grande 

importância econômica e social, e apresenta significativo fator de agregação do homem 

do campo (Villas Bôas et al., 2004). 



 

O solo ideal para o cultivo dessa hortaliça é o areno-argiloso, rico em matéria 

orgânica e com boa disponibilidade de nutrientes. A matéria orgânica adicionada ao 

solo na forma de adubos orgânicos, de acordo com o grau de decomposição dos 

resíduos, pode ter efeito imediato no solo, ou efeito residual, por meio de um processo 

mais lento de decomposição. 

Em trabalhos realizados com essa hortaliça, foram observados aumentos na 

produção e nos teores de nutrientes nas plantas, após a aplicação de adubos orgânicos 

(Santos et al., 2001). Além disso, alguns autores (Schneider,1983; Nicoulaud et 

al.,1990; Santos et al.,1994) relataram que a aplicação de adubo orgânico proporcionou 

aumento na produtividade e qualidade da alface, tais como aumento linear no peso da 

cabeça; aumento no rendimento de matéria seca e aumento no rendimento de matéria 

fresca. 

Nesse sentido, reconhecendo-se a importância dos sistemas de gestão de resíduos 

orgânicos para a redução dos impactos ao ambiente e à saúde, o presente trabalho teve 

como objetivo estudar o processo de compostagem no tratamento dos resíduos 

orgânicos gerados no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), 

campus de Presidente Prudente. Além disso, foi avaliada a aplicação do composto no 

cultivo de alface, a qual é considerada uma hortaliça altamente consumida pela 

sociedade. 

 

 

METODOLOGIA  

 

Os resíduos alimentares utilizados neste estudo foram coletados no RU da 

FCT/UNESP. Os resíduos de poda e capina foram coletados no campus da FCT/UNESP 

e utilizados como estruturantes na mistura com os resíduos orgânicos, a fim de ajustar 

os parâmetros ótimos do processo de compostagem. 

Os resíduos coletados foram caracterizados em termos de pH, umidade, matéria 

orgânica, cinzas totais, carbono orgânico, concentração de nitrogênio Kjeldahl e relação 

C/N. O pH foi determinado em solução de cloreto de cálcio (CaCl2), conforme 

recomendado por Kiehl (1985), utilizando um pH-metro de bancada, da marca HANNA 



 

- modelo HI-221. Os percentuais de umidade, matéria orgânica, resíduo mineral e 

carbono orgânico foram determinados pelo método de calcinação, conforme 

recomendado por Kiehl (1985). O nitrogênio Kjeldahl foi determinado pela metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 1985). Esses parâmetros foram utilizados para 

a caracterização dos resíduos, os quais foram monitorados quinzenalmente. 

O experimento foi realizado, durante 135 dias, em uma leira de compostagem de 

peso total de 100 kg, sendo 50 kg de resíduos orgânicos do restaurante universitário e 

50 kg de resíduos de poda e capina. 

A leira de compostagem foi construída sobre uma lona de plástico, na qual os 

resíduos foram intercalados. Na presença de precipitações pluviométricas, as leiras 

foram cobertas com lonas plásticas, visando evitar o excesso de umidade. Nos períodos 

secos e em caso de necessidade de se elevar o teor de umidade das leiras, era adicionado 

água às mesmas. 

Durante o processo de compostagem, a leira foi revolvida manualmente com o 

auxílio de pás. No início da compostagem, o revolvimento era realizado a cada 3 dias; 

após 15 dias de compostagem, o revolvimento passou a ser feito semanalmente. A 

temperatura da leira foi medida por um termômetro de vidro com bulbo de mercúrio. A 

medição da temperatura da leira sempre foi feita antes do revolvimento da mesma. 

Após a produção do fertilizante composto, os resultados obtidos foram 

comparados com a Instrução Normativa nº 25 de 23 de Julho de 2009, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (Brasil, 2009), que estabelece os 

valores de referência para comercializar composto orgânico a partir de resíduos 

orgânicos tratados. 

Posteriormente, o fertilizante composto, produzido pela combinação de resíduos 

orgânicos e de poda e capina, foi utilizado no cultivo de alface crespa (Lactuca sativa 

var. crispa), a qual foi plantada em vasos, com densidade de 1,0 planta vaso-1. 

O delineamento experimental utilizado foi de dois tratamentos com 10 repetições 

por tratamento, sendo utilizado no tratamento 10,06 kg de fertilizante composto com 

adição de resíduos orgânicos e poda e capina, ao passo que no tratamento 2, utilizou-se 

0,005 kg de fertilizante químico da marca Fertmix (composição NPK 04-14-08). 

A dosagem de fertilizante composto utilizada foi baseada em orientações de 

campo fornecidas por técnicos agrícolas da Agência Paulista de Tecnologia dos 



 

Agronegócios (APTA), os quais recomendaram que a dosagem ideal para o cultivo de 

alface seria de 20000 kg de adubo por hectare. 

A metodologia para a produção e avaliação da qualidade das alfaces foi baseada 

no estudo de Ferreira et al. (2010). Desta forma, a irrigação foi realizada diariamente, 

com a quantidade de água reposta baseada na diferença de peso dos vasos, mantendo a 

umidade em 60% da capacidade de campo. 

As plantas foram colhidas quando apresentaram máximo desenvolvimento 

vegetativo, cerca de 40 dias após a semeadura. As características avaliadas nas plantas 

foram: massa fresca total da parte aérea (MFT), massa fresca comerciável (MFC) e 

massa fresca das folhas senescentes e doentes (MFSD). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na caracterização inicial dos resíduos de alimentos, dos 

resíduos de poda e capina e da mistura de ambos os resíduos, estão expressos na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Caracterização inicial dos resíduos alimentares e poda e capina 

Parâmetros 
Resíduo 
Orgânic

o 

Resíduo 
de Poda e 
Capina 

50% resíduo 
orgânico + 50% 
resíduo de poda 

e capina 

Limites 

pH 4,5 6,6 5,5 5,5-8,5(1) 

Umidade (%) 76,5 8,4 40,1 50-60%(2) 

Matéria 
Orgânica (%) 

92,7 88,0 92,5 

Ótimo (>60%); 
Bom (50-60%); 

Indesejável 
(<50%)(3) 

Resíduo 
Mineral (%) 

7,3 12,0 7,6 
Ótimo (<20%); 

Bom (20 – 40%); 
Indesejável (>40%)(3) 

Carbono 
Orgânico (%) 

51,5 48,9 51,4 - 

Nitrogênio (%) 9,5 2,5 3,2 - 
Relação C/N 5,4 19,3 16,2 35/1-40/1(4) 

       (1) Rodrigues et al. (2006); 
       (2) Shafawati e Siddiquee (2013); 
       (3) Silva et al. (2002); 
       (4) Qian et al. (2014). 



 

 
Analisando-se a Tabela 1, pode-se notar que o pH do resíduo orgânico apresentou 

um valor baixo quando comparado com o pH do resíduo de poda e capina que, de 

acordo com Rodrigues et al. (2006), está dentro da faixa de pH considerada ótima (5,5-

8,5) para o desenvolvimento dos microrganismos responsáveis pela compostagem. Os 

níveis iniciais de pH abaixo de 5,0, como verificado no resíduo orgânico, causam uma 

redução significativa na atividade microbiológica, inibindo a fase termofílica (Sundberg 

et al., 2004). No entanto, após a mistura dos resíduos, o pH atingiu um valor adequado 

para o desenvolvimento da compostagem. 

O teor de umidade do resíduo orgânico do RU apresentou-se acima da faixa ótima 

de umidade (50-60%) recomendada por Shafawati e Siddiquee (2013) para o processo 

de compostagem, diferentemente do resíduo de poda e capina que teve umidade abaixo 

de 40%. Depois de misturar os resíduos, orgânico e de poda e capina, o teor de umidade 

foi ajustado, entretanto, ainda se manteve abaixo da faixa ótima de umidade. O teor de 

umidade do resíduo composto foi corrigido facilmente, pela adição de água à leira. 

As altas concentrações de matéria orgânica de 92,7%, 88,0% e 92,5%, obtidas 

para o resíduo orgânico, poda e capina e para a mistura do resíduo orgânico com a poda 

e capina, respectivamente, indicam um teor ótimo de matéria orgânica para 

decomposição por processos biológicos, visto que, como recomendado por Silva et al. 

(2002), deve ser de, no mínimo, 60%. 

Os teores de resíduo mineral obtidos, 7,3% para o resíduo orgânico, 12,0% para o 

resíduo de poda e capina e 7,6% para a mistura de resíduo orgânico com o resíduo de 

poda e capina, são considerados ótimos, de acordo com Silva et al. (2002), que 

classificaram esses teores como: ótimo (menor que 20%), bom (20 – 40%) e indesejável 

(maior que 40%). 

A relação C/N para o resíduo orgânico, para o resíduo de poda e capina e para a 

mistura de ambos os resíduos não apresentou valores próximos ao ideal para o início da 

compostagem, visto que uma relação ótima para o início da compostagem é de 35/1 a 

40/1 (Qian et al., 2014). 

A caracterização final do composto produzido após 135 dias de compostagem, em 

comparação com os parâmetros estabelecidos para comercialização de fertilizantes 

orgânicos compostos na Instrução Normativa nº 25 de 23/07/2009 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) podem ser observados na Tabela 2. 



 

O pH da leira teve um leve aumento até o 45º dia da compostagem e, a partir deste 

dia, houve uma leve redução até o 105º dia e, por fim, se elevou novamente até o 135º 

dia. Contudo, ao longo de todo o processo, o mesmo permaneceu praticamente 

constante e, dessa forma, a leira teve pH considerado ótimo para o desenvolvimento dos 

microrganismos responsáveis pela compostagem. De acordo com a Tabela 2, o 

composto deve ter valor de pH no mínimo de 6, estando em conformidade com o valor 

estabelecido pela legislação (Brasil, 2009). 

 

Tabela 2 – Caracterização final do composto orgânico produzido pela mistura de 
resíduos alimentares e de poda e capina 

Parâmetros Caracterização final do composto 
orgânico após 135 dias 

IN no 25/2009 - MAPA 
Classe A(5) 

pH 6,3 Mínimo de 6 
Umidade (%) 57,9 Máxima de 50% 

Matéria Orgânica (%) 48,4 --- 
Resíduo Mineral (%) 51,6 --- 

Carbono Orgânico (%) 26,9 Mínimo de 15% 
Nitrogênio (%) 1,8 Mínimo de 0,5% 
Relação C/N 15,0 Máxima de 20/1 

(5) Classe A: fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza matéria-prima de origem vegetal, animal 
ou de processamentos da agroindústria, onde não sejam utilizados, no processo, metais pesados tóxicos, 
elementos ou compostos orgânicos sintéticos potencialmente tóxicos, resultando em produto de utilização 
segura na agricultura (Brasil, 2009). 

 

No início do estudo, a umidade do composto orgânico se apresentou abaixo da 

faixa ótima durante o processo de compostagem (50-60%), recomendada por Shafawati 

e Siddiquee (2013), sendo de 40,1% e, até o 75º dia, a leira permaneceu com umidade 

abaixo de 50%. Visando aumentar a umidade, fator de grande importância para as 

necessidades fisiológicas dos microrganismos envolvidos na compostagem, foi 

necessária a adição de água. Assim, a partir do 90º dia, houve um significativo aumento 

da umidade, com a adição de água à leira, apresentando um máximo de 67,8%. Após o 

120º dia, a umidade permaneceu dentro da faixa ótima até o 135º dia, se apresentando 

entre 51,3 % e 57,9%. Com relação ao teor de umidade final, verificou-se que este 

parâmetro, no final da compostagem, não se encontrou em conformidade com a 

legislação, apesar de estar bem próximo do valor exigido e, devido a isso, o mesmo foi 

ajustado, realizando-se a secagem do composto. 

Com relação à matéria orgânica, no início do processo, a leira apresentou alto teor 

de matéria orgânica (92,5%), entretanto, com o passar do tempo, houve uma redução 



 

desse teor, visto que, no 135º dia, o percentual de matéria orgânica foi de 48,4%. Silva 

et al. (2002) classificaram os valores de matéria orgânica, em relação ao seu percentual 

no resíduo, como: ótimo (maior que 60%), bom (50 – 60%) e baixo (menor que 50%). 

Dessa forma, o teor de matéria orgânica obtido no resíduo composto, ao final do 

processo, foi considerado baixo, menor que 50%. 

De modo geral, o teor de resíduo mineral aumentou até o 135º dia de processo de 

compostagem. Observou-se que o composto final apresentou um teor de 51,6% de 

resíduo mineral, sendo classificado como indesejável, uma vez que está acima de 40%, 

considerando a classificação de Silva et al. (2002). 

A matéria orgânica e o resíduo mineral não são parâmetros determinados pela 

referida Instrução Normativa. Entretanto, analisando os valores iniciais e finais da 

compostagem, verifica-se que houve uma redução significativa da matéria orgânica e 

um aumento significativo do resíduo mineral durante a compostagem, os quais são 

resultados esperados durante a decomposição dos resíduos. 

De acordo com D'Almeida e Vilhena (2000), a relação C/N do composto orgânico 

para aplicação no solo para fins de agricultura não deve ser maior que 18/1 (considerado 

como composto orgânico semi-curado). Quando esta proporção é inferior a 12/1, o 

composto orgânico é classificado como curado e apresenta uma condição ideal para ser 

aplicado. Dessa forma, no início do processo de compostagem, houve um aumento 

significativo na relação C/N, seguida por uma redução que permaneceu até o 135º dia, 

atingindo o valor de 15/1. Assim, observou-se que, o composto orgânico produzido pela 

compostagem pode ser aplicado na agricultura, visto que apresentou valor de composto 

orgânico semicurado, com relação C/N menor que 18/1. 

Analisando os parâmetros carbono orgânico e nitrogênio, nota-se que os 

percentuais obtidos estão em conformidade com a legislação, visto que são superiores a 

15% e 0,5%, respectivamente. O mesmo ocorreu para a relação C/N, visto que o valor 

obtido pelo composto gerado também se encontrou abaixo do exigido pela Instrução 

Normativa. 

Ao final do processo de compostagem, foi obtido um total de 43,5 kg de 

fertilizante orgânico composto seco e limpo. 

O fertilizante composto produzido foi utilizado no cultivo de alface e, ao final do 

cultivo, as alfaces foram colhidas e analisadas em termos de massa fresca total da parte 

aérea (MFT), massa fresca comerciável (MFC) e massa fresca das folhas senescentes e 



 

doentes (MFSD). A fim de comparação, além de se avaliar as variáveis utilizando o 

fertilizante composto produzido, também foi avaliada a utilização de fertilizante 

químico no cultivo de alface. 

Na Tabela 3 estão apresentadas as médias dos valores de MFT, MFC e MFSD, 

obtidos em cada tratamento. 

 

Tabela 3 – Média das massas frescas das alfaces (Lactuca sativa var. crispa) 

Massa Fresca 
Fertilizante químico  

(NPK 04-14-08) 

Fertilizante composto 
orgânico com adição de 

poda/capina 
MFT (kg) 0,035 0,051 
MFC (kg) 0,024 0,040 

MFSD (kg) 0,0092 0,011 
 

Diante dos valores apresentados na Tabela 3, fica evidente que as cultivares que 

foram adubadas com o fertilizante composto produzido com resíduo orgânico e resíduo 

de poda e capina obtiveram melhor desenvolvimento e apresentaram maior massa fresca 

comerciável (MFC). 

A partir dos valores das massas frescas, também foi possível calcular a 

percentagem de folhas senescentes e doentes (MFSD), a qual foi de 26,6% para o 

tratamento com fertilizante químico e de 21,4% para o tratamento com o adubo 

orgânico produzido. 

Um fator importante no cultivo de plantas é a perturbação por pragas. Durante o 

cultivo das alfaces, notou-se que as cultivares adubadas com fertilizante químico foram 

muito atacadas por alguns insetos e isto influenciou de maneira significativa na massa 

fresca comerciável. Além disso, não foi observado nenhum tipo de praga nas cultivares 

adubadas com o fertilizante orgânico composto. 

Portanto, pode-se dizer que o fertilizante orgânico composto produzido no 

processo de compostagem, utilizando 50% de resíduo orgânico e 50% de resíduo de 

poda e capina, foi eficaz ao cultivo da alface (Lactuca sativa var. crispa) e ao 

fornecimento de nutrientes para as plantas, visto que as mesmas se desenvolveram 

melhor e apresentaram melhor qualidade que as plantas adubadas com fertilizante 

químico comercial. 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste trabalho, verificou-se que a compostagem é uma 

alternativa eficaz que pode ser utilizada no tratamento de resíduos orgânicos, visto que a 

mesma transforma os resíduos em composto orgânico. Esse composto possui grande 

aplicabilidade no melhoramento do solo e das culturas, além de ser uma prática 

sustentável, que visa à melhoria da qualidade ambiental e de saúde pública. 

Analisando os resultados obtidos para os principais parâmetros físico-químicos do 

fertilizante composto, verifica-se que, a maioria desses parâmetros atingiram valores 

ideais, como pH, carbono orgânico, nitrogênio e relação C/N, o que indica a maturação 

satisfatória do composto e sua aplicabilidade como condicionador de solos. Isto pode 

ser comprovado pelos resultados alcançados no cultivo das alfaces, uma vez que as 

plantas adubadas com o fertilizante composto produzido apresentaram melhores 

resultados que aquelas adubadas com fertilizante químico. 

Dessa forma, o presente trabalho mostrou a possibilidade de sustentabilidade na 

cadeia produtiva dos alimentos, visto que, a partir dos resíduos alimentares, pode-se 

produzir um composto orgânico, que aumenta a fertilidade do solo, proporcionando 

melhores condições para a maior produção de alimentos. 
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RESUMO - Os restaurantes e outras atividades do setor alimentício 

produzem grande quantidade de resíduos orgânicos, que podem ser 

reciclados na forma de composto orgânico por meio da compostagem. 

Entretanto, tais resíduos orgânicos precisam da adição de materiais que 

adequem, principalmente, a umidade e a relação C/N para seu tratamento 

por compostagem, podendo ser utilizados outros resíduos como bagaço de 

cana-de-açúcar, cinzas de caldeira e outros. Assim, o objetivo deste estudo 

foi avaliar o processo de compostagem dos resíduos orgânicos do 

Restaurante Universitário da FCT/UNESP combinado com resíduos 

agroindustriais oriundos da cana-de-açúcar. Os parâmetros avaliados foram 

pH, umidade, matéria orgânica, cinzas, carbono orgânico, nitrogênio 

Kjeldahl e relação C/N. A fim de verificar a potencialidade de uso do 

composto produzido, os parâmetros foram comparados com os valores 

estabelecidos pela legislação. Os resultados indicaram que todos os 

compostos estão aptos para serem utilizados como adubo orgânico, sendo o 

mais recomendado o composto produzido pela mistura de resíduo orgânico 



 

com bagaço de cana-de-açúcar. Com isso, verificou-se a capacidade de 

tratar resíduos e reutilizá-los como adubo. 

 

Palavras Chave: Compostagem. Resíduos orgânicos. Resíduos 

sucroalcooleiros. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos orgânicos, em geral, não são adequadamente destinados, o que 

acarreta em diversos problemas ambientais, tais como: saturação de aterros, geração de 

chorume, contaminação do solo e do lençol freático, poluição atmosférica e proliferação 

de vetores transmissores de doenças. 

O tratamento desses resíduos é essencial para sanar esses problemas, uma vez que 

os resíduos orgânicos representam a maior porcentagem dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU). 

Na avaliação de impactos de diferentes cenários de eliminação de resíduos, Saer et 

al. (2013) observaram em seus estudos de avaliação de ciclo de vida de resíduos 

orgânicos que a compostagem se apresentou como a forma mais vantajosa de destinação 

desses resíduos, pois causa menos impactos ambientais que outros tipos de eliminação 

de resíduos, como aterro e incineração. 

Para que os resíduos de alimentos possam ser adequadamente tratados pelo 

processo de compostagem, estes podem ser misturados com resíduos das indústrias 

sucroalcooleiras, como bagaço de cana-de-açúcar, torta de filtro e cinzas de caldeira. 

Além disso, a utilização de resíduos do setor sucroalcooleiro na compostagem auxilia na 

redução dos impactos ambientais da destinação inadequada destes resíduos. 

A indústria sucroalcooleira tem forte impacto na economia nacional, 

principalmente no Sul e Sudeste do país. Visto isso, observa-se uma grande geração de 

subprodutos associados que podem ser destinados para tratamento. O bagaço da cana-

de-açúcar é o principal subproduto gerado. A principal vantagem de aplicá-lo na 

compostagem é que esse resíduo pode contribuir para a manter a umidade adequada 

quando misturado aos resíduos de alimentos. A cinza de caldeira é o subproduto 



 

proveniente da queima do bagaço para geração de energia das usinas. Por ser rico em 

sílica, é um ótimo componente para reter umidade durante a compostagem. Além disso, 

também é abundante em minerais. A torta de filtro é o subproduto gerado após o 

tratamento da cana. É um resíduo interessante para a compostagem, pois é rico em 

matéria orgânica e nitrogênio, sendo este último um mineral importante durante o 

processo. 

Assim, tendo em vista a necessidade de se reduzir a disposição inadequada de 

resíduos no ambiente, o presente estudo visou avaliar a compostagem como alternativa 

para destinação e reutilização de resíduos de alimentos acrescidos de bagaço de cana-

de-açúcar, de resíduos de alimentos acrescidos de cinza de caldeira e de resíduos de 

alimentos acrescidos de torta de filtro. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os resíduos orgânicos de alimentos (RA) foram coletados no Restaurante 

Universitário da FCT/UNESP. Os resíduos da indústria sucroalcooleira: bagaço da 

cana-de-açúcar (B), cinzas de caldeira (C) e torta de filtro (T) foram coletados numa 

usina de açúcar e álcool da região de Araçatuba, no noroeste paulista e transportados até 

a FCT/UNESP. 

Foram construídas três leiras com a mistura de resíduos de alimentos com cada 

um dos três resíduos da indústria sucroalcooleira. Cada leira totalizou 50 quilos de 

mistura de resíduos, conforme as condições apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição das leiras de compostagem 

Leiras Proporção de resíduos Nomenclatura 

Leira 1 
50% resíduo de alimentos + 

50% bagaço 
L1 – 50%RA; 50%B 

Leira 2 
50% resíduo de alimentos + 

50% cinzas de caldeira 
L2 – 50%RA; 50%C 

Leira 3 
50% resíduo de alimentos + 

50% torta de filtro 
L3 – 50%RA; 50%T 





 

Ao final dos 105 dias, os parâmetros analisados das leiras foram comparados com 

os parâmetros propostos pelo Anexo III da Instrução Normativa n° 25 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2009 para composto classe A (BRASIL, 

2009). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos para os compostos orgânicos produzidos durante a 

compostagem da mistura de resíduos de alimentos com resíduos da indústria 

sucroalcooleira estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Comparação dos compostos com a I.N. n. 25/2009 

Parâmetros 
L1 – 

50%RA; 
50%B 

L2 – 
50%RA; 
50%C 

L3 – 
50%RA; 
50%T 

I. N. n. 25/2009 

pH 6,28 8,52 6,94 Mínimo de 6 
Umidade (%) 6,28 0,46 3,22 Máxima de 50% 

Matéria Orgânica (%) 75,52 5,15 41,45 --- 
Cinzas (%) 24,47 94,85 58,54 --- 

Carbono Orgânico (%) 41,96 2,86 23,03 Mínimo de 15% 
Nitrogênio (%) 1,38 0,15 1,64 Mínimo de 0,5% 
Relação C/N 30/1 17,53/1 13,79/1 Máxima de 20/1 

 

A Instrução Normativa estabelece valor mínimo de pH de 6. Logo, os três 

compostos se enquadraram em relação ao pH, apresentando valores superiores a 6. 

