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APRESENTAÇÃO 
 

Simpósio de Engenharia Química – (SEQ) é um evento organizado a cada dois 

anos com o objetivo de abordar temas diversificados, ampliar o conhecimento e a visão 

crítica dos acadêmicos, com conteúdo muitas vezes não ensinados em disciplinas da 

universidade, oferecendo ainda aos seus congressistas diversas atividades de qualidade 

para que estes possam pensar fora da caixa e expandir sua mente afim de acompanhar as 

mudanças do mundo. 

Nesta 8ª edição o Simpósio traz o tema “O que te torna único?”, mostrando que 

mesmo o engenheiro químico sendo um profissional que possui conhecimentos diversos, 

pode descobrir como ser único em cada atividade que realiza. O evento foi realizado no 

período de 26 a 29 de outubro de 2019. 
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RESUMO – O uso de herbicidas em larga escala, como o 2,4-D, tem 

despertado grande preocupação, visto a possibilidade da sua permanência no 

ambiente principalmente em corpos hídricos. Com isso, tem sido importante 

a elaboração de processos que possam eliminar o 2,4-D, como o processo de 

fotocatálise heterogênea, que necessita da utilização de um catalisador 

eficiente. Por isso a necessidade do estudo de novos catalisadores, uma das 

técnicas estudadas é a utilização de zeólitas como suporte para catalisadores, 

visto suas características bastante atrativas, como a zeólita Y, que como 

outras zeólitas podem sofrer trocas iônicas com íons metálicos, como o ferro, 

que pode agregar grande potencial oxidativo ao sistema. Com isso, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a degradação fotocatalítica do 2,4-D na presença do 

catalisador 5%ZnO/FeY e radiação UV. O catalisador apresentou morfologia 

semelhante a zeólita pura, pHpcz de 1,84, energia de band gap de 1,88 e 

reduziu em 56,6 % a concentração inicial de 2,4-D. 

 

Palavras Chave: fotocatálise. Herbicida. Zeólita.  

 

 

mailto:mhnoscaliante2@uem.br


 

 

 

INTRODUÇÃO  

A utilização de agrotóxicos é uma realidade da agricultura moderna, visto a 

inegável capacidade dessas substâncias em facilitar o crescimento e o cultivo de diversas 

espécies de plantas, e por consequência, o aumento da sua produtividade. Por outro lado, 

não se pode descartar a problemática do uso exagerado dessas substâncias, tanto no seu 

manuseio em plantações, quanto no consumo de produtos cultivados com uso de 

agrotóxicos.  

No Brasil, onde a agricultura é uma das mais competitivas do mundo e representa 

uma fatia considerável da economia, o uso de agrotóxicos é uma prática corriqueira e que 

vem ganhando incentivo por parte do governo federal. Um exemplo disso é que em 24 de 

junho de 2019 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a decisão do Ministério 

da Agricultura de autorizar a utilização de 42 novos agrotóxicos no Brasil, ampliando o 

recorde de pesticidas liberados pelo governo federal neste ano (ELLER, 2019). Um dos 

grandes problemas associados ao uso de agrotóxicos é a contaminação das águas 

superficiais, presentes em rios, lagos, lagoas e etc, e também a contaminação de águas 

subterrâneas presentes no lençol freático.  

Segundo dados do ministério da saúde do Brasil, uma mistura de diferentes 

agrotóxicos foi identificada na água de 1 em cada 4 cidades brasileiras entre 2014 e 2017. 

Nesse intervalo, empresas de abastecimento de 1396 municípios detectaram 27 pesticidas, 

através de testes obrigatórios. Dezesseis desses componentes são classificados pela 

Anvisa como extremamente tóxicos e 11 estão associados ao desenvolvimento de doenças 

como câncer, malformação fetal, disfunções hormonais e reprodutivas. Entre os locais em 

que a contaminação foi identificada estão as capitais Manaus, Rio de Janeiro, Curitiba, 

Palmas, Florianópolis e Cuiabá (ARANHA e ROCHA, 2019).  