O valor de umidade estabelecido pela normativa é de no máximo 50%, sendo 

assim, todos os compostos se enquadraram em relação a este parâmetro. Entretanto, a 

umidade dos três compostos ao final dos 105 dias foi extremamente baixa, sendo 

inviável para aplicação do composto. Isso ocorreu devido ao clima seco da região nesse 

período, mas o parâmetro pode ser ajustado com a adição de água. 

Os valores de matéria orgânica não são estabelecidos pela I. N. n. 25/2009. Silva 

et al. (2002) consideram a matéria orgânica como ótima (maior que 60%), boa (50-60%) 

e baixa (menor que 50%). Dessa forma, a leira 1 teve quantidade ótima de matéria 

orgânica (75,52%) e as leiras 2 e 3 tiveram quantidade baixa (5,15% e 41,45%, 

respectivamente). 



 

Outro parâmetro que também não possui valor regulador é o resíduo mineral. 

Silva et al. (2002) classificam este parâmetro como: ótimo (menor que 20%), bom (20 a 

40%) e indesejável (maior que 40%). Os valores de cinzas encontrados foram de 

24,47%, 94,85% e 58,54% para as leiras 1, 2 e 3, respectivamente. Logo, a leira 1 se 

enquadrou no nível bom de cinzas e as leiras 2 e 3 se enquadram no nível indesejável, 

com alto teor de cinzas. 

A Instrução Normativa n° 25/2009 estabelece que o parâmetro carbono orgânico 

seja de no mínimo 15%, com isso, verifica-se que apenas a leira 2 não esteve em acordo 

com a normativa, apresentando um valor abaixo de 2,86%. Já as leiras 1 e 3 

apresentaram teores de carbono orgânico de 41,96% e 23,03%, respectivamente. 

Quanto aos valores de nitrogênio, apenas a leira 2 esteve em desacordo com a 

normativa (mínimo de 0,5%). As leiras 1 e 2 apresentaram valores de 1,38% e 1,64%, 

respectivamente. 

A I. N. n. 25/2009 estabelece que a relação C/N deve ter valor máximo de 20/1. 

Logo, as leiras 2 e 3 ficaram em acordo com o estabelecido, tendo relação C/N de 

17,53/1 e 13,79/1, respectivamente. Apenas a leira 1 não atendeu à esse parâmetro após 

os 60 dias, com relação C/N igual a 30/1. 

Desta forma, a leira 1 (50%RA; 50%B) apresentou resultados dentro do 

estabelecido na Instrução Normativa n. 25/2009 para todos os parâmetros, exceto 

umidade. A leira 2 (50%RA; 50%C) apresentou resultados dentro do estabelecido para 

os parâmetros pH e carbono orgânico, porém os parâmetros nitrogênio, relação C/N e 

umidade estiveram abaixo do estabelecido. Já a leira 3 (50%RA; 50%T) teve a relação 

C/N e umidade em não conformidade com a Norma. Em relação aos parâmetros não 

estabelecidos na Norma, como matéria orgânica e resíduo mineral, os resultados foram 

enquadrados como ótimo para matéria orgânica e bom para cinzas na leira 1 e nas leiras 

2 e 3 se enquadram na classificação de baixo teor de matéria orgânica e valor indesejado 

de cinzas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A disposição incorreta de resíduos e a saturação de aterros sanitários é um 

problema ambiental que tem afetado todo o mundo. No presente estudo, o processo de 



 

compostagem foi realizado a fim de se buscar uma alternativa de destino adequado para 

resíduos orgânicos de alimentos e resíduos do setor sucroalcooleiros. 

Com o desenvolvimento do estudo, observou-se que ao final dos 105 dias de 

compostagem o composto ideal para aplicação foi o proveniente da mistura de 50% de 

resíduo orgânico de alimentos e 50% de bagaço de cana-de-açúcar. Entretanto, os outros 

compostos podem ser melhorados, corrigindo-se, principalmente, o pH e a relação C/N, 

e, assim, também serem utilizados de forma eficiente. 

O composto final obtido tem capacidade de ser utilizado como adubo orgânico em 

diversos cultivos, potencializando o aproveitamento de resíduos como insumo na 

produção de novos produtos. 
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RESUMO - A produção de refeições em larga escala consome grande 

quantidade de recursos, como água e energia, e, consequentemente, gera 

elevadas quantidades de resíduos sólidos e efluentes. Estes recursos e 

resíduos, se usados e gerenciados de forma inadequada, impactam 

negativamente o meio ambiente, a economia e a sociedade. Assim, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar o desperdício de alimentos, o consumo de 

água e a geração de efluentes em um restaurante universitário e propor ações 

para minimizar os principais impactos ambientais da atividade. Durante o 

período avaliado, foram produzidos 18.083,08 kg de alimentos, dos quais 

17,85% foi desperdiçado, representando uma perda de R$ 855,62 do valor 

investido mensalmente para produção das refeições. O consumo de água 

para a produção de cada refeição foi de 24,26 L, valor muito próximo aos 

limites recomendados, contribuindo para redução deste recurso natural, 

além de gerar uma carga adicional de efluente. Dessa forma, observou-se a 

evidente necessidade de desenvolver ações com o objetivo de otimizar o 

gerenciamento dos recursos naturais, reduzindo o desperdício e os impactos 

negativos causados pelos restaurantes. Nesse sentido, foram propostos 



 

programas ambientais com o objetivo de incorporar os princípios dos 4R’s 

nas atividades do restaurante estudado. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Consumo de água. Geração de efluentes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Fonseca (2006) apud Silva (2008), a operação de 

empreendimentos prestadores de serviço de alimentação consome grande quantidade de 

recursos, como matérias-primas, serviços públicos de água, eletricidade e gás, 

embalagens de transporte e armazenagem, entre outros, sendo que só as matérias-primas 

comprometem aproximadamente 30% do faturamento. Para Acre e Castilho (2013), 

atualmente, o conceito de qualidade do produto implica que o mesmo também seja 

viável do ponto de vista da sustentabilidade. 

A produção de refeições em um restaurante envolve diferentes processos e etapas, 

como recepção, armazenamento, pré-preparo, cocção, distribuição e higienização. A 

geração de impactos negativos pode ocorrer durante todas as etapas da produção. 

Em um restaurante, são gerados resíduos sólidos provenientes das embalagens 

descartáveis dos produtos que são utilizados para o preparo das refeições, como 

papelão, latas de alumínio, embalagens cartonadas, plástico, vidro, madeira e outros; 

entretanto, a maioria dos resíduos gerados é de origem orgânica, muitas vezes fruto do 

desperdício que ocorre durante todo o processo de produção do alimento até o 

consumidor final. 

Os resíduos sólidos, quando dispostos de maneira inadequada, causam graves 

problemas ao ambiente, tais como a degradação do ambiente urbano e natural, 

contaminação e comprometimento do solo, dos corpos d’água e mananciais, 

contribuição para a poluição do ar e proliferação de vetores de importância sanitária, 

contribuindo para criação de condições insalubres (BESEN et al., 2010). 

A água é um recurso vital para todos os seres vivos e, em um restaurante, é 

essencial tanto para a produção de refeições, como para a higienização dos alimentos e 



 

do local de trabalho. O consumo exagerado e o desperdício de água em restaurantes 

contribuem para a redução da sua oferta e, consequentemente, para a geração de 

efluentes, aumentando a pressão sobre as estações de tratamento de esgoto e poluição de 

cursos d’água. 

Dessa forma, a realização de diagnóstico ambiental em restaurantes é essencial 

para a identificação da geração dos resíduos sólidos, do consumo de água e da geração 

de efluentes em todas as etapas do processo produtivo de refeições, uma vez que essas 

são as principais fontes de impactos ambientais de restaurantes. Tal diagnóstico 

possibilita a adoção de ações que contribuam para o gerenciamento ambiental adequado 

da atividade. 

Em vista disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o desperdício de alimentos 

associado à geração de resíduos sólidos, o consumo de água e a geração de efluentes do 

Restaurante Universitário (RU) da FCT/UNESP, campus de Presidente Prudente – SP, e 

propor alternativas para reduzir os principais impactos ambientais gerados por esses 

passivos. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A quantificação dos resíduos sólidos gerados no RU da FCT/UNESP foi feita pela 

pesagem dos resíduos logo após a sua geração. Posteriormente, foram registradas, 

diariamente, as quantidades de refeições produzidas e as sobras e os restos gerados nos 

meses de janeiro, março, maio e junho de 2015. 

As sobras de alimentos foram divididas em duas categorias: limpas e sujas. Foram 

consideradas como sobras limpas os alimentos produzidos que não são colocados no 

balcão de distribuição, sendo, portanto, mantidas na cozinha. Esses alimentos podem ser 

reutilizados ou doados para instituições de caridade, sob rígidas medidas de controle 

higiênico-sanitário. 

As sobras sujas, por sua vez, são provenientes dos alimentos preparados e 

expostos no balcão de distribuição para consumo dos usuários (alunos, professores e 

funcionários), porém não consumidos. Dessa forma, quando os alimentos estão expostos 



 

ao consumidor, não se pode garantir sua qualidade higiênico-sanitária; portanto, esses 

alimentos devem ser descartados. 

Já, os restos de alimentos representam os alimentos servidos, mas não consumidos 

pelos usuários, sendo descartados por estes. 

O consumo de alimento per capita foi calculado pela Equação 1, enquanto que o 

desperdício per capita foi calculado pela Equação 2, conforme estabelecido por Varela 

et al. (2015). 
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Tendo como base o preço unitário da produção de refeições nos meses estudados, 

foi possível calcular as perdas monetárias, devido ao desperdício de alimentos. Para 

isso, utilizaram-se as Equações 3 e 4, de acordo com Varela et al. (2015). 
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O consumo estimado de água foi feito na cozinha (cinco torneiras) e no setor de 

higienização dos utensílios (três torneiras e uma máquina de lavar louças), pois são os 

setores mais significativos em relação ao consumo de água. A estimativa foi feita 

utilizando-se a vazão média das torneiras e outras fontes de consumo, a frequência 

média de uso e o tempo médio de cada uso, de acordo com a Equação 5 (FASOLA et 

al., 2011). 
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A estimativa da geração de efluentes se deu a partir da determinação do consumo 

estimado de água no restaurante, desconsiderando-se a quantidade de água utilizada na 

cocção dos alimentos, preparação de sucos e outros itens em que a água é incorporada 

ao produto final. Portanto, a estimativa da geração de efluentes se deu conforme a 

Equação 6. 

 

S5M. @�	�AM8�6>�7	O�;/@57= S5M. >5>. @�	áO8/	<567. −S5M. @�	áO8/	6/	<5<çã5 
(6) 

 

Por fim, com base nas estimativas de geração de resíduos sólidos, consumo de 

água e geração de efluentes, foram observadas as principais causas que ocasionaram os 

resultados encontrados nesse trabalho. A partir disso, foram propostos programas de 

otimização que consideraram as reais necessidades do restaurante, com ações voltadas 

para a melhoria do desempenho ambiental do processo produtivo do estabelecimento. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante os meses de janeiro, março, maio e junho de 2015 foram produzidos 

18.083,08 kg de refeições, dos quais 3.228,95 kg de alimentos foram descartados 

referente às sobras sujas e aos restos, o que representa 17,85% de toda a produção de 

alimentos. 

Na Tabela 1 são apresentados dados sobre a quantidade média diária gerada de 

sobras (limpas e sujas) e restos no RU da FCT/UNESP e o consequente custo 

econômico dos alimentos que foram desperdiçados. 

Analisando-se a Tabela 1, observa-se que o desperdício per capita está acima dos 

valores recomendados na literatura. Teixeira et al. (2006) recomenda, para restaurantes, 

valores entre 15 a 45 gramas de sobra por pessoa. Neste estudo, observou-se uma média 

de 66,23 gramas de sobra por usuário. 



 

Observa-se, ainda, que, no mês de janeiro, por exemplo, do total de R$ 5,99 

investido para a produção de cada refeição, foi perdido R$ 0,57, por refeição, devido ao 

desperdício de alimentos. 

 

Tabela 4 – Média diária da quantidade de resíduos alimentares desperdiçados e o custo desse 

desperdício para o RU 

Variáveis Janeiro Março Maio Junho 

Peso médio dos restos (kg) 19,65 16,89 18,04 19,74 

Peso médio das sobras limpas (kg) 11,95 6,80 5,53 5,72 

Peso médio das sobras sujas (kg) 24,28 25,59 23,43 21,29 

Peso médio das refeições distribuídas (kg) 207,36 195,01 206,83 208,90 

Número médio de refeições servidas por dia 285 267 290 279 

Consumo per capita (g) 726,84 729,12 713,35 747,73 

Desperdício per capita (g) 68,88 63,14 62,22 70,67 

Número de refeições desperdiçadas por dia 27 23 25 26 

Custo unitário para a produção de uma refeição (R$) 5,99 5,28 4,97 5,37 

Custo do desperdício per capita (R$) 0,57 0,46 0,43 0,51 

Custo do desperdício total (R$) 161,73 121,44 124,25 139,62 

 

Observa-se, ainda, que, no mês de janeiro, por exemplo, do total de R$ 5,99 

investido para a produção de cada refeição, foi perdido R$ 0,57, por refeição, devido ao 

desperdício de alimentos. 

O cálculo do custo do desperdício foi feito considerando-se apenas a produção de 

alimentos. Entretanto, esse valor deve ser maior, pois deveriam ser consideradas outras 

formas de gastos do restaurante como energia, salários e impostos, entre outros. 

As causas do desperdício incluem porções de tamanhos inadequados de prato 

principal e guarnição; utensílios (bandejas de aço inoxidável) em tamanho inadequado, 

que induzem os usuários a se servirem de quantidades maiores que as necessárias; as 

preferências alimentares; e a aceitabilidade do cardápio oferecido. 

As sobras limpas de saladas, bem como de arroz e feijão são servidas no dia 

seguinte, enquanto que o prato principal e a guarnição são congelados para serem 



 

consumidos posteriormente. Essa prática gera benefícios tanto do ponto de vista 

econômico, evitando que os recursos e os insumos utilizados para a produção de 

alimentos sejam desperdiçados, como também evita a geração de resíduos sólidos. 

As sobras limpas, por serem reincorporadas ao processo de produção de refeições, 

não foram consideradas para o cálculo dos impactos do desperdício de alimentos que 

ocorre no RU. 

De acordo com a Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de 

Entretenimentos - ABRASEL, o estabelecimento que controla rigorosamente sua 

cozinha descarta em torno de 15% do que é preparado para atender os clientes, o que 

corresponde a, aproximadamente, 5% do faturamento bruto. No entanto, pode-se perder 

até 50% do preparado, o equivalente a 15% do faturamento do mês (ABRASEL, 2002 

apud SOARES et al., 2011).  

A Tabela 2 apresenta o custo total para a produção de refeições, durante os meses 

avaliados, e as perdas econômicas referentes a esse valor investido para produção das 

refeições. 

 

Tabela 5 – Investimento para a produção de refeições e perdas monetárias ocasionadas 
pelo desperdício mensal 

Variáveis Janeiro Maio Março Junho 

Custo total da produção de refeições (R$) 25.168,96 32.790,43 29.813,29 32.713,90 

Peso total das refeições produzidas (kg) 3.410,18 5.002,80 4.715,90 4.954,20 

Peso total de alimentos descartados (kg) 605,98 934,45 829,77 858,75 

Alimentos descartados (em %) 17,77 18,68 17,60 17,33 

Perdas econômicas (R$)* 697,18 1.206,21 773,70 763,47 

*Considerando que 15% da produção possa ser descartados. 

 

Observa-se, na Tabela 2, que a porcentagem de alimentos descartados no RU, por 

mês, é superior ao limite de 15% definido pela ABRASEL. Considerando que, 

mensalmente, o RU perde em torno de R$ 855,62 do que é investido, em um ano, as 

perdas econômicas seriam de, aproximadamente, R$ 10.267,47. Esse montante poderia 

ser investido em melhorias no processo produtivo, como compra de equipamentos e 



 

aumento do quadro de funcionários, bem como ações para aumentar o número de 

refeições, que, atualmente, é insuficiente para atender à demanda. 

O restaurante universitário, por ser uma instituição pública, não se destina a 

obtenção de lucros com as vendas de refeições. Entretanto, por possuir recursos 

econômicos limitados e uma crescente demanda de gastos, deveria otimizar seus 

processos para que, assim, a comunidade acadêmica usufrua de serviços com melhor 

qualidade. 

O desperdício de alimentos não causa apenas impactos econômicos, mas, também, 

impactos ambientais, resultantes da geração de resíduos sólidos, os quais são 

preocupantes. A disposição final de resíduos sólidos é um dos principais desafios atuais. 

Quando dispostos inadequadamente, esses resíduos causam graves problemas ao 

ambiente, como a produção de gases de efeito estufa, a contaminação do solo e da água, 

devido à decomposição de matéria orgânica. 

Além das questões relacionadas aos resíduos sólidos, foram avaliados, também, o 

consumo de água no RU da FCT/UNESP. As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados 

relativos ao consumo de água diário, o qual foi estimado por meio do acompanhamento 

dos setores de higienização de cozinha e utensílios, respectivamente, e pela Equação 5. 

 

Tabela 6 – Estimativas do consumo de água na cozinha do RU 

Torneiras da 
Cozinha 

Vazão (L s-1) 
Frequência de 
uso (x dia-1) 

Tempo 
médio (s) 

Volume consumido 
(L) 

1 0,17 25 242,48 1.030,54 

2 0,17 9 523,33 800,70 

3 0,17 8 687,50 935,00 

4 0,26 14 504,29 1.835,60 

5 0,28 3 163,33 137,20 

Total de água consumida na cozinha = 4.739,04 L 

 

 

 

 



 

Tabela 7 – Estimativas do consumo de água na higienização de utensílios 

Torneiras da 
higienização 

Vazão (L s-1) 
Frequência de 
uso (x dia-1) 

Tempo médio (s) 
Volume 

consumido (L) 

1 0.22 4 210 184,80 

2 0.28 14 421,48 1.622,20 

3 0.25 8 705,00 1.410,00 

Total de água consumida no setor de higienização = 3.217,00 L 

 

De acordo com a Tabela 4, o total consumido no setor de higienização de 

utensílios é 3.217,00 L. 

Além das torneiras no RU, há também, no setor de higienização, uma máquina de 

lavar louças com capacidade de 800 L h-1. Cada ciclo de máquina é de, 

aproximadamente, um minuto e lava dez bandejas. Uma vez que são servidas, 

diariamente, cerca de 350 refeições, essa mesma quantidade de bandejas precisa ser 

higienizada, além dos talheres. Dessa forma, em um dia, a máquina opera, 

aproximadamente, 38 ciclos, resultando em um consumo diário estimado de 506,7 L de 

água. 

Assim, o consumo diário de água estimado, conforme a Equação 5, foi de 

8.492,74 litros. Dessa forma, o consumo mensal, considerando-se 22 dias de trabalho, 

foi de 186.840,28 litros, representando um consumo de 24,26 L por refeição. 

De acordo com Nunes (2006), os restaurantes têm um consumo médio diário de 

água entre 20 e 30 L, por refeição produzida. No entanto, a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesb), empresa responsável pelo abastecimento de 

água na cidade em estudo, estipula, em sua Norma Técnica n° 181, que o consumo 

predial médio de restaurantes é de 25 L por refeição (SABESP, 2012). 

Embora pareça que o restaurante em estudo atenda à NT nº 181 da Sabesp, é 

importante destacar que essa norma define o consumo predial, ou seja, de todos os 

setores dos restaurantes, incluindo banheiros, lavabos, limpeza externa, entre outros. 

Todavia, essas fontes não foram consideradas nas estimativa deste estudo. Logo, 

estima-se que o RU apresente um consumo ligeiramente maior que a média obtida. 



 

A relação entre a água incorporada no processo de cozimento dos alimentos e a 

utilizada para higienização dos alimentos ou dos utensílios é extremamente 

desproporcional e varia de acordo com o cardápio. 

A Tabela 5 apresenta o levantamento do consumo de água em cada etapa do 

preparo de alimentos e higienização dos utensílios. 

 

Tabela 8 – Relação entre os locais e o respectivo volume de água consumido 

Local de consumo de água Volume de água consumido (L) 

Cocção de grãos 2.632,30 

Cocção de legumes 1.029,60 

Higienização de utensílios 113.946,58 

Higienização de hortifrútis 69.231,80 

Total 186.840,28 

 

Com base na Tabela 5, que detalha o consumo de água, em um mês, em torno de 

3.661,90 L de água foram incorporados aos alimentos no momento da cocção e, 

aproximadamente, 183.178,38 L de efluentes foram gerados (Equação 6), o que é 

considerado um volume bastante expressivo. 

Assim, para minimizar os impactos causados pelo restaurante da universidade, 

alguns programas ambientais foram pensados para incorporar os princípios dos 3R’s 

(reduzir, reutilizar e reciclar). Além dos três princípios, pode-se incorporar um quarto R, 

representando a palavra repensar. É importante repensar o modelo de consumo atual e 

como as práticas usuais podem interferir no meio ambiente. 

Visando à redução do desperdício de alimentos e água, bem como a minimização 

da geração de efluentes no Restaurante Universitário da UNESP – campus Presidente 

Prudente, esta pesquisa apresenta seis programas passíveis de serem criados e mantidos 

no referido restaurante. 

A criação de um “Programa de Redução de Resíduos” visaria implementar ações 

para reduzir o porcionamento do prato principal e guarnição, por meio da troca das 

atuais bandejas por recipientes menores, como pratos, bem como acrescentar 

preparações que utilizem o aproveitamento integral dos alimentos e rever o modelo 



 

atual de licitações, considerando critérios de sustentabilidade. Essas ações auxiliariam a 

reduzir o desperdício de alimentos e a consequente geração de resíduos sólidos. 

Já a criação de um “Programa de Compostagem” poderia ser executado para o 

tratamento dos resíduos orgânicos inevitavelmente gerados. A instalação de uma 

composteira, além de servir de laboratório para que alunos do campus realizem 

pesquisas, poderia garantir a produção de adubo orgânico, que poderia incentivar a 

criação de uma horta no campus, uma vez que esse adubo poderia ser utilizado para a 

produção de alimentos para o próprio RU. 

A adesão à um “Programa de Coleta Seletiva” visaria instalar coletores seletivos 

(reciclável, não reciclável e orgânico) na cozinha e no refeitório, para melhorar a 

segregação e a qualidade dos resíduos recicláveis gerados. Além disso, poderia se 

buscar parceria com a cooperativa de catadores de material reciclável do município para 

que, de fato, os resíduos separados tenham sua destinação adequada. 

Quanto ao consumo de água e à geração de efluentes, um “Programa de 

Praticidade” visaria substituir as torneiras com fechos roscados por alavancas de 90° 

(pull-down de 1 manípulo) e com esguichos. Isso permitiria reduzir o desperdício ao 

abrir e fechar as torneiras, bem como incentivar os funcionários a fechá-las em todos os 

momentos de não utilização, mesmo em curtos tempos de uso. Um “Programa de Pré-

Seleção a Seco” visaria suprimir a lavagem de alimentos folhosos impróprios para 

consumo e que, por isso, seriam descartados posteriormente, permitindo minimizar o 

uso de água corrente em sua lavagem, devido à uma análise preliminar e ao 

desfolhamento, que seriam realizados previamente à utilização das torneiras. 

Por fim, e não menos importante, a criação de um “Programa de Educação 

Ambiental” seria a base para os demais programas, promovendo, por meio de diversas 

ações, a conscientização dos usuários e funcionários do restaurante. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, foi verificado que a grande demanda por recursos naturais e a 

geração de resíduos sólidos e líquidos são intrínsecas ao processo produtivo das 



 

refeições, principalmente em larga escala; entretanto os resultados obtidos mostraram 

que há possibilidade de melhorias ambientais no estabelecimento. Os impactos do 

desperdício ao longo de todo o processo podem ser ambientais, como a geração de 

resíduos sólidos e líquidos; sociais, como a redução da oferta de alimentos; e 

financeiros, uma vez que esses recursos poderiam ser investidos para a melhoria do 

restaurante e têm sido desperdiçados. 

Para a minimização desses impactos ambientais, sociais e econômicos, os 

estabelecimentos de alimentos devem procurar entender a fundo os seus procedimentos, 

a fim de identificar as deficiências na infraestrutura e de recursos humanos, pois cada 

fator não identificado, ou identificado e não corrigido, representa uma fonte de perda. 

A resistência às adaptações ambientais dos sistemas produtivos referem-se, muitas 

vezes, aos investimentos iniciais. Entretanto, os ganhos financeiros obtidos com a 

adoção de práticas sustentáveis podem ser revertidos em melhorias no estabelecimento, 

redução de preços das refeições dos usuários ou mesmo aumento do número de 

refeições produzidas. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores gostariam de agradecer ao PIBIC (Programa de Iniciação Científica da 

UNESP) - Processos n. 31440/2014, n. 34315/2015 e n. 39346/2016, pelo apoio 

financeiro. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACRE, D. M., CASTILHO, F. R. Gestão ambiental aplicado ao setor gastronômico: 

proposta para Dourados – MS. Revista Rosa dos Ventos, v. 5, n. 2, p. 248-263, 

2013. 

BESEN, G. R. et al. Resíduos sólidos: vulnerabilidades e perspectivas. In: SALDIVA 

P. et al. Meio ambiente e saúde: o desafio das metrópoles. São Paulo: Ex Libris, 

2010. 

FASOLA, G. B., GHISI, E., MARINOSKI, A. K., BORINELLI, J. B. Potencial de 



 

economia de água em duas escolas em Florianópolis, SC. Ambiente Construído, 

v. 11, n. 4, p. 65-78, 2011. 

NUNES, R. T. S. Conservação da água em edifícios comerciais: Potencial de uso 

racional e reuso em shopping center. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 157p. 

Dissertação (Mestrado em Ciência em planejamento energético) – Programa de 

Pós-Graduação de Engenharia, Universidade Federal Do Rio De Janeiro, 2006.  

SABESP. NORMA TÉCNICA NTS 181: Dimensionamento do ramal predial de água, 

cavalete e hidrômetro – Primeira ligação. São Paulo, 2012. 

SILVA, S. D. Restaurantes: estudo sobre o aproveitamento das matérias-primas e 

impactos das sobras no meio ambiente. Taubaté: UNITAU, 2008. 63p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Ambientais, Universidade de Taubaté, 2008.  

SOARES, I. C. C., SILVA, E. R., PRIORE, S. E., et al. Quantificação e análise do custo 

da sobra limpa em unidades de alimentação e nutrição de uma empresa de grande 

porte. Revista de Nutrição, v. 24, n. 4, p. 593-604, 2011. 

TEIXEIRA, S., OLIVEIRA, Z. M. C., REGO, J. C. 2006. Administração aplicada às 

unidades de alimentação e nutrição. 1ª Edição. São Paulo: Atheneu. 

VARELA, M. C., CARVALHO, D. R. C., OLIVEIRA, R. M. A., DANTAS, M. G. S. O 

custo dos desperdícios: um estudo de caso no restaurante universitário da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2015. In: XXII CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CUSTOS, 2015, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: 

Associação Brasileira de Custos, 2015. P.1-16. 

  



 

 

OXIDAÇÃO EM ÁGUA SUPERCRÍTICA COMO 

TRATAMENTO COMPLEMENTAR DE LIXIVIADO DE 

ATERRO SANITÁRIO 

 

 

A. P. J. SCANDELAI1, F. B. MORO1, M. G. LINHARES1, D. C. C. MARTINS1, L. 

CARDOZO FILHO1 e C. R. G. TAVARES1 

 
1 Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Engenharia Química 

E-mail para contato: celiagranhen@gmail.com 

 

 

RESUMO - Este trabalho teve como objetivo avaliar o tratamento 

complementar por oxidação supercrítica do lixiviado pré-tratado por 

processos físico-químico e biológico do aterro sanitário de Maringá/PR, a 

fim de alcançar os padrões de lançamento estabelecidos pelas legislações 

ambientais (Resoluções CONAMA n° 357/2005, CONAMA n° 430/2011 e 

CEMA n° 070/2009). Para tanto, foram utilizadas as seguintes condições 

supercríticas: temperatura de 600 ºC, pressão de 230 bar e tempo espacial de 

56 s. Verificou-se que o tratamento supercrítico promoveu redução de cor, 

matéria orgânica (DQO e DBO), condutividade elétrica, nitrito, nitrato e 

sólidos dissolvidos totais, permitindo o enquadramento, com exceção do 

nitrito, de todos os parâmetros analisados, nas condições de lançamento. 

Assim, o processo se mostrou eficiente e viável para o tratamento 

complementar do lixiviado gerado no aterro sanitário de Maringá/PR. 

 

Palavras Chave: OASC. Matéria Orgânica. Efluente. 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como consequência do constante crescimento populacional, tem-se o aumento da 

geração de resíduos sólidos, os quais são comumente dispostos em aterros sanitários. 

Nesses aterros, são gerados subprodutos gasoso e líquido, denominados biogás e 

lixiviado, respectivamente. A geração do lixiviado ocorre pela combinação da 

degradação biológica, química e física do resíduo e da percolação da água através da 

massa de resíduos, a qual pode ser proveniente da umidade natural dos mesmos ou da 

água pluvial (El-Fadel et al., 2002). 

Os lixiviados apresentam composição química e microbiológica muito complexa e 

variável, uma vez que condições como o ambiente, o manejo do aterro e a dinâmica do 

processo de decomposição são fatores que variam de um aterro para o outro, ou no 

decorrer do tempo, em um mesmo aterro (El-Fadel et al., 2002). 

As características inerentes ao lixiviado de aterro sanitário são marcantes. De 

forma geral, esse efluente apresenta coloração escura, forte odor, além de possuir em 

sua composição grupos poluentes, como: matéria orgânica dissolvida; macro compostos 

inorgânicos, como íons de sais ou de elementos específicos – magnésio, sódio, potássio, 

cálcio, amônia, ferro, manganês, entre outros; metais tóxicos e compostos xenobióticos 

em baixas concentrações, que se originam de compostos químicos e resíduos 

domésticos (Christensen e Kjeldsen, 1991; Kjeldsen et al., 2002). 

Em vista de seu potencial poluidor, o lixiviado de aterro sanitário necessita de 

tratamento antes de ser lançado em corpos hídricos receptores. Dentre as técnicas de 

tratamento, o sistema biológico é um dos mais utilizados. No entanto, o mesmo apenas 

se apresenta efetivo para os lixiviados jovens, os quais apresentam predominância de 

compostos orgânicos biodegradáveis (Renou et al., 2008). Os processos físico-químicos, 

por sua vez, são utilizados para tratar lixiviados mais antigos, em que predominam 

compostos orgânicos recalcitrantes, e podem apresentar elevadas concentrações de 

amônia. Entretanto, esses processos não destroem os poluentes, e sim realizam a 

transferência de fase dos mesmos, gerando, dessa forma, subprodutos que necessitam 

ser tratados (Amorim et al., 2009; Martins, 2017). 



 

A fim de contornar essas limitações dos processos convencionais, tratamentos 

avançados, como a oxidação em água supercrítica (OASc), vêm sendo propostos. Neste 

processo, a água encontra-se em condições supercríticas, isto é, temperatura e pressão 

acima de seu ponto crítico de 374,15 °C (647,3 K) e 22,048 MPa (220,48 bar) 

(Koretsky, 2007). Nessa condição, ocorre a miscibilidade da água com os compostos 

orgânicos do lixiviado e o oxigênio presente no meio, promovendo, assim, a oxidação 

da matéria orgânica, resultando nos produtos gasosos como o dióxido de carbono e 

água, em pouco tempo de reação. Isso acontece em função das altas taxas de 

transferência de massa e energia, promovidas nessas condições (Weijin e Xuejun, 

2010). 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o tratamento por 

oxidação em água supercrítica (OASc) do lixiviado pré-tratado por processos físico-

químico e biológico, do aterro sanitário de Maringá/PR, a fim de alcançar os padrões de 

lançamento de efluentes estabelecidos pelas legislações ambientais (Resoluções 

CONAMA n° 357/2005, CONAMA n° 430/2011 e CEMA n° 070/2009). 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Coleta e Caracterização do Lixiviado  

O lixiviado utilizado neste estudo é grado no aterro sanitário de Maringá/PR e foi 

coletado na lagoa de decantação da estação de tratamento contida no local. Esse sistema 

de tratamento, recentemente implantado no aterro, é realizado pela combinação de 

processos físico, químico e biológico, sendo composto, sequencialmente, por: 

coagulação, floculação, decantação, lagoas biológicas aeradas e lagoa de decantação. 

A caracterização físico-química da amostra de lixiviado, pré-tratada no aterro 

sanitário, foi realizada pela determinação de pH (potenciometria, em pH-metro Digimed 

DM/20), condutividade elétrica (potenciometria, em medidor multiparâmetro Thermo 

Scientific Orion™ Versa Star™) e turbidez (nefelometria, em turbidímetro portátil 

Digimed DMTU), de acordo com os manuais dos equipamentos. Foram, ainda, 





 

Forno bipartido; (6) Trocador de calor; (7) Condensador; (8) Coleta de efluente tratado; 

(T1) controladores de temperatura; (T2) Indicador de temperatura; (P1) Manômetro; (V1) 

Válvula de via única e (V2) Válvula back-pressure. 

 
O lixiviado, contido no reservatório (1) sobre uma balança analítica, foi 

succionado por uma bomba de alta pressão (Thar Process) (2) e enviado até o pré-

aquecedor (3), o qual foi mantido a 250 °C. Posteriormente, o lixiviado pré-aquecido foi 

enviado ao reator de fluxo contínuo (4), o qual operava a 600 °C, e possuía seu interior 

preenchido com cavacos do mesmo material. Ambos foram envoltos por fornos 

bipartidos (5). Após a reação, o fluido foi enviado ao trocador de calor (6) e ao 

condensador (7), sendo o condensador mantido a 10 °C por um banho termostatizado. O 

efluente tratado e resfriado foi coletado no final da linha. As temperaturas do pré-

aquecedor (3), do reator (4) e do trocador de calor (6) foram monitoradas por 

termopares (T1 e T2). A pressão do sistema foi ajustada por meio de uma válvula 

reguladora de contrapressão (V2) e monitorada por um indicador de pressão (P1). 

As condições operacionais utilizadas nos ensaios de OASc foram: temperatura do 

pré-aquecedor de 250 °C, temperatura de operação do reator de 600 °C, pressão de 230 

bar (23 MPa), vazão mássica média de 2,56 ± 0,26 g min-1 (média de três medidas ± 

desvio padrão) e tempo espacial (τ) de 56 segundos. Tais condições de temperatura e 

pressão foram determinadas a partir dos ensaios realizados por Martins (2017). A vazão 

mássica (2,56 ± 0,26 g min-1) foi obtida utilizando a menor vazão de alimentação 

permitida pela bomba de alta pressão (Thar Process) (5 g min-1). 

O tempo espacial no reator supercrítico (τ) foi calculado pela Equação 1, adaptada 

de Van Bennekom et al. (2011). 

 

 

(1) 

 

Em que Vgr é o volume geométrico do reator; Ɛ é a porosidade do leito; ρTP é a 

densidade média da água pura na temperatura e pressão de processo (600 °C e 230 bar), 

obtida pelo National Institute of Standards and Technology (NIST, 2017); e Øm,TP é a 



 

vazão mássica de operação, sob condições normais de temperatura e pressão (25 °C e 

1,0 bar), medida por meio de uma balança analítica L-12001 (Bel Engineering). 

Após o tratamento do lixiviado pelo processo de OASc, o mesmo foi submetido à 

caracterização, por meio da determinação dos parâmetros físico-químicos descritos 

anteriormente (item: Coleta e Caracterização do Lixiviado), a fim de avaliar a eficiência 

da oxidação supercrítica do lixiviado tratado preliminarmente por processos físico-

químico e biológico. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 são apresentados os dados referentes à concentração dos parâmetros 

físico-químicos dos lixiviados pré-tratado no aterro (LPT), bruto (LB) e tratado por 

oxidação em água supercrítica (LB/OASc) (600 °C, 230 bar, tempo espacial (τ) de 56 s 

e vazão mássica de alimentação de 2,56 g min-1). Na Figura 2 são apresentadas as 

remoções dos poluentes do lixiviado pelo processo de OASc. 

Ao se analisar os resultados apresentados na Tabela 1 e na Figura 2, verifica-se 

uma diminuição na maior parte dos parâmetros analisados após o processo de OASc, 

sobretudo de cor e de matéria orgânica (DQO e DBO). Entretanto, essa diminuição não 

foi verificada para turbidez, sólidos suspensos totais (SST) e nitrogênio amoniacal total 

(NAT), os quais tiveram suas concentrações aumentadas, após tratamento supercrítico, 

em 673%, 126% e 32%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 





 

no lixiviado bruto quanto naquele tratado por OASc. A pequena variação em seu valor 

após o tratamento indica que não houve produção de componentes ácidos durante o 

tratamento ou, ainda, se formados, tais compostos foram oxidados rapidamente, de 

modo a não interferir na acidez do efluente final.  

A redução nos aspectos de cor aparente e verdadeira do lixiviado indica melhora 

na qualidade do lixiviado, uma vez que compostos que conferem cor ao efluente foram 

removidos de forma eficiente. Considerando que tal parâmetro está fortemente 

associado à matéria orgânica dissolvida presente no lixiviado, houve uma melhora na 

quantidade de material dissolvido no meio, indicado pela elevada remoção na 

concentração de SDT. 

O processo supercrítico permitiu, também, elevada redução da condutividade 

elétrica (CE) do efluente, indicando a redução na solubilidade dos compostos 

inorgânicos, uma vez que a CE está relacionada com as substâncias iônicas dissolvidas 

no meio, com indicado por Pinto (2007). 

Um dos aspectos mais importantes, em relação à poluição de águas, é a matéria 

orgânica, uma vez que a mesma proporciona diminuição na quantidade de oxigênio 

dissolvido no meio hídrico em que é lançada, podendo gerar complicações secundárias, 

como a mortalidade de organismos aeróbios, o consequente aumento de organismos 

anaeróbios, entre outros (Moravia, 2010). Assim, pode-se perceber que o processo de 

OASc possibilitou uma elevada redução de matéria orgânica, indicada pelos parâmetros 

DBO e DQO, evidenciando a degradação tanto dos compostos orgânicos 

biodegradáveis, quanto daqueles mais recalcitrantes, possibilitando, dessa forma, o 

enquadramento do lixiviado nas legislações de lançamento de efluentes (Resoluções 

CONAMA n° 357/2005, CONAMA n° 430/2011 e CEMA n° 070/2009). 

Em relação aos compostos nitrogenados (nitrogênio amoniacal total – NAT, 

nitrito e nitrato), com exceção do NAT, foi observada uma redução dos mesmos após o 

tratamento por OASc. Segundo Dell’Orco et al. (1995), a redução desses parâmetros no 

lixiviado se deve, principalmente, pela atuação de nitritos e nitratos, os quais são 

considerados bons oxidantes de matéria orgânica no processo supercrítico. A maior 

remoção de nitrito se dá devido à sua maior reatividade, em relação ao nitrato, e, dessa 

forma, ter sido mais consumido.  

O aumento na concentração de NAT se deve, principalmente, à reação parcial de 

oxidação de compostos nitrogenados, sendo a amônia um intermediário recalcitrante 



 

desse processo. De acordo com a literatura, para afetar a característica refratária do 

NAT e, dessa forma, se alcançar a sua maior degradação, condições mais severas 

deveriam ser impostas pelo sistema, como aumento da temperatura de reação ou adição 

de agentes oxidantes no meio reacional, como apresentado por Cocero (2001) e Du et al. 

(2013). Segundo Zou et al. (2014), os principais fatores que afetam a oxidação do NAT 

são temperatura, adição de oxidante, tempo de reação e pressão. Apesar do aumento da 

concentração de amônia, a mesma se apresentou abaixo que o limite estabelecido na 

legislação ambiental (Resolução CONAMA n° 430/2011), o que permite o lançamento 

deste efluente em corpos hídricos receptores. 

Os valores de sólidos suspensos totais (SST) e de turbidez estão intimamente 

relacionados, uma vez que a turbidez é caracterizada pela presença dos sólidos que estão 

em suspensão. Uma das razões apontadas para o aumento significativo de ambos os 

parâmetros, turbidez e SST, é de que substâncias suspensas podem estar conferindo esse 

aumento de turbidez e, consequentemente, de sólidos suspensos. Estas substâncias se 

originam de parcelas intermediárias da oxidação ou do próprio efluente que não 

conseguiu atingir a oxidação necessária (Lins, 2010). Já outra parcela que confere 

turbidez e maiores valores de SST, além da parte orgânica, deve-se aos compostos 

inorgânicos que precipitaram durante a reação oxidativa, por possuírem a característica 

de baixa solubilidade em condições supercríticas, fazendo com que os mesmos 

permaneçam em solução, alterando o parâmetro de SST (Barner et al., 1992). Outra 

razão que pode estar relacionada a esse aumento é a formação de coque no interior do 

reator, comum na oxidação de efluentes poluentes a alta temperatura, o qual foi 

observado pelo aumento na pressão da bomba no decorrer da oxidação e do tempo de 

processo, podendo ter contribuído para o aumento de ambos os parâmetros.  

A partir dos resultados obtidos, verifica-se que a oxidação em água supercrítica se 

apresentou altamente eficiente como um processo complementar ao recentemente 

implantado no aterro sanitário, uma vez que a OASc permitiu que o efluente final se 

enquadrasse aos limites de lançamento de efluentes em corpos hídricos receptores classe 

2, impostos pelas legislações ambientais brasileiras (Resoluções CONAMA n° 

357/2005, CONAMA n° 430/2011 e CEMA n° 070/2009), em relação ao valor de pH e 

às concentrações de cor verdadeira, DBO, DQO, NAT, nitrato e SST. Apenas a concentração 

de nitrito não se enquadrou na legislação; entretanto, considerando que este composto é 

altamente instável, o mesmo apresenta menor importância em relação aos demais. 



 

 

CONCLUSÃO 

 

O processo de oxidação em água supercrítica (600 °C, 230 bar, vazão mássica de 2,56 g 

min-1 e tempo espacial de 56 s) se mostrou eficiente na redução de vários parâmetros do 

lixiviado do aterro sanitário de Maringá/PR, como matéria orgânica (DBO e DQO), compostos 

nitrogenados e sólidos totais e dissolvidos. A redução desses parâmetros permite que o 

efluente seja lançado em corpos hídricos receptores, uma vez que se apresentaram abaixo dos 

limites impostos pelas legislações vigentes (Resoluções CONAMA n° 357/2005, CONAMA n° 

430/2011 e CEMA n° 070/2009). 

Assim, pode-se concluir que essa nova tecnologia, a oxidação em água supercrítica, é um 

processo viável para o tratamento complementar do lixiviado gerado no aterro sanitário de 

Maringá/PR, uma vez que permite a sua degradação, de forma a viabilizar seu lançamento nos 

corpos hídricos receptores, sem causar danos aos mesmos. 
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RESUMO - As lipases são enzimas que catalisam reações químicas como 

hidrólises e esterificações, a partir de glicerol e ácidos graxos de cadeia 

longa. Tais enzimas podem ter origem microbiana, animal ou vegetal. Uma 

espécie com potencial para extração de lipases é a Moringa oleífera, devido 

às sementes ricas em proteínas e lipídeos. Diante disso, o trabalho teve 

como objetivo avaliar as atividades lipolítica e específica da lipase extraída 

de sementes de moringa, bem como caracterizar o extrato bruto quanto ao 

pH e à temperatura. Este foi obtido a partir das sementes de moringa 

descascadas, trituradas e homogeneizadas em tampão fosfato de sódio (100 

mM, pH 7,0) e posteriormente centrifugadas a 250 rpm (25 °C). A atividade 

lipolítica foi determinada pelo método titulométrico utilizando-se óleo de 

oliva para o preparo da emulsão, cujo pH foi variado para o estudo. A 

quantificação de proteínas do extrato enzimático foi feita a partir do método 

de Lowry. O pH ótimo encontrado para tal semente foi 4,0, enquanto não 

houve variação significativa da atividade com o aumento da temperatura, 

sendo mais vantajoso trabalhar em temperatura ambiente devido à 

praticidade. 



 

 

Palavras Chave: catalisador, atividade específica, atividade lipolítica.  

  

 

INTRODUÇÃO  

 

Em alguns processos industriais é necessária a modificação química dos mais 

variados tipos de óleos e gorduras naturais para a obtenção de ácidos graxos livres e 

glicerol, a síntese de ésteres, a remoção de gorduras e manchas e até mesmo para a 

produção de biocombustíveis (PAQUES e MACEDO, 2006). Esses processos 

normalmente se dão através da utilização de catalisadores específicos, os quais 

normalmente necessitam de temperatura e pressão elevadas para ocorrer, resultando em 

alto consumo energético. Tais características os tornam desvantajosos frente à utilização 

de enzimas como catalisadores de reação (AVELAR et al., 2013). 

Um exemplo de enzimas que se adequam à substituição do método supracitado 

são as lipases, consideradas catalisadores naturais. Elas são oriundas de fontes animais, 

vegetais ou microbianas, e agem a temperaturas amenas, possuindo alta seletividade 

(SANTOS et al., 2013). 

Algumas lipases com estrutura conhecida são de origem animal e podem ser 

extraídas do pâncreas do cavalo, do ser humano ou de bovinos. Além disso, existem 

lipases que são obtidas a partir da fermentação, como as produzidas pelos fungos 

Aspergillus mucor e Geotrichum sp, e pelas bactérias Pseudomonas sp, dentre outros 

microorganismos (DALLA-VECHIA et al., 2004). As lipases vegetais, por sua vez, 

possuem uma extração mais fácil que as anteriores, pois são obtidas de fontes 

renováveis, como sementes, raízes e caules. Elas apresentam vantagens em relação às 

lipases de origem animal e microbiana, pois possuem uma extração mais fácil, baixo 

custo e elevada seletividade (COELHO et al., 2013).  

Diversas espécies vegetais como o arroz, a mamona e o trigo podem ser 

utilizadas como fontes naturais de lipases, e cada vez mais os estudos na área vêm sendo 

realizados com as mais variadas sementes (VESCOVI, 2012). Borek et al. (2006), por 

exemplo, estudaram a extração de lipases de sementes de tremoço (Lupinus luteus L). 



 

Tüter (1998), por sua vez, realizou seus estudos com sementes de mamona (Ricinus 

communis L.), enquanto Pierozan (2014) analisou a esterificação de extrato enzimático 

lipásico de semente de trigo (Triticum aestivum) após concentração com sulfato de 

amônio. 