Dentre os agrotóxicos utilizados em larga escala, está o ácido diclorofenoxiacético 

ou conhecido como 2,4-D, um herbicida que age no controle de ervas daninha em diversas 

culturas agrícolas como a do arroz, soja e da cana-de-açúcar. O 2,4-D apresenta elevado 

potencial tóxico para as espécies não alvo e junto com seus metabólitos além de 

contaminar o solo, podem atingir rios e lagos. Assim como outros pesticidas o 2,4-D é 

quimicamente ou fotoquimicamente resistente a degradação em condições ambientais, 



 

 

 

tornando necessário desenvolver processos eficientes para controlar a contaminação com 

este herbicida (ROCHA et al., 2013).   

Dentre os processos, podemos destacar os processos oxidativos avançados (POA), 

como a fotocatálise heterogênea, que tem como principal vantagem a degradação do 

composto poluente, porém para que isso ocorra é necessário a aplicação de um catalisador 

eficiente, por isso é de extrema importância o estudo de novos catalisadores com potencial 

de serem aplicados na degradação de poluentes como o 2,4-D. Uma das técnicas 

estudadas é a utilização de zeólitas como suporte para catalisadores, visto suas 

características bastante interessantes para o processo de fotocatálise, como: área 

específica elevada; propriedade adsorvente; estrutura dos poros estáveis e regulares, que 

promovem porosidade e resistência mecânica ao catalisador suportado (FIGUEIREDO e 

RIBEIRO, 1987). Entre as zeólitas, a zeólita Y é amplamente estudada e com grande 

interesse industrial com uma estrutura de poros tridimensionais com diâmetro de cerca de 

0,74 nm, superfície de acidez inerente, alta seletividade por tamanho, forma e carga, 

estabilidade e resistência à radiação, além do baixo custo para produção (MORALES-

PACHECO et al., 2009). 

As zeólitas também podem realizar trocas iônicas com íons metálicos como o 

Ferro, que pode ser fixado na estrutura zeolítica sem sofrer lixiviação, além disso, a 

incorporação com o Ferro proporciona um aumento da eficiência de absorção da luz, 

estendendo a banda de absorção para a região do visível, o que possibilitaria, por exemplo, 

a sua aplicação com luz natural (RAO et al., 2009). Diante do que foi exposto, o objetivo 

deste presente trabalho é avaliar a eficiência da fotodegradação do herbicida 2,4-D 

utilizando um catalisador com 5% de ZnO em FeY por impregnação úmida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Preparo do Catalisador 

O preparo do catalisador seguiu as seguintes etapas: Inicialmente, realizou-se o 

preparo de zeólita FeY por meio de troca iônica. Para tanto, pesou-se 2,89 g de nitrato de 

ferro e dissolveu-se em um béquer com água destilada. Em seguida, mediu-se 7,12 g de 



 

 

 

zeólita NaY e adicionou-se em um béquer com água destilada, misturando-se o conteúdo 

com auxílio de um bastão de vidro. Transferiu-se a solução aquosa de NaY e a solução 

de nitrato de ferro a um balão de fundo redondo de 500 mL e manteve-se em agitação por 

48 h. Posteriormente, o produto da agitação foi filtrado por filtração a vácuo. O produto 

filtrado foi transferido a um cadinho e levado para secagem em uma estufa a 100 oC por 

24 h, após a secagem, parte do material foi reservado para caracterização. O material seco 

foi misturado com ZnO para obter-se um catalisador suportado a um teor de 5% (m/m). 

A mistura foi transferida a um balão e adicionou-se água destilada para dissolução. Em 

seguida a mistura foi levada a um evaporador rotativo para a secagem completa do 

material. Por fim, realizou-se o tratamento térmico em uma mufla a 500 oC por 5 h. Após 

a calcinação do material, foram realizados os procedimentos de caracterização. 

 

Caracterização do Catalisador 

O catalisador foi submetido a uma caracterização a partir de uma Espectroscopia 

no infravermelho por transformada de Fourier (ATR-FTIR) com objetivo de verificar os 

grupos funcionais presentes nas amostras. Os espectros foram obtidos utilizando-se um 

Interferômetro BRUKER, VERTEX- 70 V, na faixa espectral de 400 a 4000 cm-1, com 

100 varreduras e resolução de 4 cm-1. Para a análise de FTIR as amostra foram preparadas 

misturando-se 2 mg de amostra, previamente seca em estufa, com cerca de 198 mg de 

KBr anidro. A mistura passou por uma prensa hidráulica com 8 ton para a preparação dos 

pellets. Esta análise foi realizada no Complexo de Centrais de Apoio a Pesquisa da 

Universidade Estadual de Maringá (COMCAP/UEM). Neste mesmo equipamento foi 

obtido um espectro via reflexão total atenuada (ATR).  