 Desse modo, uma potencial fonte de lipase é a Moringa oleífera, devido sua rica 

composição proteica e de lipídeos (SANCHES-MACHADO et al., 2015). Conhecida 

apenas como moringa, é a espécie mais popular da família Moringaceae. Amplamente 

cultivada no Quênia, Paquistão, Bangladesh, Malásia, Nigéria e Filipinas, tal planta é 

originária do noroeste da Índia, e adapta-se muito bem a climas tropicais (YUSOFF et 

al., 2016). No Brasil, foi introduzida por volta da década de 1950, com seus primeiros 

relatos ocorrendo no estado do Maranhão (AMAYA et al., 1992). Ela é rica em 

vitaminas A, C e D, além de cálcio e proteínas, sendo empregada para fins medicinais 

por diversas culturas, e a cada dia surgem novos artigos e pesquisas sobre seus 

benefícios (MAHMOOD et al., 2010). O objetivo do presente trabalho foi avaliar as 

atividades lipolítica e específica da lipase da moringa e caracterizar o extrato das 

sementes em relação ao pH e à temperatura. 

  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Preparo do Extrato Bruto Enzimático 

Nesta etapa do presente estudo, foi utilizada a metodologia de Liaquat e Owusu 

Apenten (2000) adaptada. As sementes de moringa foram descascadas e trituradas em 

um tampão fosfato de sódio 100 mM pH 7,0 e mantidas a 25°C e 250 rpm. A razão 

volume de tampão/massa de semente utilizada foi de 4,5 (v/m). O acompanhamento de 

sua atividade lipolítica foi realizado retirando-se alíquotas do extrato bruto enzimático 

(10 mL) nos tempos de 0, 3, 6, 9, 12, e 15 horas, filtrando-se as amostras em funil de 

Buchner para a determinação do melhor tempo de extração da semente integral. 

 

Determinação da Atividade Lipolítica 



 

O extrato obtido foi submetido à determinação de sua atividade lipolítica através 

do método descrito por Freire et al. (1997). Em erlenmeyers de 125 mL, foram 

adicionados 9 mL de emulsão contendo 5% de goma arábica e 5% de azeite de oliva 

(v/v) em uma solução tampão de fosfato de sódio 100 mM a pH 7,0. Após a 

homogeneização da mistura descrita, a ela foi acrescentado 1 mL do extrato bruto 

obtido. O sistema foi mantido sob agitação durante 30 min, a 37 °C e 130 rpm. Após 

esse período, foram adicionados 10 mL de solução aquosa 95% etanol para paralisar a 

reação. Em seguida, foi realizada uma titulação com solução de NaOH 0,05M 

previamente padronizada até que o pH 11,0 fosse atingido. A preparação do branco deu-

se de maneira análoga, porém foi utilizada água destilada ao invés do extrato bruto. 

Para o cálculo da atividade lipolítica, foi utilizada a Equação 1, em que Va é o 

volume da alíquota de hidróxido de sódio utilizada na titulação da amostra em mL, Vb é 

o volume da alíquota utilizada na titulação do branco em mL, t é o tempo em minutos, 

M é a molaridade da solução de NaOH padronizada em mol/L e E é a quantidade de 

extrato utilizada no ensaio em mL. 
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Uma unidade de atividade lipolítica é a quantidade de lipase que libera 1 µmol 

de ácido graxo por minuto sob as condições apresentadas.  

 

Determinação do Teor de Proteína 

Para a quantificação proteica presente no extrato, foi utilizado o método descrito 

por Lowry et al. (1951).  

 

Determinação da Atividade Específica 

Para a determinação da atividade específica, foram utilizados os resultados 

obtidos anteriormente, relacionados através da Equação 2.  A atividade específica é a 



 

razão entre a atividade lipolítica (U/mL) e o teor de proteína (mg/mL), e é dada em 

U/mg. 
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Determinação da Produtividade da Semente 

A produtividade da semente é o parâmetro utilizado para avaliar o potencial de 

produção de lipase da semente de moringa. Ela é dada pela Equação 3, cuja unidade é 

U/mg, ou seja, unidade de atividade lipolítica por miligrama de semente seca. Em (3), V 

é o volume total do extrato em mL e M é a massa de semente seca utilizada no processo 

em miligramas. 
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Caracterização Bioquímica do Extrato Enzimático Bruto 

 

Influência do pH: Analisou-se o comportamento do extrato aquoso em tampão 

acetato de sódio (pH 4) e tampão fosfato de sódio (pH 5,6,7,e 8). O meio foi incubado a 

37ºC por 30 min a 130 rpm. 

 

Influência da Temperatura: Analisou-se o comportamento do extrato aquoso em 

tampão de fosfato de sódio (pH 7,0). O meio foi encubado a 35, 45, 55 e 65 °C por 

30 min a 130 rpm. 

 

Análise dos Dados 









 

A Figura 3 e a Tabela 2 são referentes às variações de temperatura estudadas. Na 

primeira, é possível notar a temperatura com maior atividade como sendo a de 55 °C. 

Porém, após aplicar o Teste de Tukey, foi verificado que não há diferença estatística 

entre as médias. 

 

Tabela 2 – Atividade específica e produtividade para a semente integral com variação 

de temperatura 

Temperatura 

Atividade Específica 

Semente Integral 

    (U/mg) 

Produtividade Semente 

Integral 

                  (U/mg) 

35     0,09a 12,35a 

45       0,07a 14,11a 

55       0,082a 14,82a 

65       0,088a 14,20a 

* Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença estatística entre as médias 

(p>0,05). 

 

Desse modo, é possível notar que a variação na temperatura não acarretou 

mudanças significativas em termos de atividade. Ela se manteve ainda com o aumento 

da mesma, demonstrando que o extrato bruto da moringa possui uma alta resistência 

térmica como nos trabalhos de Enujiugha et al. (2004) e Mohamed et al. (2000). 

Contudo, como os resultados não diferiram estatisticamente, é conveniente em termos 

energéticos a utilização de temperaturas mais baixas. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Com o presente trabalho, foi possível extrair lipase de sementes de Moringa 

oleífera, bem como avaliar sua atividade lipolítica. Também foi possível caracterizar o 

extrato bruto quanto ao seu pH e sua temperatura, tendo sido encontrado um pH ótimo 

de 4,0 e uma temperatura ótima de 35 °C. Ainda, foi observado que os resultados 



 

obtidos não diferiram estatisticamente, o que possibilita o uso de temperaturas mais 

baixas para o processo, economizando energia. 
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RESUMO – O aumento no consumo de biodiesel tem intensificado a busca 

por fontes alternativas de produção. Neste sentindo, as microalgas são 

consideradas uma fonte promissora devido às suas características alta taxa 

de crescimento e produção elevada de lipídeos. No entanto, as etapas de 

obtenção de biodiesel utilizando microalgas devem ser aprimoradas para 

viabilizar o processo de produção. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar o uso de ultrassom, de diferentes cossolventes e de diferentes 

volumes de ácido oleico (surfactante) durante a transesterificação in situ da 

biomassa úmida da microalga Acutodesmus obliquus, buscando minimizar 

os efeitos negativos causados pela umidade no rendimento em ésteres 

etílicos. Diante do estudo realizado, observou-se que a umidade resulta em 

uma queda significativa no rendimento em ésteres. Por outro lado, o uso de 

ferramentas como ultrassom associado a cossolventes levou a um aumento 

de 35% no rendimento. Observou-se, também, que o uso de surfactante 

levou a um aumento no rendimento de até 27%, indicando a potencialidade 



 

destas estratégias para a aplicação na reação de transesterificação in situ da 

biomassa de microalga úmida. 

 

Palavras Chave: Acutodesmus obliquus. Ésteres etílicos. Curva cinética. 

  

 

INTRODUÇÃO  

 

A preocupação com os efeitos da emissão de poluentes sobre o ambiente tem 

sido destaque no mundo nas últimas décadas e gerado uma demanda por pesquisas 

direcionadas à busca de soluções tecnológicas para mitigar os efeitos do uso de 

combustíveis fósseis. Neste contexto, o uso de biodiesel tem aumentado e, 

consequentemente, a busca por matérias-primas que auxiliem na viabilidade econômica 

e ambiental do processo. 

 Neste sentindo, as microalgas podem ser consideradas como uma fonte 

promissora para a produção de biodiesel, devido às seguintes características principais: 

alta taxa de crescimento; produção elevada de lipídeos neutros; alta produtividade, 

principalmente, quando comparada às oleaginosas; promove uma fixação de CO2 mais 

eficiente que outras plantas, podendo reduzir o efeito de gases poluentes; e por não 

competirem pela terra voltada à produção de alimentos (CHISTI, 2007; DEMIRBAS e 

DEMIRBAS, 2011; LAM e LEE, 2011; AHMAD et al., 2011).  

A produção de biodiesel utilizando como fonte de matéria-prima microalgas 

possui as seguintes etapas: cultivo da microalga; colheita da biomassa; secagem; 

extração de lipídeos; purificação dos lipídeos; produção de ésteres; e purificação dos 

ésteres obtidos. Dentre estas etapas, as que mais geram custos e/ou perdas ao processo 

são as etapas de cultivo da microalga, secagem da biomassa e extração de lipídeos 

(YANFEN et al., 2012). Deste modo, para minimizar as perdas causadas por estas 

etapas, têm sido estudado o cultivo das microalgas em meio alternativo (efluente 

doméstico, vinhaça etc.), a eliminação parcial ou completa da etapa de secagem e o uso 

da transesterificação in situ, como uma alternativa à etapa de extração de lipídeos 

(PARK et al., 2015). 



 

Entretanto, a umidade presente na biomassa possui efeito negativo no 

rendimento em ésteres (DEMIRBAS, 2009; HIDALGO et al., 2013), pois pode atuar 

inibindo a reação por meio da reação de hidrólise deslocando o equilíbrio da reação em 

direção dos reagentes ou então, formando uma barreira entre os reagentes e os lipídeos 

não permitindo o contato entre os mesmos, consequentemente, desfavorecendo a 

produção de ésteres (SKORUPSKAITE et al., 2016).  

Na literatura são encontradas ferramentas que podem minimizar o efeito 

negativo da umidade, dentre elas as que se destacam são o uso de ultrassom (US), 

cossolventes e surfactantes na transesterificação in situ. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o uso de US, de diferentes cossolventes e de diferentes volumes de 

ácido oleico (surfactante) durante a transesterificação in situ da biomassa da microalga 

Acutodesmus obliquus, buscando minimizar os efeitos negativos causados pela umidade 

elevada no rendimento em ésteres etílicos, quando comparados à utilização de biomassa 

seca. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Obtenção da Biomassa 

A microalga Acutodesmus obliquus foi cultivada no Núcleo de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Energia Autossustentável (NPDEAS) da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), em fotobiorreatores (FBR) de 10 m3, conforme mostra a Figura 1.A. O 

meio de cultivo utilizado foi dejeto suíno biodigerido, gentilmente cedido por uma 

propriedade particular em Contenda-PR. A colheita da biomassa foi realizada após 15 

dias de cultivo por floculação utilizando-se o floculante natural Tanfloc – SL, na 

proporção de 210 mg L-1. Ao final do processo de floculação a biomassa foi 

centrifugada em uma centrífuga industrial a 3000 rpm (Figura 1.B). Após a 

centrifugação a biomassa obtida (Figura 1.C) foi distribuída em telas e armazenadas em 

estufa a 60 oC, por no mínimo 24 horas ou massa constante, para secagem. Após, a 

secagem a mesma foi macerada, até formar um pó fino, e armazenada em pote plástico, 

em temperatura próxima a -8 °C (freezer), até serem utilizadas. 
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Máxima Produção de Ésteres Etílicos 

Os experimentos foram conduzidos baseados na metodologia de Folch et al. 

(1957) e Hartmann e Lago (1973). Logo, foram pesados 100 mg de biomassa seca em 

um tubo de ensaio e adicionado 1,2 ml de uma solução contendo etanol:clorofórmio 

(1:2, v/v), que foram levadas a um banho de US por 30 minutos. Em seguida, 1 ml de 

uma solução de etanol e cloreto de amônio (30:1, v/m) foi adicionado ao tubo e o 

mesmo foi levado a um banho de água a 90 oC por 10 minutos. Então, o tubo foi 

resfriado e adicionou-se 2 mL de hexano para a separação de fases. Após a separação de 

fases acrescentou-se 2 mL de água deionizada para que ocorresse a total separação dos 

produtos. O sobrenadante foi então recolhido e utilizado para análise do óleo por 

cromatografia em fase gasosa, conforme será posteriormente. 

 

Obtenção dos ésteres etílicos 

A metodologia utilizada para a transesterificação in situ foi determinada a partir 

dos resultados obtidos por Cao et al. (2013). A transesterificação in situ foi realizada 

utilizando um tubo de ensaio de 30 mL, devidamente fechado. A reação foi conduzida 

utilizando-se 1 g de biomassa em base seca, 4 mL de álcool (etanol, 99,5% P.A.), 6 mL 

de cossolvente, 0,5 mL de catalisador (ácido clorídrico, 37% P.A.), na temperatura de 

60 oC. Ao final da reação os tubos foram resfriados até atingir temperatura ambiente, em 

banho com água gelada. Em seguida, foram adicionados 3 mL de água deionizada e 3 

mL de hexano, para induzir a separação de fases. Após a separação das fases o 

sobrenadante foi recolhido em um tubo. Este procedimento foi repetido por três vezes, 

para assegurar uma remoção completa dos ésteres formados no meio reacional. Então, o 

solvente foi evaporado em estufa a 60 oC, até massa constante.  

Para a construção da curva cinética as reações foram realizadas utilizando 

biomassa seca e o cossolvente hexano e, então, foram avaliados os tempos de 30, 60, 

90, 120, 180, 240, 300 e 360 minutos de reação, com e sem o uso de US in situ. Em 

seguida, as demais reações foram realizadas em tempo pré-determinado pela curva 

cinética, o qual resultou em maior rendimento em ésteres etílicos.  



 

Foram avaliados os parâmetros adição de cossolvente (hexano e acetato de etila) 

e uso de US sobre o rendimento em ésteres etílicos, utilizando biomassa com diferentes 

teores de umidade. Para isso, a mesma foi seca em estufa a 60 oC por diferentes tempos 

para a fim de se obter biomassa com 0% (biomassa seca até massa constante), 10, 20, 

30, 60 e 90% (após a colheita da biomassa) de umidade. Já, para avaliar o efeito do 

surfactante, as reações foram realizadas utilizando biomassa com 30% de umidade, 

cossolvente hexano e acetato de etila, com e sem o uso de US. Foram analisados a 

adição de diferentes volumes de surfactante (ácido oleico) 0,1, 0,25 e 0,5 mL nas 

reações de transesterificação in situ. Cabe destacar, que todas as reações foram 

realizadas em triplicata. 

 

Identificação e Quantificação dos Ésteres Obtidos 

Os ésteres produzidos foram diluídos em uma solução de hexano e de éster 

metílico heptadecanóico (C17:0), de concentração conhecida, que foi utilizado como 

padrão interno (PI). As amostras com os ésteres produzidos foram identificadas e 

quantificadas por meio de cromatografia em fase gasosa, utilizando-se um cromatógrafo 

a gás (Shimadzu, modelo GC-2010 Plus). Para identificação dos ésteres etílicos os 

cromatogramas obtidos para as amostras analisadas foram comparados com o 

cromatograma de uma mistura padrão de ésteres (da marca Sigma-Aldrich), obtido nas 

mesmas condições de análise. A quantificação foi baseada no método proposto por 

Visentainer (2012). O rendimento em ésteres etílicos (FAEE) foi determinado pela 

equação  a seguir:  

 

\�6@=9�6>5	�9	PUYY
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Composição Química da Biomassa 



 

Com o intuito de caracterizar a biomassa a ser utilizada no trabalho, foi obtido a 

sua composição química, determinando o teor de lipídeos, proteínas, cinzas e 

carboidratos. Dentre estes compostos químicos, o teor de lipídeos é o de maior interesse 

para a produção de biodiesel por meio da transesterificação. 

A biomassa da microalga Acutodesmus obliquus é composta por 13,01±1,36% 

de lipídeos totais, 42,76±0,53% de proteínas, 11,21±0,11% de cinzas/minerais e 33,02% 

de carboidratos. É possível visualizar as diferenças de composição, principalmente, 

devido as diferenças no meio de cultivo e a metodologia utilizada para as análises. 

Renuka et al. (2017) obtiveram a seguinte composição para a mesma biomassa, 27,55 - 

39,05% de lipídeos, 25,18 - 40,56% de proteínas e 12,89 - 19,77% de carboidratos. No 

entanto, os mesmo cultivaram a microalga em meio sintético, com fotoperíodo 

controlado, sob stress de nitrogênio, além de avaliarem o potencial das citocinas no 

aumento do teor de lipídeos. Já a biomassa utilizada neste trabalho, foi cultivada em 

ambiente externo (sem luminosidade controlada) e em meio alternativo (dejeto suíno 

biodigerido).  

Já Gouveia et al. (2016) cultivaram a microalga Scenedesmus obliquus em meio 

alternativo para tratamento urbano das águas residuais de Figueira da Foz-Portugal e 

obtiveram a seguinte composição química: 8,1% de lipídeos totais, 32,7% de proteína, 

14,1% de cinzas e 11,7% de carboidratos. Corroborando, para o fato de que o meio de 

cultivo influencia diretamente a composição química da mesma espécie de microalga. 

 

Máxima Produção de Ésteres 

A quantidade máxima de ésteres etílicos (FAEE máximo) produzidos a partir 

da biomassa seca da microalga Acutodesmus obliquus foi de 259,24 mg de ésteres/g de 

biomassa seca. A partir deste dado foi possível avaliar o rendimento dos demais 

processos, já que este valor foi considerado 100% da quantidade de ésteres etílicos que 

podem ser obtidos a partir da biomassa utilizada. Im et al. (2014) obtiveram produção 

máxima de 191,70 mg de ésteres metílicos/g de biomassa seca para a microalga 

Nannochloropsis oceanica realizando procedimento semelhante a utilizado neste 

trabalho. Park et al. (2017) obtiveram 120,48 mg de ésteres etílicos/g de biomassa seca 

utilizando a microalga Nannochloropsis gaditana. Já Zhang et al. (2015) obtiveram 





 

rendimento em ésteres etílicos, devido ao uso do US durante a transesterificação in situ. 

Este resultado corrobora com os apresentados por Ehimen et al. (2012) e Zhang et al. 

(2014), que obtiveram um aumento variando entre 5,6% a 35,4 % no rendimento em 

ésteres quando utilizaram o US durante a reação. Para Ehimen et al. (2012) o aumento 

de 35,4% no rendimento em ésteres pode ser atribuído ao rompimento celular 

ocasionado pelo US de baixa frequência que, consequentemente, aumenta a 

disponibilidade dos lipídeos celulares para a participação no processo de 

transesterificação. Já Zhang et al. (2014) obteve um aumento de 5,6% no rendimento em 

ésteres, porém realizou as reações com um volume de álcool bem menor, passando a 

razão molar álcool:óleo de 360:1 para 60:1. 

De acordo com Luo et al. (2014), o US possui algumas funções na síntese de 

biodiesel, tais como promover a melhor dispersão, homogeneização e emulsificação 

entre os reagentes e o catalisador. Além disto, segundo Hidalgo et al. (2013), o US 

aplicado durante a transesterificação promove uma agitação eficiente do meio, a qual 

fornece energia de ativação suficiente para o inicio da reação. 

 

Avaliação da umidade na produção de ésteres etílicos: Após a obtenção da curva 

cinética foi possível determinar o tempo necessário para se obter o rendimento máximo. 

Sendo assim, as demais reações foram todas realizadas no tempo de 120 minutos. 

A Figura 3 apresenta os rendimentos em ésteres etílicos obtidos com a utilização 

de diferentes cossolventes, com e sem US, para a biomassa seca e com diferentes teores 

de umidade. 

 





 

pode atuar como uma barreira entre os lipídeos e os reagentes, impedindo que os 

reagentes mantenham contato tempo suficiente com a biomassa para promover a reação 

e consequente produção de ésteres.  

Pode-se observar, também, por meio da Figura 3, que em umidade elevada o 

hexano não se destacou, sendo o acetato de etila o cossolvente que levou a um maior 

rendimento em ésteres etílicos. Este fato pode ser explicado pela polaridade do acetato 

de etila, que é imiscível em água criando um sistema bifásico, minimizando o efeito de 

inibição da água durante a reação. Além disso, o acetato de etila pode reagir com os 

lipídeos formando ésteres etílicos (SKORUPSKAITE et al., 2016).  

No entanto, pode-se verificar que o uso do US, com o intuito de minimizar os 

efeitos negativos da elevada umidade, se mostrou mais efetivo quando utilizado durante 

a transesterificação in situ com a biomassa seca, levando a um aumento significativo, de 

35,76 % no rendimento em ésteres etílicos, como já discutido anteriormente. Embora 

isto tenha sido observado, nas reações utilizando biomassa microalgal com diferentes 

teores de umidade o uso do US levou a um aumento no rendimento em ésteres etílicos 

na faixa de 1,91 a 7,93%, ambos quando foi utilizado o cossolvente acetato de etila. 

Desta forma, independente do teor de umidade avaliado ocorre uma diminuição 

drástica no rendimento em ésteres etílicos, quando comparada à reação de 

transesterificação in situ utilizando biomassa seca. Porém, para a biomassa seca fica 

evidente que a utilização do US leva a um aumento significativo na produção de ésteres 

etílicos, o que indica a potencialidade desta estratégia para a reação de transesterificação 

in situ. 

Além de avaliar o uso do US e de cossolventes como ferramentas para minimizar 

o efeito negativo da umidade na síntese de ésteres etílicos, foi avaliado o uso do ácido 

oleico, em diferentes volumes, com função de surfactante durante a transesterificação in 

situ da biomassa com teor de umidade intermediário (30%).  

 





 

Para as reações utilizando o cossolvente hexano, observa-se que há um aumento 

no rendimento em ésteres etílicos de 7,63% com o uso de 0,1 mL de acido oleico e 

27,27% com o uso de 0,5 mL de acido oleico, para as reações sem e com US, 

respectivamente. Neste caso, há um indicativo de que o US é essencial para que o 

aumento no rendimento ocorra de forma significativa. Por meio do gráfico apresentado 

na Figura 4, pode-se indicar o uso de 0,25 mL de ácido oleico com US obtendo assim 

um rendimento em ésteres etílicos de 42,91%, valor este maior do que o obtido nas 

reações utilizando biomassa com 10% de umidade e US, que foi de 34,75%. 

Já para as reações utilizando o cossolvente acetato de etila houve um aumento no 

rendimento em ésteres etílicos de 23,42% com o uso de 0,5 mL de acido oleico e 

18,72% com o uso de 0,1 mL de ácido oleico, para as reações sem e com US, 

respectivamente. Por meio do gráfico apresentado na Figura 4, pode-se indicar o uso de 

0,1 mL de ácido oleico com US, o qual alcançou um rendimento em ésteres etílicos de 

44,12%, valor este muito maior do que o obtido nas reações utilizando biomassa com 

10% de umidade e US, que foi de 20,55% e, praticamente igual ao obtido nas reações 

utilizando biomassa seca e sem US, que foi de 45,70%.  

Cabe destacar que o uso do ácido oleico se mostrou mais eficaz quando 

combinado com o cossolvente acetato de etila, isto porque os rendimentos obtidos com 

o uso do mesmo e biomassa com 30% de umidade são bem próximos ao obtidos para as 

reações utilizando biomassa seca, indicando a potencialidade desse tipo de surfactante 

nas reações de transesterificação in situ de biomassa úmida. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos é possível concluir que a umidade afeta de forma 

negativa o rendimento em ésteres etílicos. No entanto, o uso de US, cossolventes e 

surfactante apresentaram potencialidade como ferramentas para minimizar o efeito 

negativo da umidade sobre o rendimento em ésteres etílicos. Destaca-se assim, o US 

como ferramenta importante no aumento significativo do rendimento e que aliado ao 



 

uso de cossolventes e surfactante podem acarretar em melhora expressiva no 

rendimento em ésteres a partir de biomassa úmida. 
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RESUMO - A expansão do consumo de biodiesel é incentivada pela 

redução da emissão de gases causadores de efeito estufa (GEE) e desperta a 

procura por fontes de matérias-primas alternativas para a produção de 

biodiesel, impulsionando investigações em busca de outras fontes de 

lipídios. Os resíduos sólidos provenientes do tratamento de esgoto são 

compostos ricos em lipídios e de alta concentração de microrganismos, 

sendo considerados poluidores ambientais de alto impacto, necessitando de 

tratamento e destinação adequada, o que gera custos adicionais à Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE). A partir da extração dos lipídios da escuma de 

esgoto seca foram obtidos ácidos graxos com perfis lipídicos potenciais para 

a produção de ésteres, com destaque para a alta concentração de ácido 

palmítico (C16:0). Posteriormente, foi realizada uma reação de 

transesterificação ácida para obtenção de ésteres e resultando em produtos 

com boas propriedades de estabilidade oxidativa e de especificidade, 

importante para composição do biodiesel. 

 

 

Palavras Chave: Tratamento de resíduos. Catálise ácida. Biodiesel.  

  



 

 

INTRODUÇÃO  

 

A partir da década de 1990, várias conferências e protocolos ambientais têm 

colocado o cenário ambiental e a busca por sustentabilidade de processos como foco de 

planejamentos estratégicos para a redução do aquecimento global e emissões de gases 

de efeito estufa (GEE) (ESCOBAR et al., 2009). A redução da utilização de energia 

proveniente de combustíveis fósseis foi o principal foco da Conferência do Clima – 

COP 21 – em 2015, que abordou a necessidade da busca pela utilização de combustíveis 

de fontes renováveis, além da baixa emissão de gases tóxicos apontados como 

agravantes do aquecimento global, como, por exemplo, os gases CO, CO2, e NOx, 

devendo-se ressaltar que o gás metano contribui com 19% do efeito estufa, sendo 21 

vezes mais poluidor que o gás carbônico. No setor de transporte destaca-se o emprego 

do biodiesel (ZHANG et al., 2014; IPCC, 2014). 

Biodiesel é um combustível derivado de biomassa renovável, podendo ser 

produzido a partir de óleos vegetais, animais ou gorduras residuais (LEITE e LEAL, 

2007). Sua cadeia de produção e utilização beneficiam vários setores, como na 

segurança energética nacional decorrente da independência energética e fortalecimento 

da balança comercial, além de promover o desenvolvimento das regiões rurais, 

favorecendo a agricultura familiar. Tecnicamente, possui facilidade de uso, segurança 

de manipulação e armazenamento, devido, principalmente, ao alto ponto de 

inflamabilidade. Ademais, possui propriedades compatíveis ao diesel de petróleo, não 

havendo necessidade da adaptação de motores para sua utilização. Ambientalmente, são 

combustíveis sustentáveis, biodegradáveis e não tóxicos, com importante redução de 

impactos ambientais no solo, água e ar, desde sua produção, até o uso final, tornando-o 

também, mais seguro, em caso de acidentes ambientais (ZIVKOVIC et al, 2017). 

No ano de 2016, 75 % do biodiesel produzido no Brasil foi produzido a partir da 

soja, principal matéria-prima empregada na produção de biodiesel no Brasil (ANP, 

2017). Entretanto, sua importância no comércio de exportações nacionais compromete 

sua expansão na produção biodiesel, devido à fatores econômicos e disputa pelo 



 

mercado alimentício (LEITE e LEAL, 2007). Por este motivo, a ampliação da produção 

de biodiesel implica na busca por matérias-primas alternativas, despertando interesse 

por diversas fontes de lipídios, principalmente, matérias-primas que não impliquem 

impactos ambientais e de baixo custo (REVELLAME et al., 2010; SINGH e SINGH, 

2010).  

A escuma de esgoto é um resíduo sólido proveniente do tratamento de esgoto 

doméstico. Devido à alta carga de micro-organismos, somado à grande concentração de 

compostos eutrofisantes e à ampla demanda bioquímica de oxigênio (DBO), a escuma 

de esgoto é classificada como poluidor ambiental. Dessa forma, há a necessidade de 

tratamento e destinação adequados, responsável por 60% dos gastos com manutenção da 

ETE. Dentre a variada composição da escuma de esgoto, os lipídios presentes na 

escuma de tratamento primário representam de 7 a 35 % (DUFRECHE et al., 2007; 

WILLSON et al., 2010; SIDDIQUEE e ROHANI, 2011).  

Portanto, intencionando a busca por matérias-primas que confiram ao biodiesel 

benefícios como a redução de custos e a produção em larga escala, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a extração de lipídios da escuma de esgoto, bem como a análise da 

sua composição em ácidos graxos, para entendimento dos ésteres produzidos, para 

futura aplicação em arranjos locais de produção de biodiesel.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Coleta e Preparo da Matéria-prima 

A coleta da escuma de esgoto doméstico foi realizada na estação de Tratamento 

de Esgoto da Sanepar – Estação Mandacarú, diretamente do leito de secagem que recebe 

a descarga do sobrenadante do reator anaeróbico de fluxo ascendente (UASB). Para a 

manipulação da escuma durante a coleta e procedimento de desinfecção, foram 

utilizados equipamentos de proteção individual, conforme Cartilha de Proteção 

Respiratória Contra Agentes Biológicos (ANVISA, 2009).  



 

Antes da utilização a escuma recebeu tratamento para redução de 

microrganismos, sendo aplicado Ultrassom por 35 minutos no comprimento de onda de 

20 kHz para desagregar as partículas sólidas presentes na escuma, permitindo que os 

microrganismos ficassem desabrigados, para a aplicação de irradiação Ultravioleta, com 

comprimento de onda de 254 nm, tendo a escuma permanecido em exposição por 20 

minutos. Com a função de inativação dos microrganismos restantes e retirada do 

excesso de água, a escuma foi aquecida em estufa a 110 °C, por 48 horas (CUI et al., 

2011; OLKIEWICZ et al., 2015). Para atestar a eficiência dos procedimentos, a escuma 

foi submetida à análise microbiológica para determinação quantitativa de Coliformes 

totais e Escherichia coli, pela técnica de membrana filtrante, baseada nas normas 9222, 

da metodologia descrita em APHA (2012), onde, após incubação, possibilitará a 

identificação e contagem de micro-organismos viáveis, por unidades formadoras de 

colônias por grama de amostra (UFC/g), realizada no laboratório ambiental Labsam.  

Em seguida, a escuma de esgoto seca foi macerada em almofariz e armazenada 

em frascos sob refrigeração, até a utilização. 

 

 Extração e purificação dos lipídios 

 Para a extração dos lipídios presentes na escuma de esgoto seca, fez-se uso de 

aparelho Soxhlet, com utilização de solvente hexano e escuma seca e triturada na razão 

25:1 (L / kg). A extração se deu por um período de 10 horas, com utilização de refluxo 

contínuo, sendo o balão com solvente, imerso em banho com água a 70 ºC. Após este 

período, a amostra foi colocada em balão de massa conhecida, para a recuperação de 

solvente em evaporador rotativo a vácuo e determinação de lipídios totais. Para a 

confirmação do resultado as extrações foram realizadas em triplicata (OLKIEWICZ et 

al., 2015). 

Após a extração da matéria graxa e determinação dos lipídios totais, o extrato 

lipídico de escuma seca de esgoto foi purificado para remoção de compostos 

indesejáveis. Dessa forma, as amostras de lipídios totais extraídos da escuma de esgoto 

seca, foram lavados em balão, sob agitação, com solvente orgânico e água deionizada 

morna, na razão de diluição de 1:5:50 (kg/L/L).  A suspensão foi colocada em funil de 



 

separação para decantação das impurezas e separação da fase lipídica, presentes na parte 

superior, diluída no solvente. Assim, os lipídios dissolvidos foram recolhidos e a 

mistura foi evaporada, para recuperação do solvente (MELERO et al., 2015).  

Para a purificação final dos lipídios extraídos, seguiu-se a metodologia proposta 

por Branco (2013). Assim, as amostras obtidas foram submetidas à um processo de 

adsorção seletiva em coluna de leito fixo, com filtração em coluna recheada com carvão 

de osso granulado com diâmetro de 28 mesh, cedido pela empresa Bonechar Carvão do 

Brasil LTDA. Utilizou-se uma coluna de vidro de aproximadamente 30 cm de altura, 

contendo 6 g de carvão ativado. Para a adsorção, as amostras foram pesadas e 

dissolvidas em hexano na proporção 1:50 (kg/L), e percoladas na coluna. O líquido 

contendo os lipídios purificados foi recolhido em balão de massa conhecida e, 

posteriormente, houve a recuperação do solvente e pesagem da amostra final purificada. 

O resultado foi expresso em mg/g de lipídios neutros. 

 

Composição em ácidos graxos dos lipídios extraídos  

A determinação da composição em ácidos graxos presentes na matéria graxa 

extraída da escuma de esgoto seca foi realizada em análise de Cromatógrafo a gás. Para 

isto, utilizou-se a metodologia de esterificação de lipídeos, com utilização de solução 

0,5 mol/L de NaOH, com utilização da fase superior da reação para a análise da 

composição em ácidos graxos, conforme descrita em Hartmann e Lago (1973).  

Depois de realizada a derivatização e obtenção dos ésteres, a análise dos ácidos 

graxos seu deu por cromatografia a gás por injeção, realizadas em Cromatógrafo 

Shimatzu, modelo CG – 2010 Plus, com injetor automático AOC 20i, com detector de 

ionização de chama (DIC). Foi utilizado uma coluna capilar específica para separação 

de ácidos graxos BP - X70 - SGE de 30 m x 0,25 mm. O equipamento utilizou o hélio 

como gás de arraste, numa razão split de 1:10. A programação de temperatura da coluna 

foi realizada iniciando-se em 150 ºC, com aquecimento até 230  ºC a uma taxa de 3 

ºC/min. A temperatura do detector foi de 280 ºC e do injetor de 260 ºC.     



 

A partir da análise dos cromatogramas obtidos, foi possível identificar, por meio 

da comparação dos tempos de retenção, o éster em função do tempo de retenção 

(NELSON e COX, 2002). Os cromatogramas obtidos foram comparados com um 

padrão de ésteres metílicos de ácidos graxos (Fatty Acid Methyl Esters, SUPELCO), 

para identificação dos ácidos graxos presentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Coleta e preparo da matéria-prima  

A análise realizada para contagem de microrganismos coliformes totais e 

Escherichia coli, realizada pelo laboratório LABSAM, através da metodologia de 

membranas filtrantes, apontou resultados eficientes da desinfecção, com valores abaixo 

de 1 UFC / g (Unidade Formadora de Colônia por grama de amostra) de escuma de 

esgoto seca. Embora o limite determinado pela resolução 375/06 do CONAMA sejam 

referentes à aplicações de lodo na agricultura, sendo vetando a utilização de material 

sobrenadante dos reatores, os parâmetros adotados neste trabalho se baseia na mesma 

normativa, uma vez que há a necessidade de análise de redução de microrganismos. A 

resolução do CONAMA determina que a densidade de coliformes seja inferior a 103 

NMP/g (Número Mais Provável por grama de Sólidos Totais). Desta forma, pode-se 

considerar que após processo de desinfecção realizado, a escuma de esgoto pode ser 

manipulada com segurança. 

 

Extração e purificação dos lipídios 

A metodologia de extração abordada foi realizada pelo método estabelecido por 

Soxhlet (1879), na qual a amostra sofre lavagens cíclicas constantes de solvente puro, 

proveniente do processo de destilação que ocorre no aparelho, possibilitando que todos 

os lipídios sejam extraídos com o uso de solventes sem saturação de compostos. No 

presente trabalho, obteve-se 26,96 ± 2,40 % (m/m) de lipídios totais extraídos da 



 

escuma de esgoto seca, valor semelhante ao obtido por Olkiewicz et al. (2015),  que, 

com a utilização da mesma metodologia, obtiveram 27,2 ± 0,4 % de lipídios totais. 

No processo de extração com solvente orgânico, é esperado que seja realizada a 

extração mais eficiente de acilglicerídeos, também denominados de lipídios neutros.  

Porém, alguns solventes produzem coextração, como, por exemplo, o hexano, 

carregando juntamente com os lipídios de interesse, compostos que não serão 

convertidos em biodiesel, como por exemplo, os lipídios brutos (DUFRECHE et al., 

2007). 

Portanto, para realizar a purificação dos lipídios totais extraídos da escuma de 

esgoto seca, foi utilizada uma coluna preenchida com carvão ativado de osso. O 

objetivo deste processo foi eliminar componentes indesejáveis para a transesterificação, 

como, por exemplo, esteróis, fosfolipídios e glicolipídios, obtendo-se apenas os lipídios 

neutros. 

Após a adsorção em coluna de carvão ativado, o extrato lipídico contido no 

balão previamente tarado teve a recuperação do solvente hexano utilizado na diluição 

por evaporação, sendo levado para secagem de solvente residual em dessecador. A 

partir disso, então, pode-se determinar que, dos lipídios extraídos da escuma de esgoto 

seca, 72% dos lipídios contidos na amostra eram lipídios neutros.  

 

Composição em ácidos graxos dos lipídios extraídos  

A partir da análise do extrato lipídico de escuma de esgoto seca, pode-se realizar 

uma comparação da eficiência do método de extração e da purificação dos ácidos 

graxos. Os resultados apresentados na Tabela 1 permitem observar a composição em 

ácidos graxos dos lipídios extraídos, bem como, comparar um aumento, em geral, de 

componentes saturados e poliinsaturados, e ligeira diminuição de compostos 

monoinsaturados após purificação por adsorção. 

 



 

Tabela 1 – Composição em ácidos graxos do extrato lipídico da escuma de 

esgoto seca 

Ác. Graxo 

Extraído 

% (m/m) ácido graxo antes purificação % (m/m) ácido graxo após purificação 

Ens.1 Ens.2 Ens.3 Média Ens.1 Ens.2 Ens.3 Média 

Ác. Láurico 

(C12:0) 
1,86 1,42 1,50 1,50±1,19 - - - - 

Ác. Mirístico 

(C14:0) 
8,12 6,40 7,22 7,22±0,70 8,59 8,28 7,56 8,15±0,005 

Ác. Palmítico 

(C16:0) 
64,01 53,79 62,17 62,2±4,45 64,12 63,33 64,94 64,13±0,008 

Ác.Palmitoleico 

(C16:1) 
1,31 15,44 4,64 4,64±6,03 - - - - 

Ác. Oleico 

(C18:1n9c) 
19,70 17,41 20,60 19,7±1,34 18,62 18,96 20,09 19,22±0,008 

Ác. Linoleico 

(C18:2n6c) 
5,01 5,54 3,86 5,01±0,70 8,67 9,43 7,42 8,50±0,010 

 

De maneira geral, pode-se observar que, dentre os ácidos graxos presentes no 

extrato lipídico, em maiores quantidades estão os ácidos palmítico (C16:0), oleico 

(C18:1n9c), mirístico (C14:0) e linoleico (C18:2n6c), respectivamente. Sendo assim, a 

composição em ácidos graxos presentes no extrato lipídico de escuma de esgoto seca 

está em significativa proximidade aos resultados obtidos por Dufreche et al. (2007), que 

obtiveram como principais ácidos graxos extraídos com hexano o C16:0, seguido do 

C18:1, C18:0, C16:1, C18:2 e C14:0. Também, Melero et al. (2015) verificaram que os 

lipídios extraídos do lodo de esgoto contêm principalmente os ácidos palmítico (C16:0), 

ácido esteárico (C18:0) e ácido oleico (C18: 1), seguido de ácido erúcico (C22:1), 

mirístico (C14:0) e linoleico (C18:2).  

Também é possível destacar que, de maneira geral, o extrato lipídico obtido no 

presente estudo caracteriza-se por apresentar um teor de 73 % de ácido graxos saturados 

e 27 % de insaturados, resultado acima do encontrado por Olkiewicz et al. (2015), que 

obtiveram aproximadamente 65 %, 28 % e 7 % de ácidos graxos saturados, 



 

monossaturados e poliinsaturados, respectivamente, para o extrato lipídico de esgoto 

doméstico. 

Portanto, baseado na composição do extrato lipídico da escuma de esgoto, os 

ácidos graxos predominantes são C16:0, C18:1, C14:0 e C18:2, semelhantes aos ácidos 

graxos principais observados no resíduo de cozinha (OGR), que são C16:0, C18:0, 

C18:1 e C18:2, matéria-prima comumente empregada na produção de biodiesel no 

Brasil (ANP, 2016).  

Comparando a composição em ácidos graxos dominantes em ésteres produzidos 

por oleaginosas, tais como soja, colza e óleo de cozinha residual, a diferença importante 

é observada na menor quantidade de C18:2 e a ausência de C18:3 na composição em 

ácidos graxos da escuma de esgoto seca, o que se torna vantajoso para a matéria graxa 

de lodo de esgoto, uma vez que ácidos graxos poliinsaturados podem sofrer reações 

como a auto-oxidação, provocando uma baixa estabilidade do biodiesel (RAMOS et al., 

2009), o que indica a potencialidade de utilização desta matéria-prima para a produção 

de biodiesel. 

De fato, se a composição em ácidos graxos for comparada às matérias-primas 

mais comuns para a produção de biodiesel no Brasil, em que os ácidos graxos 

predominantes no óleo de soja são o C18:2, C18:1 e C16:0 (FERRARI et al., 2005), e 

na Europa, em que os ácidos graxos predominantes no óleo de colza são o C18:1 e o 

C18:2 (SENSOZ et al., 2000), pode-se evidenciar os benefícios da composição dos 

ésteres obtidos da escuma de esgoto seca, uma vez que ácidos graxos poliinsaturados, 

observados em maior quantidade no biodiesel de soja e em menor quantidade nos 

ésteres de escuma de esgoto, podem sofrer severas reações de oxidação, acarretando 

uma estabilidade muito baixa do biocombustível (RAMOS et al., 2009, KNOTHE et al., 

2006), que se constitui numa das maiores restrições à importação do biodiesel de soja 

pela Europa. 

 

 

 



 

CONCLUSÕES 

 

A partir da extração dos lipídios presentes na escuma de esgoto seca, foi possível 

avaliar a viabilidade para a utilização da escuma de esgoto doméstico seca, para a 

síntese de ésteres, com finalidade de produção de biodiesel. 

Os procedimentos de desinfecção utilizados demostraram eficiência, 

possibilitando que a escuma de esgoto fosse manipulada com segurança. 

Por meio dos ensaios de extração por metodologia Soxhlet, obteve-se 

rendimento de 26 % (kg/kg) de lipídios totais, sendo os lipídios extraídos, constituídos 

por 72 % de lipídios neutros. Da mesma forma, a purificação do extrato lipídico 

extraído da escuma de esgoto seca revelou-se apropriada para a retenção de compostos 

indesejados, possibilitando um extrato lipídico com ácidos graxos mais aptos para a 

produção de um biodiesel de qualidade. 

A composição em ésteres metílicos de ácidos graxos presentes no extrato 

lipídico de escuma de esgoto seca mostrou 64 % de concentração de ácidos graxos 

saturados e 35 % de insaturados, sendo representados por C16:0 e C18:1 e C18:2, 

possibilitando a produção de um biodiesel com boas propriedades em relação à 

estabilidade oxidativa.   

Por fim, a utilização dos lipídios contidos na escuma de esgoto para a produção 

de ésteres consiste em uma medida mitigadora de fonte de passivo ambiental eficiente, 

podendo ser considerada uma alternativa consistente de redução da escuma de esgoto, 

gerador de custos às unidades de tratamento de esgoto, sendo a partir dai, um resíduo 

mais estável e de alto valor agregado, como por exemplo, o biodiesel, que vem ao 

encontro da necessidade de arranjos alternativos e locais para fontes de matérias-primas. 
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RESUMO – O gás natural proveniente dos poços de petróleo requer um 

processamento extensivo para remoção de contaminante, antes de ser 

comercializado como combustível. A adsorção gasosa destaca-se como um método 

bastante eficaz na descontaminação do gás natural, por isso obter o conhecimento 

do equilíbrio de adsorção e da força de interação dos sistemas envolvidos é 

essencial. O presente trabalho visa à determinação experimental do calor isostérico 

para a adsorção do CH4 em zeólita NaY, com a finalidade de determinar a 

constante de Henry e o calor isostérico que está presente no balanço energético de 

processos de separação por adsorção. Os valores obtidos para o calor isostérico de 

adsorção estão de acordo com a literatura e sugerem que há uma maior interação e 

afinidade entre a superfície da zeólita NaY e o CO2, quando comparada com o 

sistema NaY/CH4. A diferença encontrada entre os valores de calor isostérico 

desses sistemas permite a separação dos componentes por meio do material 

adsorvente, sendo possível a utilização deste para a purificação do gás natural por 

adsorção. 

 

Palavras Chave: equilíbrio de adsorção. metano, calor isostérico. 

 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

Mesmo com a crise econômica impactando o Brasil e o mundo, a 

comercialização e o consumo do gás natural vem expandindo a cada ano e sua demanda 

não tem previsão de redução por décadas (Tagliablue et al., 2012).  

Assim, muitas pesquisas têm seu foco em melhorias nos processos de 

purificação do gás natural para beneficiar o mercado deste produto. Dentre as várias 

técnicas consolidadas para o processamento do gás natural, a adsorção gasosa representa 

um cenário com muitas possibilidades para a incerteza da realidade na problemática 

energética mundial (Sculley et al., 2013). 

À vista disto, uma maior compreensão do processo de adsorção no equilíbrio é 

fundamental para uma maior eficiência na etapa de separação dos gases. Alguns 

parâmetros, por exemplo, o calor isostérico de adsorção é essencial para entender o 

comportamento da fase adsorvida com a variação de temperatura e a afinidade entre 

adsorvato e adsorvente (Sircar, 2005). Dessa forma, por meio do calor isostérico é 

possível investigar o comportamento dos sistemas no processamento do gás no material 

adsorvente, permitindo este ser utilizado nos processos de adsorção em colunas de leito 

fixo para purificação do gás natural. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Isotermas de Adsorção a Baixa Pressão 

Para os experimentos de adsorção foram utilizados os seguintes gases fornecidos 

pela LINDE Gás LTDA:CO2 (99,996% de pureza), Gás LTDA:CH4 (99,996% de 

pureza),N2 (99,99% de pureza), Hélio (99,99% de pureza). 



 

Os estudos fundamentais de calor de adsorção em equilíbrio a baixa pressão 

foram realizados no Laboratório de Adsorção e Troca Iônica (LATI/UEM) utilizando 

um analisador de adsorção gasosa da marca Micromeritics, modelo ASAP 2020. 

As análises foram realizadas em duas etapas para o adsorvente estudado. 

Primeiro as amostras foram submetidas a um pré-tratamento (desgaseificação) sob 

vácuo de 3·10-6 bar e temperatura de 150°C a fim de se garantir ausência de 

contaminantes na superfície do sólido estudado. A temperatura de pré-tratamento 

escolhida é usualmente a maior possível sem que ocorra o comprometimento da 

estrutura física da amostra, a fim de se encurtar o tempo de desgaseificação. Em 

seguida, foram levantadas as isotermas de adsorção monocomponente de CO2 nas 

temperaturas de 10, 20, 25, 30, 50, 70, e 90 °C e pressões entre 3·10-6 bar e 1 bar. 