O ponto de carga nula (pHPCZ), que foi obtido em termos do pH da suspensão, 

sendo utilizado 200 mg de catalisador dissolvidos em 50 mL de água deionizada, e 200 

mg do mesmo catalisador para 50 mL de solução de cloreto de potássio (KCl 1molL-1), o 

pH das duas soluções foi determinado após agitação por 15 min. O pH foi medido por um 

pHmetro TECNAL pH METER TEC-2 e os pHpzc foram obtidos pela equação de Uehara 

e Gilman (GILMAN e UEHARA, 1980) apresentada pela Equação 1. A análise foi 

realizada no laboratório de catálise no Departamento de Engenharia Química 

(DEQ/UEM).  
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Para visualização da morfologia das amostras foi realizado a Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) em um microscópio eletrônico de varredura Shimadzu SS 

– 550, Superscan, software Superscan SS-550. As amostras foram aderidas em um 

suporte com a utilização de uma fita dupla-face condutora de carbono e posteriormente 

metalizadas com ouro para garantir a condutividade elétrica de sua superfície de 

observação. Esta análise foi realizada no COMCAP/UEM. 

 A espectroscopia fotoacústica para cálculo do band gap foi realiza em um modulo 

de espectroscopia fotoacústica, localizado no departamento de Física da Universidade 

Estadual de Maringá (DFI/UEM), constituído por uma lâmpada de xenônio de 1000 W 

da Oriel Corporation, um monocromador Oriel Instruments 77250, um modulador 

mecânico Stanford Research Systems SR2540, um microfone capacitivo de alta 

sensibilidade com 12 mm de diâmetro da BrueleKaer modelo 2639, um amplificador 

modelo lock-in EGeG 5110 e um microcomputador. A partir do espectro fotoacústico 

pode se calcular o band gap, para isso foi aplicado o método denominado método linear 

de plotagem Tauc. 

 

Teste Fotocatalítico 

Os testes foram realizados em uma unidade reacional composta de uma camisa de 

refrigeração de alumínio e de um recipiente de vidro tipo PYREX como mostra a Figura 

1. A temperatura foi mantida em ±28 oC, controlada por refrigeração com banho 

termostático. A radiação foi fornecida por uma lâmpada de 250 W, sem bulbo para obter 

a radiação UV, preferencialmente, durante todo o teste a solução permaneceu em 

agitação. Foi utilizada uma concentração de catalisador de 2 g L-1 e um volume de 500 

ml de solução contendo uma concentração de aproximadamente 18 ppm de 2,4-D. Cinco 

alíquotas foram coletadas em intervalos de uma hora, filtradas com membranas Millipore 

0,ββ m para a remoção total de catalisador, e em seguida foram realizadas as leituras de 

absorbância, que foram realizadas em um espectrofotômetro de UV-Vis da marca Hach 

no comprimento de onda fixado em 229 nm, valor obtido a partir de uma varredura 

realizada no mesmo equipamento.   



 

 

 

Figura 1- Unidade reacional onde foram realizados os testes de fotodegradação do 

herbicida 2,4-D. 

    

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do Catalisador 

 A partir da microscopia eletrônica de varredura foi possível analisar a morfologia 

das amostras analisadas, com isso foi possível afirmar que elas apresentaram 

significativas semelhanças entre elas com a presença de aglomerados de pequenas 

partículas, como pode ser observado na Figura 2, isso leva a conclusão de que o processo 

de troca iônica e incorporação do ZnO não alteraram a morfologia dos cristais zeolíticos.  



 

 

 

  

(a) 

  

(b) 

  

(c) 

Figura 2 – Micrografias das amostras de (a) NaY, (b) FeY e (c) 5%ZnFeY com 

ampliação de 500x até 10000x. 