O procedimento experimental inicia-se com a aferição da massa do material 

adsorvente no interior do porta amostra, em uma balança analítica de precisão. 

Conforme as instruções dadas pelo manual do equipamento devem ser aferidas 

aproximadamente 0,2 g de material adsorvente para cada experimento de adsorção a 

baixas pressões realizado. 

Após isto, o conjunto amostra + porta amostra segue para etapa de pré-

tratamento, que é realizada no Módulo 1, a pressão de vácuo (3.10-6 bar) e alta 

temperatura, com a finalidade de eliminar os contaminantes (etapa de ativação). Em 

seguida, o conjunto amostra + porta amostra é transferido para o Módulo 2, etapa de 

adsorção/dessorção, na qual são levantadas as isotermas de adsorção monocomponente 

de CO2 e pressões entre 3·10-6 bar e 1 bar. 

Entretanto, uma adaptação da seção de ativação foi feita de maneira que esta seja 

realizada no Módulo 2, juntamente com a etapa de adsorção/dessorção. Isto elimina o 

risco de contaminação da amostra de adsorvente. O cálculo para determinar a perda de 

massa que a amostra apresenta após a etapa de ativação, deve ser estimado a partir de 

uma média de vários experimentos de ativação realizados para cada material diferente, 

nas mesmas condições de temperatura e pressão da etapa de ativação, além de se 

considerar a perda por ignição (% LOI) das amostras de zeólitas, que determina o teor 

de umidade. 



 

As temperaturas de 10 a 90 °C na célula de medição foram controladas por um 

banho termostatizado e com isolamento térmico. A aquisição dos dados de equilíbrio e 

automação da medição foram realizados por meio do pacote computacional ASAP2020 

system 4.0. Deste modo, a isoterma de adsorção foi obtida a partir da determinação da 

quantidade adsorvida. Para isto, foi utilizada a Equação 1: 

 

iFsidosediads nnn ,,, −=          (1) 

 

sendo que: nads,i é a massa adsorvida (mol); ndosed,i é a massa total de gás (mol); nFS,i é a 

quantidade de gás no espaço livre (mol) 

E a quantidade de gás no espaço livre nFS,i foi obtida por meio da Equação 2: 
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sendo que: Ps,i a pressão da amostra em (bar); TSTD é a temperatura padrão (273,15 k); 

VFC é o volume do espaço livre na temperatura padrão (cm3); α é o fator de não-

idealidade; VABT é o volume do espaço livre à análise da temperatura do banho, usado 

para correção da não-idealidade em (cm3,na temperatura padrão). 

Então a quantidade adsorvida específica foi obtida por meio da Equação 3: 
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sendo que: Qads,i é a quantidade adsorvida específica em (mol/g); m é a massa da 

amostra em (g). 

Para calcular n foi utilizada a Equação 4, que considera o gás real, para a 

correção da não idealidade levando em conta o fator de compressibilidade.  

 

),( TPRTz

PV
n =                        (4) 

 

sendo que: P é a pressão (bar); V é o volume (mol); R é a constante dos gases ideais (J/mol k); T 
é a temperatura (K); z(P,T) é o fator de compressibilidade. 

Com os dados obtidos a baixas pressões, pode-se avaliar o calor de adsorção, 

que irá proporcionar dados referentes ao tipo de interação nas superfícies sólidas, em 

função de temperatura. Os calores de adsorção são importantes parâmetros a ser obtidos, 

pois por meio deles é possível se ter uma ideia sobre a demanda energética nos 

processos de adsorção e na análise do fenômeno de transferência de calor. 

 

Cálculo do Calor de Adsorção 

O cálculo do calor de adsorção foi realizado utilizando duas equações distintas: a 

Equação de van’t Hoff e a Equação de Clausius-Clapeyron com a quantidade adsorvida 

proveniente das isotermas obtidas a baixas pressões (Wu et al., 2014). 

 Equação de van’t Hoff: Para obter o calor de adsorção em zero de cobertura 

utilizando a equação de van’t Hoff, é necessário obter os valores para a constante de 

Henry de cada isoterma obtida na região de baixíssimas pressões. Esta relação se obtém 

da seguinte forma: 
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sendo que: q é a quantidade adsorvida (cm3/g), P é a pressão (bar), H é a constante de 

Henry (cm3/g) 

Para o a constante de Henry foi calculada a porcentagem do desvio padrão com 

relação média, para utilizando a Equação (6). 
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Sendo que: H é a constante de Henry (kJ/mol), Hm é a média da constante de Henry 

(kJ/mol), e n é o número de amostras. 

Com estes valores da constante de Henry é possível obter o calor de adsorção em 

zero de cobertura utilizando a equação de van’t Hoff, representada pela Equação 7. 
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sendo que: Keq é uma constante de equilíbrio, T é a temperatura (K), ∆H é a entalpia 

(kJ/mol), e R é a constante dos gases ideais (J/ mol·K).  

Em que, integrando a Equação 7, temos: 
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sendo que: ∆H é o calor isostérico de adsorção (J/mol); H é a constante de Henry 

(cm3/g), T é a temperatura (K); R é a constante dos gases (J/ mol·K). 

Assim, o valor do calor de adsorção é obtido por meio da inclinação da relação 

linear de logaritmo da constante de Henry versus o inverso da temperatura. 

Equação de Clausisus-Clapeyron: Utilizando a mesma região de baixas pressões 

é possível obter o cálculo do calor isostérico de adsorção utilizando a Equação de 

Clausius-Clapeyron, representada pela Equação 9. 
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sendo que: Qst é o calor isostérico de adsorção (J/mol); P é a pressão (bar); T é a 

temperatura (K); R é a constante dos gases (J/ mol·K); na é a quantidade adsorvida 

(mol/kg). 

Integrando a Equação 9 com na constante temos Equação 9, que foi utilizada 

para o cálculo do calor isostérico de adsorção: 
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sendo que: Qst é o calor isostérico de adsorção (J/mol); P é a pressão (bar); T é a 

temperatura (K); R é a constante dos gases (J/ mol· K). 

Assim, o valor do calor de adsorção é obtido por meio da inclinação da relação 

linear de logaritmo de pressão versus o inverso da temperatura. 

Ajuste do modelo Linear aplicado a equação de Clausisus-Clapeyron: o modelo 

da isoterma Linear, apresentada a seguir, foi ajustada aos dados experimentais em toda a 

faixa de pressão correspondente a isoterma experimental. Para este tipo de isoterma a 

relação de equilíbrio entre a fase fluida e a fase adsorvida será linear. A quantidade 

adsorvida é proporcional a pressão parcial ou concentração do fluido e o parâmetro k’, 

constante de equilíbrio de adsorção, é denominado de constante de Henry, dado pela 

Equação 11 (Ruthven, 1984). 
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sendo que: R é a constate dos gases ideais dado em (Pa/mol K); T é a temperatura dado em (K); 

∆H é o calor isostérico de adsorção dados em (kJ/mol); P é a pressão dado em (Pa); k’ é a 

constante de Henry dado em (mol/kg); k∞ é o fator pré-exponencial dado em (Pa-1) 

 

Pkqeq '=             (12) 

 

sendo que: qeq é a quantidade adsorvida no equilíbrio dado em (mol/kg). 

 

Os parâmetros das Equações 11 e 12 foram ajustados aos dados experimentais 

de adsorção de equilíbrio usando um código do software Matlab®, por meio de 

minimização de uma função objetivo com base na soma do desvio quadrado assim 



 

como os erros associados aos parâmetros. As derivadas e o calor de adsorção foram 

calculados analiticamente usando um código Wolfram Mathematica 7.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As isotermas de adsorção de CH4 em zeólita NaY foram realizadas nas 

temperaturas de 10, 30, 50, 70 e 90°C e pressão de ultra-vácuo até 1 bar, conforme é 

apresentada na Figura 1. Pode-se observar que quanto maior a temperatura, menor é a 

quantidade adsorvida, o que sugere que este é um processo exotérmico, ou seja, a 

temperatura não favorece o processo de adsorção.  
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Figura 6- Isotermas de adsorção de CH4 utilizando a zeólita NaY em diferentes 
temperaturas. 

 



 

Pode-se observar que estas isotermas se comportam de forma linear em toda faixa de 

pressão, conforme é apresentado na Figura 2. Nesta região é possível obter a constante de Henry 

utilizando a Equação 5. A constante de Henry é determinada a partir da inclinação da reta para 

cada isoterma apresentada. Com estes valores é possível obter o calor de adsorção em zero de 

cobertura utilizando a equação de van’t Hoff. 
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Figura 7-Isotermas de adsorção de CH4 utilizando a zeólita NaY na região de Henry. 
 

Os resultados obtidos para os valores e erro médio da constante de Henry são 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 9-Valor e desvio médio das constantes de Henry para cada isoterma 
T(°C) H (kJ/mol) Desvio Médio de H (%) 

10 12,315 0,0177 

30 7,91 0,0357 

50 4,965 0,0697 

70 3,33 0,0127 



 

90 2,55 0,0221 

 

O calor de adsorção é obtido a partir da inclinação da relação linear representada 

pelo logaritmo da constante de Henry versus o inverso da temperatura, como é 

apresentado na Figura 3. 
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Figura 8- Calor de adsorção de CH4 em zeólita NaY utilizando a equação de van't Hoff. 
 

O valor obtido a partir da inclinação da reta foi multiplicado pela constate dos 

gases ideias e o valor encontrado para o calor de adsorção deste sistema foi de 

17,21 kJ/mol, uti-lizando a equação de van’t Hoff. 

O cálculo do calor isostérico de adsorção utilizando a equação de Clausius-

Clapeyron foi realizado na mesma região de baixas pressões que foram apresentadas na 

Figura 2. O calor isostérico de adsorção a partir da Equação 9 de Clausius-Clapeyron, é 

obtido a partir da inclinação da relação linear de logaritmo de pressão versus o inverso 

da temperatura, como é apresentado na Figura 4. Para este cálculo foi fixado uma 

quantidade adsorvida de 0,5 cm3/g. 
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Figura 9- Calor de adsorção de CH4 em zeólita NaY utilizando a equação de Clausius-
Clapeyron. 

 

O valor obtido da inclinação da reta foi multiplicado pela constate dos gases 

ideias e o valor encontrado para o calor de adsorção deste sistema foi de 17,93 kJ/mol, 

utilizando a equação de Clausius-Clapeyron. 

Outro método utilizado para o cálculo do calor isostérico de adsorção foi o ajuste 

das isotermas, com os parâmetros aplicados na equação de Clausius-Clapeyron. O ajuste 

do modelo Linear aos dados experimentais para o sistema NaY/CH4 é apresentado a 

seguir. 
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Figura 10- Isoterma de CH4 em NaY (-) ajuste do modelo Linear e (∆,∎,•) dados 
experimentais. 

 

Para este sistema o modelo Linear se ajustou aos dados experimentais de forma 

satisfatória. Os parâmetros encontrados foram descritos a seguir. 

 

Tabela 10- Parâmetros do ajuste do modelo Linear e o erro associado aos 
parâmetros 

Parâmetros Valor dos Parâmetros Erro Associado 

K∞ (Pa-1) 5,58x10-12 1,75x10-13 

∆H(kJ/mol) -16,224 0,077 

 

Os erros associados aos parâmetros encontrados foram inferiores a 5%, 

indicando que os resultados obtidos foram confiáveis. O valor encontrado para o ∆H foi 

equivalente ao valor calculado por meio da equação de Clausius-Clapeyron como é 

apresentado a seguir. 

 



 

 

Figura 11- Calor de adsorção de CH4 em NaY utilizando a equação de Clausius-
Clapeyron com os parâmetros do modelo Linear. 

 

 

O valor obtido para o calor de adsorção deste sistema foi de 16,22 kJ/mol, 

utilizando o ajuste do modelo Linear aplicado na equação de Clausius-Clapeyron. Para 

este sistema o calor isostérico não varia com o aumento da temperatura e da pressão. 

Este comportamento está de acordo com a teoria do modelo Linear, em que o valor do 

calor isostérico é constante com a variação da pressão e da temperatura. Este resultado 

também foi comparado ao cálculo do calor utilizando a equação de van’t Hoff e 

Clausius-Clapeyron sem os ajustes das isotermas e os resultados foram bastante 

próximos. 

Como o valor encontrado para o calor isostérico utilizando os três diferentes 

métodos foram bastante próximos entre si e relativamente inferiores ao calor isostérico 

encontrado para o sistema CO2/NaY apresentado previamente no SEQ (Gaschi et al., 

2015), pode-se concluir que está diferença resulta numa maior afinidade entre as 

moléculas de CO2 e a zeolita. Este fato permite a realização deste material na separação 

dos gases, ou seja, na purificação do gás natural de forma eficiente e satisfatória. 



 

 

CONCLUSÃO 

Neste trabalho, os resultados obtidos para o calor de adsorção estão de acordo 

com a Literatura e bastante próximos entre si, utilizando três metodologias diferentes. A 

última metodologia apresentada, sugere que este sistema se comporta de acordo com a 

Lei de Henry, ou seja, o calor liberado nas interações entre os sítios de adsorção e o 

adsorvato permanece constante com o aumento da pressão. Este resultado pode ser de 

grande utilidade para se conhecer e entender o processo de equilíbrio de adsorção para 

este sistema, auxiliando no projeto de colunas de leito fixo. 

Além disso, estabelecendo uma comparação com o sistema CO2/NaY 

apresentado anteriormente, pode-se observar que o valor encontrado para o calor 

isostérico foi maior que para o sistema CH4/NaY, possibilitando a separação deste por 

meio do processo de adsorção. Portanto, este material pode ser empregado em processos 

de purificação do gás natural de forma eficiente e promissora. 
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RESUMO - Este trabalho tem como objetivo avaliar o processo de produção 

de óleo de soja através de um modelo integrado das etapas de extração, 

evaporação e dessolventização-tostagem, visando a economia de energia e 

de solvente no sistema. Para tal fim, utilizou-se modelos desenvolvidos no 

Aspen Hysys, em estudos anteriores na mesma linha de pesquisa, o qual 

foram integrados a fim de promover uma análise completa desta operação e 

então avaliou-se este modelo pela comparação entre os principais 

parâmetros obtidos da indústria COAMO e os simulados pelo software. 

Observou-se que a integração dos processos obteve um bom desempenho, e 

que a melhoria de alguns parâmetros do modelo pode ser explorada 

futuramente neste trabalho.  

 

Palavras Chave:  óleo de soja, simulação, reaproveitamento de vapor. 

 

  

INTRODUÇÃO  

 





 

deste processo. Porém, desde então, o acesso a ferramentas mais robustas de simulação 

criou oportunidades de modelagem em ambientes mais intuitivos e completos. 

Neste sentido, formou-se uma linha de pesquisa com o intuito de modelar este 

mesmo processo no software comercial Aspen Hysys. Segundo Guedes (2002), as 

vantagens de se utilizar este programa podem ser enumerados como 1) ambiente 

Windows; 2) serviço DDE para transferência;  3) operação modular e dinâmica de 

dados entre programas, por exemplo Matlab; 4) algoritmo de solução não sequencial. 

Além disso, segundo Meneguelo (2007), este programa computacional tem as vantagens 

de ser intuitivo, visual e objetivo. Estas vantagens impulsionaram uma vertente de 

pesquisa utilizando o software Hysys para simulações de processos industriais para fins 

científicos. 

Também nesta linha temos uma série de trabalhos que tiveram como objetivo 

modelar partes do mesmo processo de extração do óleo de soja baseado na indústria 

COAMO. Neto et al. (2011) modelou a etapa de evaporação da miscela neste programa. 

Subsequentemente, Salinas et al. (2015) modelou a etapa de dessolventização-tostagem  

com a mesma abordagem.  Suk et al. (2016) trouxe a modelagem da etapa de extração, 

assim como sua integração com a modelagem da dessolventização-tostagem.  

Ao observar o processo como um todo mostrado na Figura 1, nota-se que o 

funcionamento destes equipamentos demanda alto consumo de energia e portanto a 

simulação para a avaliação de seu ponto de operação ótima pode trazer grandes ganhos 

em conservação de energia e de recursos naturais na forma de economia de hexano 

utilizado. 

O software utilizado para esta modelagem Aspen Hysys é primariamente voltado 

para a indústria petroquímica, portanto seu pacote não possui a opção de se modelar 

componentes sólidos diretamente. Assim, para a parte sólida envolvida nas operações 

tratadas neste processo foi utilizado o monômero base da celulose, a dextrose, pois esta 

substância apresenta propriedades similares ao sólido de interesse (SALINAS, 2015). 

Neste sentido, a extração sólido-líquido foi modelada utilizando um extrator líquido-

líquido onde a dextrose fará o papel do sólido no modelo. 

A Figura 2 ilustra a modelagem deste extrator, que foi realizada por Suk et al. 

(2016), a qual consiste em um extrator líquido-líquido, visto que a dextrose é 

considerada líquida nesta modelagem, a pressão constante, e um vaso de flash com 

trocadores de calor para melhor modelar a separação da torta e miscela. 







 

processo, de maneira a facilitar o estudo de variações que resultem na economia 

energética do sistema e de quantidade de hexano utilizado como solvente.  

 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia deste trabalho se divide em três etapas: o desenvolvimento do 

modelo integrado entre a extração e a evaporação; o desenvolvimento do modelo 

integrado entre a evaporação e a dessolventização-tostagem e a validação do modelo 

integrado através de dados da indústria. 

A junção entre os processos de dessolventização-tostagem e de evaporação se dá 

por meio da utilização das correntes de vapores quentes do equipamento DT, no 

trocador de calor antes do primeiro evaporador na corrente da micela. 

Já o processo de integração entre as etapas de extração e evaporação no modelo, 

ocorre por meio da ligação entre estes equipamentos, no qual é adicionado um expansor 

neste intermédio, que diminui a pressão na corrente para que os evaporadores consigam 

funcionar corretamente no simulador. Também são feitas alterações em coeficientes 

binários entre a dextrose e o hexano no pacote termodinâmico (Fluid Package) da 

Extração, de forma que a substância tenha um comportamento mais próximo dos dados 

reais. Estes coeficientes foram são recalculados utilizando um método do Hysys Unifac 

LLE, que estima novos valores para coeficientes binários. 

Em seguida, se realizou a transferência da corrente para outro Fluid Package da 

Dessolventização, que também tem como base o NRTL, mas que traz os coeficientes 

binários das substâncias envolvidas de volta para seus padrões depois de terem sido 

alterados na extração. 

A Figura 6 ilustra o arranjo final dos blocos de simulação para este modelo, 

incluindo os equipamentos necessários para esta integração, bem como a maioria dos 

blocos originais vistos nas figuras anteriores. 

 





 

 

Com o modelo totalmente integrado, adquire-se a possibilidade de se observar o 

efeito de mudanças nas correntes de saída final do processo a partir de mudanças na 

alimentação e nas condições de maneira completa, baseados nos dados operacionais da 

COAMO, cujos principais valores estão resumidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Dados de entrada da modelagem deste trabalho, baseados na operação da 
COAMO 

Corrente Propriedade Valor 
Solvente Temperatura 65°C 
Solvente Pressão 101,3 kPa 
Solvente Vazão 8,84 kg/s 
Flocos Temperatura 70°C 
Flocos Pressão 101,3kPa 
Flocos Vazão 11,11 kg/s 
Flocos Composição 0,71 dextrose ; 0,19 

óleo,0,10 água 
Torta Temperatura 48°C 

Vapor Direto 1º Estágio 
(DT) 

Temperatura 180°C 

Vapor Direto 1º Estágio 
(DT) 

Pressão 98,07 kPa 

Vapor Direto 1º Estágio 
(DT) 

Vazão 0,26  kg/s 

Vapor Direto 2° Estágio 
(DT) 

Temperatura 180°C 

Vapor Direto 2° Estágio 
(DT) 

Pressão 245,2 kPa 

Vapor Direto 2° Estágio 
(DT) 

Vazão 1,03 kg/s 

Vapor indireto 3-7º 
Estágios (DT) 

Temperatura 180,5 °C 

Vapor indireto 3-7º 
Estágios (DT) 

Pressão 1000 kPa 

Vapor indireto 3 e 4° 
Estágios (DT) 

Vazão 0,09 kg/s 

Vapor indireto 5-7° 
Estágios (DT) 

Vazão 0,09 kg/s 

Entrada de Miscela 1° 
evaporador 

Temperatura 49°C 

Entrada de Miscela 2° 
evaporador 

Temperatura 59°C 

Evaporadores Pressão de operação 40 kPa 
Vapor de aquecimento 2° 

evaporador 
Temperatura 127°C 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A validação do modelo deste processo após a integração foi realizada a partir da 

comparação dos principais parâmetros obtidos com os dados industriais de operação da 

COAMO, presentes no trabalho de Paraíso (2001).  

A Tabela 2 abaixo resume os dados obtidos através da simulação utilizando os 

valores de entrada previamente citados, antes e depois da integração, assim como a 

comparação com os dados industriais disponíveis. Os valores da modelagem sem 

integração são baseados nos trabalhos de Suk (2016) e Neto (2011). 

 

Tabela 2 – Comparação das principais propriedades das correntes envolvidas 

diretamente na integração dos modelos com os dados operacionais da COAMO 

Propriedade 
Modelo sem 
integração 

Modelo com 
integração 

Dados da Coamo Erro  

Temperatura de saída da 
miscela (°C) 

51,4 53,0 50,0 6,00 

Temperatura de entrada do 
fluido de aquecimento (°C) 

81,3 81,2 71 14,36 

Temperatura de saída do 
fluido de aquecimento (°C) 

63,0 66,2 - - 

Vazão de miscela na 
entrada (kg/s) 

7,84  7,73  7,84  1,45 

Composição de óleo na 
miscela na entrada 

26,0% 26,9% 26,0% 3,46 

Composição de óleo na 
miscela entre evaporadores 

65,0% 63,3% 65,0% 2,61 

Composição de óleo na 
saída de óleo bruto 

98,2% 93,4% 98% 4,69 

Temperatura do óleo na 
saída (°C) 

121,2 114,3 119,8 4,59 

Vazão de óleo bruto de 
saída(kg/s) 

2,06 2,23 2,08  7,04 

Vazão de miscela entre 
evaporadores (kg/s) 

3,13 3,29  3,14  4,78 

Vazão do fluido de 
aquecimento do segundo 

evaporador (kg/s) 
0,35 0,29 - - 

 



 

Os erros percentuais das vazões e concentrações da simulação quando comparadas 

com os dados operacionais disponíveis são em geral bastante baixos, sendo assim 

indicativos de uma integração e modelagem bem-sucedida. O maior erro percentual é 

associado à temperatura dos vapores do processo de dessolventização-tostagem, que são 

encaminhados ao primeiro evaporador como fluido de aquecimento, no qual é 

perceptível uma variação de temperatura comparada aos dados da COAMO em um ∆T 

de 10,2 °C, uma possível causa pode ser os valores calculados no equilíbrio no DT, em 

que para sua solução houve a variação desta temperatura. Considerando que é uma 

consequência da modelagem do DT, os resultados se mantiveram consistentes com os 

dados base deste trabalho. 

Outros parâmetros de interesse, como a quantidade de hexano evaporado, 

umidade final do farelo, quantidade de óleo perdida no farelo e temperatura de saída do 

dessolventizador-tostador permaneceram sem alteração após a integração, e foram 

comparados com os valores de indústria em seus respectivos trabalhos de modelagem. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Verificou-se que a modelagem dos processos de extração, evaporação e 

dessolventização-tostagem da produção de óleo de soja obtiveram resultados 

significativos quando passaram a ser integrados, de modo que possibilitaram a 

continuidade à linha de pesquisa já existente. Podendo, assim, abrir o caminho para 

futuras simulações de diferentes parâmetros quanto aos seus resultados de maneira mais 

abrangente ao invés de isolada em cada etapa. 

Apesar de a modelagem precisar de alguns ajustes para que a integração fosse 

efetiva, no geral o procedimento permaneceu o mesmo das referências em que este 

trabalho foi fundamentado. 
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RESUMO – A microfluídica vem avançado cada vez mais, melhorando os 

sistemas que envolvam pequenas quantidades de fluidos. Um desses 

sistemas é o microrreator, em que sua utilização vem apresentando 

excelentes resultados em várias áreas. Um microrreator pode ser construído 

com diversos materiais, mas entre eles se destaca o polímero 

polidimetilsiloxano (PDMS) que possui diversas vantagens, mas resistência 

química insuficiente em alguns casos. Assim, o objetivo deste trabalho é 

avaliar o nível de intumescimento do PDMS para álcoois, ácidos 

carboxílicos e acetonas, por meio da análise de massa do PDMS em 

imersão, que podem ser utilizados para reações de esterificação e 

imobilização enzimática Os resultados mostraram que para a maioria das 

substâncias testadas o PDMS se mostrou resistente o suficiente para a 

utilização destes solventes, considerando que um aumento de massa de até 

20%  

 





 

Fonte: Adaptado de (WATTS e WILES, 2007). 

Um fator que atrai a atenção para o estudo deste tipo de reator é a facilidade com 

que se pode ampliar a escala de produção. Enquanto que em reatores comuns aumenta-

se o volume do vaso reacional, sendo necessário otimizar todo o sistema novamente, 

nos microrreatores aumenta-se o número de microestruturas, pois estes podem ser 

associados sem alterar nenhum fator do sistema reacional. Este aspecto também é válido 

no desenvolvimento de novos processos, sendo que em uma pesquisa convencional é 

desenvolvida a escala laboratorial, seguida pela planta piloto e depois o processo em 

escala industrial. Para microrreatores, basta novamente multiplicar o número de 

unidades para alcançar a produção desejada, como ilustrado na Figura 1. 

Microrreatores podem ser construídos com diversos materiais, como vidro, 

cerâmica, metal e polímeros, sendo que esta última opção vem ganhando destaque, pois 

é um método barato de produção de microrreatores e apresenta uma grande precisão 

para a criação de réplicas por meio de um molde mestre inicial. 

 

Figura 2 – Estrutura do PDMS. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O polímero deste trabalho é o polidimetilsiloxano (PDMS), cuja estrutura é 

apresentada na Figura 2. O PDMS se caracteriza por ser um material flexível, 

transparente oticamente para comprimentos de onda acima de 280 nm, resistência 

térmica até 200 °C, atoxidade e inércia química (ZHOU et al., 2010). Entretanto, uma 

característica do PDMS que deve ser levada em conta para cada processo é sua 

propriedade de intumescimento, onde moléculas de líquidos podem penetrar na 

estrutura polimérica, fazendo com que o volume e a massa da peça de PDMS 

aumentem, alterando as dimensões também dos canais e modificando o tempo de 

residência em seu interior. 



 

A superfície do PDMS é hidrofóbica devido aos grupos metila, como observado 

na Figura 2, e existe a tendência de que quanto mais apolar for uma substância, mais ela 

consegue penetrar na cadeia do PDMS. Entretanto, são necessários testes para avaliar a 

extensão exata destes efeitos para cada substância. Assim, o objetivo deste trabalho é 

avaliar o nível de intumescimento do PDMS para álcoois, ácidos carboxílicos e acetona, 

reagentes estes utilizados na reação de esterificação e no processo de imobilização de 

enzimas no PDMS. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

Foi utilizado o silicone Sylgard 184 (PDMS), um elastômero bicomponente (Dow 

Corning, EUA). Os solventes utilizados foram: álcool isopropílico (P.A., Anidrol), 

acetato de etila (99,5% P. A., Anidrol), butanol (99,4% P. A., Synth), ácido octanoico 

(99%, Acros Organics), metanol (99,5% P. A., Dinâmica), pentan-2-ol (98%, Aldrich 

Chemical), álcool isoamílico (98,5% P. A., Synth), etanol (99,5% P. A., Anidrol), 

glicerol (99,8% P. A., Neon), ácido oleico (P. A., Synth), triacetina (99%, Sigma), ácido 

fórmico (88% P. A., Synth), etileno glicol (99,5% P. A., Merck), trietanolamina (P. A., 

Anidrol), ácido cítrico anidro (P. A., Anidrol), ácido aspártico (98%, Sigma), ácido 

succínico (99% Ultra BioXtra, Sigma), acetona (P. A., Anidrol) e água deionizada. 

Métodos 

Preparo das Amostras de PDMS: foi realizada uma mistura na proporção de dez 

partes de monômero para uma parte de catalisador (m/m). Este material foi colocado em 

uma câmara de vácuo por 20 minutos para a eliminação das bolhas geradas pela 

mistura. Na sequência a mistura foi transferida para uma placa de Petri e colocada na 

estufa a 60 °C por 2 horas, para que ocorresse a cura do polímero. Posteriormente o 

PDMS foi cortado com uma lâmina em peças idênticas para a realização dos testes, com 

dimensões de 1 cm x 1 cm x 0,5 cm (comprimento x largura x altura). 

Contato Entre Amostras de PDMS e Solventes e Verificação da Massa: as peças 

retangulares de PDMS foram submergidas em béqueres de 10 mL preenchidos com os 

líquidos em estudo. A massa de cada amostra foi aferida no instante inicial, e 

posteriormente em 1, 2, 6, 12, 24, 48 e 72 horas. Para a pesagem, cada amostra foi 



 

retirada do béquer, secada rapidamente com papel absorvente e então pesada na balança 

analítica, para ser retornada posteriormente ao béquer com o respectivo solvente. 

A maioria dos solventes possuía massa específica menor que o PDMS (0,97 g cm-

3), de forma que as mesmas permaneciam totalmente submergidas nos líquidos durante 

o experimento. Entretanto, para líquidos com densidade maior que o PDMS (como 

glicerol, triacetina e trietanolamina) foi necessário amarrar um fio fino de aço 

inoxidável fazendo a amostra afundar completamente, de forma que nenhuma área da 

amostra de PDMS permanecesse exposta ao ar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como mencionado anteriormente, a utilização do PDMS como material de um 

reator de microcanais deve ser avaliada previamente e experimentalmente, garantindo 

que nenhuma interação indesejada ocorra entre o polímero e as substâncias que escoam 

nos canais. No caso de uma reação de esterificação catalisada por lipase, as substâncias 

a serem avaliadas são principalmente os reagentes (álcoois e ácidos carboxílicos) e 

outros reagentes utilizados no processo de imobilização da enzima (sendo que neste 

estudo a substância que pode causar mais danos é a acetona). 

 

Figura 3 – Aumento de massa do PDMS em função do tempo para os álcoois 

testados. 
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Na Figura 3 estão apresentados os dados de intumescimento para os álcoois. 

Foram testados diversos álcoois e as tendências esperadas foram vistas. Primeiro, 

quanto maior a cadeia carbônica dos álcoois com apenas uma hidroxila, maior é o 

aumento de massa da amostra de PDMS, já que a polaridade diminui com o aumento da 

cadeia. Outro ponto observado foi que os álcoois com mais de um grupo hidroxila 

(etileno glicol, trietanolamina e glicerol) causaram um aumento de massa muito 

pequeno nas amostras (entre 0,2 e 0,6%), que é justamente explicado pela quantidade de 

grupos OH, tornando estas substâncias mais polares, e, portanto, não conseguem 

penetrar na estrutura polimérica com facilidade.  

 

Figura 4 – Aumento de massa do PDMS em função do tempo para os ácidos 

carboxílicos testados 

Da mesma maneira que para o caso dos álcoois, foram testados alguns ácidos 

carboxílicos, como apresentado na Figura 4. Os ácidos succínico, aspártico e cítrico se 

apresentam no estado sólido na temperatura ambiente, de forma que soluções saturadas 

foram preparadas, sendo que a solubilidade em água destes três ácidos na temperatura 

ambiente são 58; 5 e 147 g L-1, respectivamente. Por se tratarem de soluções aquosas 

destes ácidos, foi observado que o aumento de massa para estas substâncias foi muito 

pequeno, equivalente o efeito da água pura (aumento de massa de apenas 0,4%). Para os 

ácidos fórmico, oleico e octanoico não houve uma sequência em relação ao tamanho da 

cadeia, da forma observada com os álcoois. O ácido fórmico promoveu um aumento de 

massa de apenas 1%, sendo que já era esperado um valor baixo, enquanto que para o 
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ácido octanoico este valor foi de 24%. Se apenas o tamanho da cadeia da molécula fosse 

responsável pelo nível de intumescimento do PDMS, o ácido oleico apresentaria o 

maior aumento de massa, mas ele causou um efeito ligeiramente superior ao ácido 

fórmico. Isto pode ser explicado pelo fato de que o ácido oleico possui uma cadeia 

carbônica linear com 18 átomos de carbono e uma polaridade ligeiramente menor que o 

ácido octanoico, mas por possuir uma cadeia tão grande suas moléculas penetram com 

dificuldade na cadeia polimérica do PDMS por razões físicas, resultando em um 

aumento de massa de apenas 2%.  

Como exemplo prático, acetato de isoamila (aroma de banana) pode ser produzido 

a partir de álcool isoamílico e triacetina, que aumentaram a massa do PDMS em 20,6 e 

1,7%, respectivamente. Geralmente é seguido que um aumento de massa de até 20% do 

polímero é possível realizar determinado processo (LEE et al., 2003). Isto é observado 

neste exemplo, pois o álcool isoamílico não será a única espécie no meio reacional, pois 

haverá também o outro reagente, triacetina, e também os produtos da reação, 

diminuindo o maior efeito de intumescimento do álcool. 

 

Figura 5 – Aumento de massa do PDMS para soluções aquosas de acetona, depois 

de 72 horas. 

Acetona pura foi utilizada por Saggiomo e Velders (2015) no tratamento de 

microcanais de PDMS, e diversas soluções de acetona foram utilizadas por Bernal et al. 

(2014) na imobilização de enzimas. Sabe-se que a acetona é uma substância que 

causava um leve intumescimento nestes estudos, mas não houve um teste objetivo para 
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sua quantificação. Assim, como apresentado na Figura 5, foram testadas diversas 

soluções aquosas de acetona, notando-se que ocorre um aumento aproximadamente 

linear entre água pura e solução de acetona 90%, mas a acetona pura causou um 

aumento de massa maior que a tendência anterior, sugerindo que a água atenue o efeito 

de intumescimento da acetona de forma não linear, evidenciando que é preferível 

utilizar uma solução aquosa em qualquer proporção de acetona, em vez de acetona pura, 

de forma a preservar mais a estrutura do PDMS. 

Outros trabalhos da literatura testaram o efeito de diversos solventes em pedaços 

de PDMS, sendo que este trabalho foca em reagentes para a reação de esterificação e 

acetona. Por exemplo, Koh et al. (2012) utilizaram uma metodologia de pesagem 

equivalente à este trabalho, analisando o intumescimento para soluções tampão e outras 

substâncias mais comuns, e Lee et al. (2003) utilizaram uma metodologia que avaliou o 

aumento das dimensões das peças de PDMS. Na Tabela 1 é mostrada uma comparação 

entre os resultados deste trabalho e os dois trabalhos mencionados acima. É possível 

observar que os resultados de Koh et al. (2012) foram similares aos obtidos neste 

trabalho, e com relação aos resultados de Lee et al. (2003) observa-se que o percentual 

de variação nas dimensões da peça de PDMS é menor que a variação na massa, mas 

todos os resultados seguem a mesma tendência, indicando que os resultados obtidos por 

ambos os métodos se complementam. 

Tabela 1 – Comparação do aumento de massa e comprimento entre trabalhos da 

literatura. 

Substância 
Este estudo 

(percentual em 
massa) 

Koh et al. (2012) 
(percentual em 

massa) 

Lee et al. (2003) 
(percentual em 
comprimento) 

Acetato de etila 69% 82% 18% 
Água 0,4% 3% 0% 

Álcool isopropílico 11% 14% 9% 
Metanol 2,3% 3,5% 2% 
Acetona 16% 20% 6% 

 

CONCLUSÃO 

 



 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de intumescimento de amostras de 

polidimetilsiloxano na presença de substâncias utilizadas em reação de esterificação e 

imobilização de enzimas: álcoois, ácidos carboxílicos e soluções de acetona. Foi 

encontrado que a maioria das substâncias testadas apresentou um valor de 

intumescimento abaixo do limite prático de 20% de aumento da massa, sendo que 

apenas o ácido octanoico e o pentanol ultrapassaram este limite, com 24 e 33% de 

aumento de massa, respectivamente. Foi encontrado também que a acetona pode ser 

utilizada junto com o PDMS, mas que mesmo uma solução aquosa de 90% de acetona 

causa quase metade do intumescimento da acetona pura, de forma que soluções de 

acetona podem ser utilizadas causando pouco efeito no polímero. Estudos futuros 

podem abranger novas substâncias, aumentando o leque de líquidos testados, podendo 

aumentar a utilização do PDMS cada vez mais. 
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RESUMO - As sementes de maracujá são ricas em lipídios principalmente 

os poliinsaturados e compostos bioativos que variam de acordo com o 

processo de extração. Com o intuito de preservar os compostos bioativos e 

ácidos graxos a extração foi realizada a frio, uma vez que a extração a 

quente pode degrada-los. A partir da metodologia descrita por Bligh e Dyer, 

foi proposto um método de extração utilizando solventes menos tóxicos, tais 

como diclorometano e etanol. O novo método de extração utilizou 

diclorometano e água (3:1, v/v) e 10 mL de metanol, alcançando-se um 

rendimento médio de 21% de lipídios totais extraídos e a extração utilizando 

diclorometano e água (1,7:1, v/v) e 10 mL de etanol, alcançando-se um 

rendimento de 19% de lipídios totais extraídos da semente de maracujá, 

onde não observou-se diferenças significativas com o método de Bligh e 

Dyer.  

 

Palavras Chave: Solvente. Bligh e Dyer. Remoção a Frio.   

 

 

  

 



 

INTRODUÇÃO  

 

As sementes de maracujá, resíduos industriais provenientes do processo de 

esmagamento da fruta para a obtenção do suco, atualmente são na sua maioria 

descartadas, gerando subprodutos dotados de valor econômico, científico e tecnológico.  

De acordo com Ferrari et al. (2004), as sementes de maracujá possuem em torno 

de 25,7% de óleo e teor proteico de 15,62%, sendo também ricas em fibras. Morais et 

al. (2015) relata que cascas e sementes podem apresentar maior teor de nutrientes do 

que a polpa.  Sementes são ricas em lipídios, com destaque aos poli-insaturados (Koolin 

et.al, 2013), além de serem fontes de compostos bioativos. Assim, seu consumo pode 

proporcionar benefícios à saúde, como a prevenção de doenças cardiovasculares, 

câncer, inflamações, artrites, diabetes e mal de Alzheimer (Abeywardena e Head, 2001; 

Oliveira, 2012). 

A qualidade dos óleos vegetais é relacionada com a presença de compostos 

bioativos especialmente os ácidos graxos ácido linolênico (LNA, 18:2n-6) e alfa-

linolênico (18:3n-3), na qual o seu conteúdo pode variar de acordo com o processo de 

extração (Ribeiro e Seravalli, 2007). Entretanto, os métodos analíticos empregados para 

a determinação desses bioativos ainda não estão bem consolidados e vêm sendo 

largamente estudados e avaliados. A etapa de extração com solvente é o ponto mais 

crítico para a análise de matéria graxa total, lipídios neutros e polares, e composição 

ácidos graxos de sementes. Trabalhos científicos, relacionados a sementes de frutas, 

demonstram que as extrações de lipídios para posterior análises de ácidos graxos são 

realizadas por meio dos métodos de Soxhlet (Lima et. al, 2015:293; Gunawan et al, 

2013:193; Caprioli et al, 2016:01) e o por Bligh e Dyer (1959) (Wannes e Marzouk, 

2016:01; Silva e Jorge, 2014: 493). 

Soxhlet é um método de extração a quente, não sendo conveniente para a 

determinação de ácidos graxos poliinsaturados devido à sua possível oxidação (Biondo, 

2015), além de extrair somente lipídios livres. Por outro lado, o método Bligh e Dyer 

(1959) utiliza clorofórmio-metanol-água, (2:2:1,8 v/v/v), para amostras que possuem 

80% de umidade e é capaz de extrair lipídios neutros e polares (Iverson, Lang e Cooper, 

2001). 



 

Entretanto, o clorofórmio, um solvente orgânico e agente carcinogênico, pode 

conduzir problemas de saúde aos seres humanos e o metanol pode causar problemas 

com a visão (Radin, 1981). 

Considerando a preocupação global em relação ao uso de solventes orgânicos e 

aos danos que podem ser causados ao ambiente, o desenvolvimento de métodos 

alternativos de extração de lipídios e qualidade dos produtos devem ser avaliados. 

Existe, portanto, a necessidade de desenvolvimento de método analítico de extração de 

lipídios a frio utilizando solventes menos tóxicos e/ou em menores concentrações de 

solventes. Assim, este trabalho tem como objetivo a extração de lipídios de semente de 

maracujá usando diclorometano em substituição ao clorofórmio usado por Bligh e Dyer 

(1959).  

A alteração proposta foi fundamentada em suas vantagens sobre outros solventes, 

como miscibilidade com água fraca, não inflamabilidade, facilidade de remoção de 

produtos por evaporação e por ser um dos compostos organoclorados menos nocivos, 

possuindo limiar de 50 ppm ou 177 mg m-3 no local de trabalho. No caso da substituição 

do metanol pelo etanol, a escolha foi baseada em aspectos como a produção a partir de 

fontes renováveis, permite a extração de lipídios polares, não gera resíduos tóxicos, 

apresenta menor risco ao manuseio por seu menor grau de inflamabilidade e há grande 

viabilidade econômica, visto que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo (ILO, 

2009). 

  

METODOLOGIA 

 

Amostragem 

 

As sementes de maracujá, um resíduo gerado na produção da polpa, foram 

fornecidas pela empresa Polpa Norte, localizada na cidade de Japurá-Pr. Inicialmente, as 

sementes foram lavadas em água corrente, secas em estufa (60 º C) e armazenadas em 

embalagens de polietileno, sob vácuo, em freezer (-18 °C) para posteriores 

procedimentos e análise. 





 

 
Por meio do estudo do diagrama ternário de fases (Figura 1), foram analisadas 

misturas dos solventes em diferentes razões, identificadas nos pontos A-A” a E-E”. O 

solvente inicial formou uma única fase e o solvente adicionado formou duas fases. 

O rendimento de lipídios totais das sementes de maracujá foi determinado 

gravimetricamente de acordo com as razões dos pontos discriminados na (Figura 1). 

 

Transesterificação de lipídios totais 

 
As preparações dos ésteres metílicos de ácido graxo foram realizadas com base na 

metodologia proposta por Hartman et. al (1973), onde adicionou-se em tubos de vidro 

com tampa rosqueável 600 µL de uma solução padrão de metil tricosanoato (23:0) em 

uma concentração de 1 mg.mL-1. Em sequência o solvente foi totalmente removido em 

banho-maria (40ºC) sob fluxo de ar. 

 Posteriormente cerca de 25 mg de lipídios totais dos pontos A-A” e B-B” foram 

pesados no tubo contendo o padrão interno. Saponificando-se os lipídios com uma 

solução 0,5 mol L-1 de hidróxido de sódio em metanol e esterificados com uma mistura 

constituída de cloreto de amônio, metanol e ácido sulfúrico na proporção de 1:30:1,5 

(v/v/v). Posteriormente adicionou-se 4 mL de solução saturada de cloreto de sódio e 

extrairam-se os ésteres com 1 mL de n-heptano e sendo estes armazenandos em 

congelador (-18°C) para posterior análise cromatográfica. 

 

Análise cromatográfica dos ésteres metílicos de ácidos graxos 

 
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, 

0,2µm de espessura do filme e 0,25mm de diâmetro interno), conforme Martin et al. 

(2008). As injeções foram realizadas em duplicata e volume injetado foi de 2 µL. 

 

Quantificação dos ácidos graxos 



 

 
Os ácidos graxos contidos nas sementes de maracujá foram quantificados em 

mg/g de lipídios totais, através da padronização interna, utilizando como padrão o metil 

éster do ácido tricosanóico (23:0) da marca Sigma (USA). Os cálculos foram realizados 

segundo método de Joseph e Ackman (1992) e Visentainer (2012), conforme Equação 

1: 

 

 

											WL = 	 UL × W� × P0kU� × W/ × P0l� 																																																																																														&1( 
 

Onde:  

Mx: massa do ácido graxo x em mg/g de óleo ou gordura; 

Mp : massa do padrão interno em mg; 

Ma : massa da amostra de lipídios totais em g; 

Ap: área do padrão interno; 

Ax : área do ácido graxo x; 

FCEA: fator de conversão de metil éster para ácido graxo; 

FCT: fator de correção (do detector de ionização chama) teórico do ácido graxo. 

 Os fatores de correção e de conversão são utilizados aqueles descritos por 

Visentainer (2012).   

 

Análise estatística  

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) a 5% de 

probabilidade, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, com o software 

Statistica, versão 8.0. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 





 

O diagrama de dispersão, retrata a similaridade das extrações de lipídios totais 

pelo método Bligh e Dyer (1959) e pela metodologia proposta, a qual o solvente 

extrator clorofórmio foi substituído pelo diclorometano e o solvente metanol foi 

substituído por etanol em uma das extrações em diferentes proporções.  

Os pontos que apresentaram maior concordância com Bligh e Dyer (1959) foram 

os pontos A-A” e B-B” e a quantidade de lipídios totais obtidas nas metodologias 

propostas não apresentaram diferenças significativas (Tabela 1). Entretanto, através do 

diagrama de dispersão, apresentado na (Figura 2), a extração que envolve etanol 

apresenta ser mais eficiente, em que se destaca o ponto B-B'', na qual foi utilizado a 

proporção de diclorometano e água igual a 1,7:1 (v/v) e 10 mL de etanol, e a melhor 

razão envolvendo metanol foi 3:1(v/v), mantendo o volume de metanol em 10 mL. 

O etanol mostrou-se capaz de substituir o metanol, pois o mesmo não reduziu a 

eficiência da extração, além de apresentar menor toxicidade e periculosidade tanto ao 

ambiente quanto à saúde humana (Pinto, 2009; Pereira e Andrade, 1998). 

 

Tabela 1 - Lipídios Totais (g 100 g-1) presentes em sementes de maracujá obtidos pelo 

método Bligh & Dyer e pelas extrações utilizando mistura de diclorometano-metanol-

água em diferentes pontos. 

Método Ponto Lipídios (g/100g amostra) 
Diclorometano-metanol-água A-A’ 17,3395c ± 1,6886 

A-A” 21,0730b ± 0,5791 
B-B’ 12,0576a ± 0,9689 
B-B” 20,4641b ± 0,4072 
C-C’ 10,7705a ± 0,3226 
C-C” 17,2987c ± 0,4674 
D-D’ ---- 
D-D” 13,0722a ± 0,8687 
E-E’ ---- 
E-E” 12,1387a ± 1,1314 

Diclorometano-etanol-água A-A’ 20,9779g ± 0,2809 
A-A” 19,5891fg ± 0,3733 
B-B’ 19,5443fg ± 0,2149 
B-B” 19,6009fg ± 0,2438 
C-C’ 6,6226a ± 0,3228 
C-C” 18,3129ef ± 0,7477 
D-D’ 6,0890a ± 0,6210 



 

D-D” 15,8143d ± 0,4760 
E-E’ ---- 
E-E” ---- 

Bligh e Dyer  21,4462b ± 0,3313 
Resultados expressos como média±desvio padrão (n=3). Letras diferentes indicam 

diferença significativa pelo teste Tukey (p<0,05).  