 

Em relação aos espectros vibracionais das amostras analisadas foi possível estimar 

que nas bandas em 3500 cm−1 e 1640 cm−1, para as três amostras correspondem as 

moléculas de água presentes nas cavidades das mesmas (KULPRATHIPANJA, 2010). 

Frequências observadas próximo a 1005 cm−1 são atribuídas ao estreitamento assimétrico 

das ligações Si-O ou Al-O; assim como também vibrações a 457 cm−1 estão relacionadas 



 

 

 

ao modo de deformação dessas mesmas ligações. Os picos próximos de 500 a 750 cm−1 

são atribuídos ao estreitamento simétrico dos tetraedros internos da zeólita NaY 

(BORTOLATTO 2014, HUO et al., 2013, TAUFIQURRAHMI et al., 2011). 

Comparando os três espectros obtidos, pode-se afirmar que não houve mudanças na 

estrutura da zeólita, no entanto, houve uma redução da intensidade dos picos e das bandas, 

quando comparado com a zeólita NaY sem troca iônica e impregnação, como pode ser 

observado na Figura 3 (a), isso pode estar associado com o processo de incorporação do 

ferro e do ZnO na estrutura da zeólita. Esse mesmo comportamento foi observado na 

análise de ATR, como pode ser visto na Figura 3 (b), confirmando o resultado obtido pela 

análise de FTIR.      

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3 - Espectros vibracionais de infravermelho (a) FTIR e (b) ATR. 



 

 

 

Quanto ao pH de ponto de carga zero do catalisador, este foi obtido a partir da 

equação de Uehara e Gilman (GILMAN e UEHARA, 1980) e consiste no valor de pH em 

que o adsorvente apresenta carga eletricamente nula em sua superfície, sendo iguais os 

números de cargas positivas e negativas. Se o pH da solução for menor que o pHZPC do 

material adsorvente, a superfície deste estará carregada positivamente, e se o pH da 

solução for maior que o pHZPC do material sólido, a superfície estará carregada 

negativamente (DEOLIN et al., 2013). Para o catalisador produzido neste presente 

trabalho o valor de pH de ponto de carga zero foi de 1,84, como pode ser observado na 

Tabela 1. Com isso, pode-se afirmar que um efluente com pH ácido pode favorecer o 

processo da fotocatálise quando empregado o catalisador. Segundo a literatura, o ZnO 

possui pH de ponto de carga zero em torno de 8,0 (RAO et al., 2009), valor superior ao 

obtido no presente trabalho, isso é um forte indicativo da influência do suporte zeolítico 

empregado.    

Tabela 1 - Valores obtidos para o ponto de carga nula do catalisador obtido. 

Catalisador pH (H2O) pH (KCl) pHpcz 

5%ZnO/FeY 7,52 4,68 1,84 

 

Por fim, foi calculada a energia de band gap do catalisador obtido, com intuito de 

quantificar a energia necessária para que os elétrons da banda de valência passem para a 

banda de condução e o catalisador possa ser ativado. Para via de comparação foi calculado 

também o band gap do ZnO puro, os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2. 

Como pode ser observado o catalisador obtido neste presente trabalho apresentou valor 

de energia de band gap bem menor que o ZnO, consequência da incorporação do ZnO na 

zeólita trocada FeY. Isso por que a presença do ferro, um metal de transição com orbitais 

de valência do tipo d, pode levar ao surgimento de estados eletrônicos decorrentes da 

estrutura eletrônica do dopante, em níveis intermediários na região do band gap do 

material. Com isso, a transição de transferência de carga desses estados para a banda de 

condução permite a excitação do catalisador por fótons com menor energia que a do band 

gap do ZnO puro (DEVI e KUMAR, 2011).       

 

 



 

 

 

Tabela 2 – Valor da energia de band gap para o ZnO e o catalisador 5%ZnO/FeY. 

Amostra Band gap 

ZnO 3,03 

5%ZnO/FeY 1,88 

 

 

Teste de fotodegradação 

A partir do espectro de absorção obtido para o 2,4-D foi possível determinar em 

qual faixa de comprimento de onda o herbicida apresentou maior afinidade de absorção, 

no caso do 2,4-D o valor do comprimento de onda foi de 229 nm, como pode ser 

observado na Figura 4. 