 

Na (Figura 3), observa-se que os perfis dos ácidos graxos presentes nas 

extrações realizadas apresentam o mesmo comportamento.  

Um total de oito ácidos graxos foram identificados nas sementes de maracujá, 

em ambas as extrações. O ácido palmítico (16:0) foi o principal ácido graxo saturado 

encontrado. O ácido graxo monoinsaturado que apresentou maior destaque foi o ácido 

oleico (18: 1n-9). De acordo com Bellido et al (2006) a ingestão de ácido oleico está 

relacionada com a redução do nível de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e, 

consequentemente, a prevenção de arteriosclerose. Para os ácidos graxos 

poliinsaturados, foi possível identificar os ácidos graxos ácido alfa-linolênico (LNA, 

18:3n-3) e ácido linoleico (LA, 18:2n-6) em ambas as extrações. Os ácidos graxos das 

famílias n-6 e n-3 são essenciais, obtidos através da dieta ou produzidos pelo corpo a 

partir de ácidos LA e LNA por meio da ação de enzimas alongases e dessaturase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

metanol 21%, conforme (Tabela1) e na qualidade dos lipídios extraídos e preservou os 

compostos bioativos presentes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando os dados obtidos através desse estudo pode-se concluir: 

O diclorometano e o etanol podem ser utilizados como solventes na extração de 

lipídios totais em amostras de semente de maracujá em substituição ao solvente 

clorofórmio e metanol utilizados no método Bligh e Dyer; 

 

A substituição do clorofórmio pelo diclorometano não acarreta na diminuição do 

rendimento da extração de lipídios totais ou afeta a composição do óleo de maracujá 

extraído; 

 

Devido ao diclorometano e o etanol possuírem limites de tolerâncias maiores e 

serem menos tóxico essa troca é favorável ao meio ambiente e a saúde humana.   

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABEYWARDENA, M.Y., HEAD, R.J. Long chain n-3 polyunsaturated fatty acids and 

blood vessel function. Cardiovascular Research, v.52, p. 361-371, 2001.Arlington: 

Assoc. Of Anal. Chem, 1998, CD-Rom. 

BELLIDO, C., López-Miranda, J., Pérez-Martínez, P., Paz, E., Marín, C., Gómez, P., 

Moreno, J. A.; Moreno, R., Pérez-Jimenez, F. The Mediterranean and CHO diets 

decrease VCAM-1 and E-selectin expression induced by modified low-density 

lipoprotein in HUVECs. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, v.16, 

p.524-530, 2006. 



 

BIONDO, P. F., Santos, V. J., Montanher, P. F., Junior, O. O. S., Matsushita, M., 

Almeida, V. C., Jesuí, V. V., Analytical Methods, v.7, p.9773–9778, 2015 

BLIGH, E.G., DYER, W.J. A Rapid Method of Total Lipid Extraction and Purification. 

Canadian Journal of Biochemistry and Physiology, v. 37, pg. 911-917, 1989.  

CAPRIOLI, G., IANNARELLI, R., CIANFAGLIONE, K., FIORINI, D., LUCARINI, 

D., PAPA, F., Volatile Profile, Nutritonal and Secretory Structures of the Berry-Like of 

Hypericum Androsaemum. Food Research International, v. 79, p. 1-10, 2016.  

CELESTINO, S. M. C.; Princípios de Secagem de Alimentos; Embrapa: Planaltina, 

Brasil, 2010. 

CHAU, C. F.; HUANG, Y. L. Characterization of Passion Fruit Feed Fbres: a Potential 

Fbre Source. Food Chemistry, v. 85, n. 2, pg. 189-194, 2004. 

 

CUNNIFF, P. A. Official Methods of Analysis of AOAC International. 6th ed. 

 

FERRARI, R.A.; COLUSSI, F.; AYUB, R.A; Caracterização de Subprodutos da 

Industrialização do Maracujá – Aproveitamento de Sementes. Revista Brasileira de 

Fruticultura , v. 26, p. 101-102, 2004. 

GUNAWAN, S., DARMAWAN, R., NANDA, M., SETIAWAN, A. D., FANSURI, H., 

Proximate Composition of Xylocarpus moluccensis seeds and their oils. Industrial 

Crops and Products, v. 4, p. 107–112, 2013. 

 HARTMAN, L.; LAGO, R. C. A. “Rapid preparation of fatty acid methyl esters from 

lipids”. Laboratory Practice, v. 22, 1973. 

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION (ILO), 2009. Belgium, Ministry of 

Employment and Work, Annex 1, Arreˆte´ royal du 11 mars 2002 relatif a` la protection 

de la sante´ et de la se´curite´ des travailleurs contre les risques lie´s a` des agents 



 

chimiques sur le lieu de travail. Occupational Exposure Limits Home Page: 

http://www.ilo.org/  

IVERSON, S. J., LANG, S. L. C., COOPER, M. H., Comparison of the Bligh & Dyer 

and Folch Methods for Total Lipid Determination in a Broad Range of Marine Tissue. 

Lipids , v. 36, p. 1283- 128, 2001. 

JOSEPH, J.D.; ACKMAN, R.G.; Capillary Column Gas Chromatography Method for 

Analysis of Encapsulated Fish Oil and Fish Oil Ethyl Esters: collaborative study. J. 

AOAC Int., v. 75, p. 488, 1992. 

 

KOOLEN, H.H.F., SILVA, F.M.A., GOZZO, F.C., SOUZA, A.Q.L., SOUZA, A.D.L. 

Antioxidant, antimicrobial activities and characterization of phenolic compounds from 

buriti (Mauritia flexuosa L. f.) by UPLC–ESI–MS/MS. Food Research International, 

v. 51, p. 467–473, 2013. 

LIMA, B.N.B., LIMA, F.F., TAVARES, M. I. B., COSTA, A. M. M., PIEURICCI, A. 

P. T. R., Determination of the centesimal composition and characterization of flours 

from fruit seeds. Food Chemistry, v. 151, p. 293-299, 2015. 

 

MARTIN, C. A.; OLIVEIRA, C. C.; VISENTAINER, J. V.; MATSUSHITA, M.; DE 

SOUZA, N. E. Optimization of the Selectivity of a Cyanopropyl Stationary Phase for 

the Gas Chromatographic Analysis of Trans Fatty Acids. J. Chromatogr. A, v. 1194, p. 

111, 2008. 

 MARTIN, Clayton Antunes et al. Ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 e ômega-6: 

importância e ocorrência em alimentos. Rev. Nutr. Campinas, v. 19, n. 6, p. 761-770, 

2006. 

MORAIS, D.R., ROTTA, E.M., SARGI, S.C., BONAFÉ, E.G., SUZUKI, R.M., 

SOUZA, N.E., MATSUSHITA, M., VISENTAINER, J.V. Proximate Composition, 



 

Mineral Contents and Fatty Acid Composition of the Different Parts and Dried Peels of 

Tropical Fruits Cultivated in Brazil. J. Brasz. Chem. Soc, v. 2, p. 308-318, 2016. 

MORAIS, D.R., ROTTA, E.M., SARGI, S.C., SCHIMIDT, E.M., BONAFÉ, E.G., 

EBERLIN, M.N., SAWAYA, A.C.H.F., VISENTAINER, J.V. Antioxidant activity, 

phenolics and UPLC-ESI(-) -MS of extracts from diferente tropical fruits parts and 

processed peels. Food Research International, v. 77, p. 392-399, 2015. 

OLIVEIRA, L. F de.; et al. Aproveitamento alternativo da casca do maracujá-amarelo 

(Passiflora edulis F. Flavicarpa) para produção de doce em calda. Ciênc. Tecnol. 

Aliment, Campinas, v. 22, n. 3, p. 259-262, 2002. 

PEREIRA, Pedro A. de P.; ANDRADE, Jailson B. de F. Fontes, reatividade e 

quantificação de metanol e etanol na atmosfera. Quím. Nova , v. 21, n. 6, p.744-754, 

1998. 

PINTO, Angelo C. et al . Biodiesel: an overview. J. Braz. Chem. Soc., v. 16, n. 6b, p. 

1313-1330, 2005. 

 RADIN, N. S., Methods in Enzymology, ed. J. Lownstein, Academic Press, New 

York, v. 72, p. 5, 1981. 

RIBEIRO, E. P., SERAVALLI, E. A. G.. Química de alimentos. 2º ed, São Paulo: 

Edgard Blücher, 2007. 

SILVA, A.C., JORGE, N. Bioactive Compounds of the Lipid Fraction of agro-industrial 

waste, v. 66, p. 493-500, 2014. 

STATISTICA 8.0 SOFTWARE (2007). Tucksa: StatSoft. 

VISENTAINER, J. V. Aspectos Analíticos da Resposta do Detector de Ionização em 

Chama para Ésteres de Ácidos Graxos em Biodiesel e Alimentos. Química Nova, v. 35, 

pg. 274, 2012. 

WANNES, W.A., MARZOUK, B. Characterization of Myrthe Seed (myrtus communis 

var. baetica) as a Source of Lipids, Phenolics, and Antioxidante Activities. Journal of 

Food na Druy Analyses, v. I18, pg. 1-8, 2016.  



 

 

 

ESTUDO DO TEMPO DE RESPOSTA EM CRISTAIS 

LÍQUIDOS NEMÁTICOS COM SUPERFÍCIES ATIVAS 

 

 

S. A. GRANADO1, R. S. ZOLA2  

  
1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Apucarana, 

Departamento de Engenharia Química 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Apucarana, 

Departamento de Física 

E-mail para contato: rzola@gmail.com 

  

  

RESUMO - A teoria elástica para nemáticos é utilizada para explicar a 

organização do diretor (vetor associado ao eixo de simetria das moléculas) 

na presença de superfícies ativas. Analisou-se o tempo de resposta óptico e 

molecular de uma célula nemática com espessura d limitada por dois 

substratos tratados, na qual o diretor varia apenas na direção z, com 

superfícies que promovem um ancoramento que depende do tempo e possui 

inclinação inicial do diretor igual a a decaindo de forma exponencial. Para 

isto, as equações que governam o sistema são resolvidas analiticamente via 

transformadas integrais e os tempos característicos do sistema são 

analisados com o método de Jones. Encontrou-se que o perfil do diretor 

através da amostra depende de forma crítica do tempo de decaimento na 

superfície. O comportamento usual (onde o tempo de resposta molecular 

varia com a espessura ao quadrado) é fortemente alterado na presença de 

superfícies ativas, os resultados aqui reportados indicam valores na faixa de 

1 a 2. O problema aqui tratado teoricamente é relevante na modelagem de 

sistemas cujas superfícies podem ser alteradas remotamente via radiação 

ultravioleta, devido a necessidade de velocidade para os displays modernos.  



 

 

Palavras Chave: Tempo de decaimento. Displays Modernos. Método de 

Jones.  

  

 

INTRODUÇÃO  

 

Um sistema líquido cristalino (CL) é caracterizado por possuir fluidez e ordem 

molecular em uma única fase. A descoberta deste é atribuída a Friedrich Reinitzer em 

1888 que denominou o Cristal Líquido como sendo um estado intermediário entre a fase 

sólida cristalina e a fase líquida isotrópica. Os CLs são divididos em duas classes: 

termotrópico, quando a temperatura é o parâmetro responsável pela transição de fase e 

liotrópico, quando a concentração é a responsável pela transição de fase. No cristal 

liquido nemático (N), as moléculas possuem ordem orientacional, na qual 

espontaneamente os eixos de simetria das moléculas ficam paralelos uns aos outros, a 

qual se associa o vetor unitário n chamado de diretor (COLLINGS, 1990; PEREIRA, 

2003).  

No início do século XX, o cristalógrafo francês, George Friedel explicou os 

efeitos de orientação dos CLs na presença de um campo elétrico,que pode provocar a 

desestabilização do alinhamento uniforme em células nemáticas (PEREIRA, 2003).  

A teoria elástica para nemáticos é utilizada para explicar a organização do 

diretor desprezando a escala microscópica visto que a energia de interação das 

moléculas é muito maior que à energia livre por molécula. Um parâmetro muito 

importante para cristais líquidos é o tempo de resposta, ou seja, o quão rápido uma 

informação pode ser escrita no meio para a utilização em displays. Da literatura 

convencional temos que para ancoramentos fortes a relação do tempo de resposta com a 

espessura da amostra se da de forma quadrática ou seja t=a*d². Esse tempo de resposta 

pode ser modificado por vários fatores entre eles, os efeitos de superfície do sistema. 

Neste trabalho, analisaremos o tempo de resposta óptico e molecular de uma célula 

nemática com superfícies ativas, cujo eixo óptico varia com o tempo (PEREIRA, 2003; 

SOUZA, 2013; YANG, WU, 2006).  





 

Am = − �" n&6op. 6opq(", (2) 

em que nopq é o eixo fácil, o qual nop (vetor diretor) se alinhará na inexistência de forças 

externas e W é uma propriedade relacionada com as interações que possam ocorrer na 

superfície (YANG, WU, 2006). 

Para encontrar a energia livre do sistema, que é composta pela densidade de 

energia elástica, densidade da energia livre do campo elétrico e a densidade de energia 

livre da superfície, foram feitas as seguintes considerações: o vetor diretor 6 é dado por 6=<57sk + 7�6sj, em que s=s (T) é o ângulo de inclinação do diretor. 

A energia total do sistema é obtida através da integração da soma das densidades 

de energia em todo o volume. Com os resultados, deve-se encontrar uma função s&T( 
que satisfaça a equação de Euler-Lagrange, Equação 3, situação na qual o cristal líquido 

estará em equilíbrio, ou seja, toda energia livre do sistema é mínima. 

tAts = uAus − @@T v uAuswx = −)� usu>  (3) 

na qual )� é a viscosidade rotacional do sistema.  

Substituindo o funcional da energia superficial na equação de Euler-Lagrange, 

encontra-se: 

�yys′′ =)� us&T, >(u>  (4) 

Assim, a Equação (4), levando em consideração a viscosidade na superfície e 

assumindo que as superfícies promovem um ancoramento que depende do tempo de 

forma que o eixo fácil decai exponencialmente, de um valor inicial / (s(T,>=0)=/) até 0, 

com uma constante de decaimento {, está sujeita as seguintes condições de contorno: 

−�yy us&T, >(uT + 	n |s&T, >( − /�	�}~ � +	)m us&T, >(u> ���q = 0 (5) 

 



 

�yy us&T, >(uT + 	n |s&T, >( − /�	�}~ � +	)m us&T, >(u> ���� = 0 (6) 

nas quais, n é a energia de ancoramento e )m é a viscosidade da superfície. 

Para encontrar a solução da EDP proposta é necessária a aplicação da 

Transformada de Laplace (TL) nesta e nas condições de contorno. De forma que a 

solução geral é representada por: 

s = U sinh�)�	7�yy 	T + � cosh�)�	7�yy T + /7 (7) 

Aplicando as condições de contorno, por meio do software Wolfram 

Mathematica®10, encontra-se a solução na seguinte forma: 

s

= /7 + Sech[@�7γ1�33 �
�/n&−�33�7γ1�33 &Cosh[&@ − T(�7γ1�33] + Cosh[T�7γ1�33]( −

&n + 7γs(&Sinh[&@ − T(�7γ1�33] + Sinh[T�7γ1�33](( �
�

v7&1 + 7{(&2�33�7γ1�33 &n + 7γs( + &�337γ1 + &n + 7γs("(Tanh[@�7γ1�33]x
 

(8) 

A solução final é encontrada ao fazer a inversa da TL. Para isto foi necessário usar 

o teorema do resíduo (BUTKOV, 2013), identificando todos os pólos da Equação (8), 

que são 7 = 0, 7 = −1 {�  e raízes periódicas obtidas em tanh	@�m���33, encontrando as 

inversas desses pólos, apresentadas pelas Equações 9, 10 e 11, respectivamente 

	P1 = 	−/ (9) 

 



 

P2

= �
��/�	�}n{Sech |@�− γ1�33{� �

� −γ1Cosh |&@ − T(�− γ1�33{� − γ1Cosh |T�− γ1�33{� +
�− γ1�33{ &−γs + n{( vSinh |&@ − T(�− γ1�33{� + Sinh |T�− γ1�33{�x�

�
�
��

v2γ1&γs − n{( − �− γ1�33{ �−γs" + 2nγs{ + {&�33γ1 − n"{(Tanh |@�− γ1�33{�x
 

(10) 

 

P3 = �〖&−&&4/�^&−&�yy>�^2(/&@^2	γ1((	nCos[�&@�
− 2T(/2@]Sec[�]&@�yy�γ1Cos[�/2] + &@^2	nγ1
− �yy2�^2	γs(Sin[�/2]((/&@�γ1&−@&−&〖�yy〗^2	�^2(/@^2	 + &n
− &�yy�^2	γs(/&@^2	γ1((^2(&−1
+ &�yy�^2	{(/&@^2	γ1((〖Sec[&√�yy�√&γ1/�yy((/√γ1]〗^2
+ 1/&@^5	〖γ1〗^&7/2(	(	2√�yy&@√�yy	〖γ1〗^&3
/2(	&3@^4	n〖γ1〗^2 + 7〖�yy〗^2	�^4	γs{ − 5@^2	�yy�^2	γ1&γs
+ n{(	( + 1/�	√&γ1/�yy(	&@^6	n^2	〖γ1〗^3
− 4〖�yy〗^3	�^6	〖γs〗^2	{ + 3@^2	〖�yy〗^2	�^4	γ1&〖γs〗^2
+ �yyγ1{ + 2nγs{( − 2@^4	�yy�^2	〖γ1〗^2	&�yyγ1 + n&2γs
+ n{(	(	(Tan[&√�yy	�√&γ1/�yy((/√γ1](((((〗 

(11) 

Por fim, encontrou-se que a solução, Equação 13, é a soma de todos os resíduos 

e da inversa de a/s (Equação 12). 



 

P4 = / (12) 

 

s&£, >(=	P1 + P2 + P3 + P4 (13) 

A Equação 13 descreve como o ângulo do diretor varia no espaço e no tempo 

devido à relaxação imposta pelas superfícies ativas.  

Para um feixe de luz com freqüência ω que se propaga em um meio uniforme, o 

vetor de campo elétrico é suficiente para especificar este feixe. Assim, consideramos o 

caso em que a direção de propagação da luz é paralela à direção normal da película 

óptica, sendo a luz uma onda transversal. Dessa forma, podemos representar a onda pelo 

vetor Jones (YANG, WU, 2006). 

Yop = 	 vY�Y¤x (14) 

Sendo o vetor Jones para luz polarizada circularmente dado por 

Yop% =	 1√2 ¥1= ¦ (15) 

Na representação de Jones, o efeito de um elemento óptico pode ser representado 

por uma matriz 2x2 conhecida como a matriz Jones. Esse método é utilizado para 

encontrar a intensidade de um feixe de luz que passa através de um cristal líquido 

(YANG, WU, 2006). Com este método pode-se calcular a transmissão óptica variando 

com o tempo. Logo, podemos calcular os tempos molecular e óptico desse sistema. 

Com o tempo óptico obtido por meio do método de Jones, obtém-se o tempo 

molecular de acordo com a seguinte relação (WANG et al, 2004): 

 

R��§�¨ = {q2 M6 © tq/2sin	��√0.1 sin&tq/2(ª (16) 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizando o método de Jones para encontrar a intensidade de um feixe de luz que 

passa através do sistema líquido cristalino proposto, foi possível calcular os tempos 

molecular e óptico desse sistema para as condições apresentadas, nas quais �yy = 18,1 ∗
10	�"	F/9"  e )� = 10	�?/. 7. 

Define-se a matriz para a rotação do sistema em 45º como: 

\ = F cos ®̄ −sin ®̄
sin ®̄ cos ®̄ °. (17) 

Para o calculo da birrefringência, utilizou-se a Equação 18: 

@�± = 6�² − 6³ (18) 

na qual, 

6�² = � &6³("&6�("
6³ sin�s&T, >(" + 6� cos�s&T, >(" (19) 

6� = 1,5578	, 6³ = 1,4748 e s&T, >( é determinado pela Equação 13. 

A matriz de retardação de Jones, necessária para encontrar o campo elétrico da 

luz, é dada por: 

\�> = ©1 0
0 �%	"	®	��±	�	�q´µ	 ª (20) 

na qual, λ é o comprimento de onda da luz inserida no sistema (laser vermelho) igual a 

632 nm. 

O vetor campo elétrico da luz dentro da amostra é dado pela Equação 21. 



 

¶ = \. Ret. \′. ¶ (21) 

Assim, o feixe inicial passa pelo polarizador, em seguida pelo sistema J e 

finalmente pelo analisador tem-se o campo elétrico final. 

Ef = analisador. ¶. polarizador. Ei (22) 

Finalmente, pode-se obter a intensidade T da luz ao passar pelo LC no tempo 

desejado conforme Equação (23). 

R = Ef² (23) 

Os cálculos foram feitos de t=0 até o sistema relaxar ao equilíbrio. Analisou-se os 

tempos de resposta óptico e molecular para 10 espessuras diferentes de amostra, 

comumente utilizadas em LCDs, entre 	d = 10	À9 e 	d = 10	Á9.. 
Estudou-se também alguns valores de energia de ancoramento, viscosidade de 

superfície e tempos de relaxação {. Os valores de ancoramento utilizados foram 10	y, 

10	¯ e 10	ÁJ/m². De viscosidade de superfície 10	À, 10	Â e 10	ÃPa.s/m. E { iguais a 0,1 

0,01 0,001 e 0s. 

Com os resultados, foram traçados diversos gráficos do tempo óptico pela 

espessura e do tempo molecular pela espessura, a fim de se analisar a diferença dentre 

esses de acordo com os valores de ancoramento, viscosidade superficial e tempo de 

decaimento utilizados. 

Pode-se observar na Figura 2, como esperado, que para o caso de ancoramento 

forte, viscosidade de superfície baixa e superfície sem decaimento exponencial o 

resultado encontrado foi o previsto na literatura convencional no qual o tempo de 

resposta molecular varia com a espessura ao quadrado. 

 









 

Pode-se analisar que o tempo de resposta molecular cresce linearmente de acordo 

com τ. Pode-se perceber que quanto maior a viscosidade de superfície maior é o tempo 

de resposta para um mesmo τ. Em relação ao ancoramento quanto mais fraco a 

magnitude deste, maior é o tempo de resposta. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisou-se o tempo de resposta óptico e molecular de uma célula nemática com 

espessura d limitada por dois substratos tratados que promovem um ancoramento 

dependente do tempo. O sistema é resolvido analiticamente via transformadas integrais 

e os tempos característicos do sistema são analisados com o método de Jones. 

Encontrou-se que o perfil do diretor através da amostra depende de forma crítica do 

tempo de decaimento na superfície. 

Da literatura convencional, tem-se que para ancoramentos fortes a relação do 

tempo de resposta com a espessura da amostra se da de forma quadrática ou seja t=a*d². 

Sendo este resultado encontrado para ancoramento forte W=10-3J/m² e taxa de 

decaimento rápida como esperado. Para ancoramentos fracos, observou-se a influencia 

da superfície na amostra, onde os resultados indicam valores na faixa de 1 a 2. A 

dependência dos tempos de resposta variam linearmente com { para valores fixos de 

viscosidade de superfície e energia de ancoramento. Os resultados indicam que a 

dinâmica da superfície que promove um ancoramento dependente do tempo altera o 

comportamento de toda a amostra. 
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