 A partir do teste de fotodegradação do 2,4-D, na concentração de 18 ppm e 2 g 

L-1 de catalisador foi possível tirar algumas conclusões acerca do processo. Considerando 

a primeira hora de reação, foi possível observar que houve uma pequena diminuição da 

concentração de 2,4-D, indicativo de que ocorreu degradação do composto, como pode 

ser observado na Figura 5. Ao final do processo, após cinco horas de reação, houve uma 

redução de 56,6 % da concentração de 2,4-D inicial, um percentual um pouco abaixo do 

esperado para o processo. Isso pode ser explicado por alguns fatores. O primeiro deles é 

a formação de intermediários durante o processo de fotocatálise, como o 2,4-diclorofenol, 

um composto da classe dos fenóis, que pode ser bastante tóxico e de difícil degradação. 

Um produto formado em maior abundância pela degradação microbiológica, oxidação 

eletroquímica e fotocatalítica do 2,4-D. Outro intermediário relatado na literatura é o 

clorohidroquinona (CAMPOS e VIEIRA, 2002). Para identificar os intermediários da 

reação de fotocatálise é necessário aplicar a técnica de espectrometria de massas e para 

avaliar a toxicidade da solução após a reação é preciso realizar testes de toxicidade como 

os testes de toxicidade com Artemia Salina. Outro fator que pode ter influenciado no 

resultado de degradação é a concentração de catalisador utilizada, que pode ter sido muita 

alta deixando a solução muito turva e dificultando a absorção de radiação UV. Além 

disso, a presença de ferro, apesar de ter favorecido a diminuição da energia de band gap, 

pode ocasionar o surgimento de espécies férricas que interferem significativamente no 

monitoramento do processo (MACHADO, 2004).  



 

 

 

 

Figura 4 – Espectro de varredura do 2,4-D. 

 

Figura 5 – Degradação fotocatalítica do herbicida 2,4-D na presença do catalisador 

5%ZnO/FeY. 

 

      

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados alcançados foi possível concluir que o catalisador obtido 

neste trabalho apresentou morfologia semelhante a zeólita pura NaY, pHpcz de 1,84 e 

energia de band gap de 1,88. Os resultados de degradação do herbicida 2,4-D não foram 

tão satisfatórios devido a provável formação de intermediários. Ainda é necessária a 

realização de mais testes e aplicação de técnicas mais sofisticadas para avaliação do 

processo. 
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RESUMO - Neste trabalho, foi desenvolvido um método para determinar a 

velocidade de reações catalíticas em superfícies sólidas por meio da 

simulação de Monte Carlo Cinético utilizando o modelo do gás de rede 2D. 

Na simulação foram empregadas as seguintes hipóteses: a) As moléculas de 

gás se adsorvem em monocamada; b) Homogeneidade energética dos sítios 

ativos do catalisador; c) Ausência de interações laterais entre as moléculas do 

adsorvato; d) A reação na superfície envolve pelo menos, um componente 

adsorvido. Foi utilizada uma reação hipotética a fim de testar o método, sendo 

elas: A + ½ B2 → AB. Os resultados cinéticos obtidos da simulação foram 

comparados com o modelo de Langmuir-Hinshelwood e representaram o 

comportamento apresentados pelos mesmos com pequenos desvios. 

 

Palavras Chave: Cinética de reações; Catálise Heterogênea; Simulação 

Molecular.   

   

 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

As reações catalíticas heterogêneas envolvem mais de uma fase, normalmente os 

reagentes e produtos são fluidos e a reação ocorre na superfície do catalisador sólido, 

possibilitando o reaproveitamento do mesmo (ROSS, 2012). Atualmente há uma vasta 

gama de processos catalíticos heterogêneos com aplicação industrial, dentre eles 

destacam-se: a produção de benzeno por desidrogenação de ciclo-hexano usando platina 

sobre alumina (FOGLER, 1999). 

A lei de velocidade de reações catalíticas heterogêneas, é formulada propondo um 

mecanismo de reação, determinando as etapas em equilíbrio e a etapa lenta que controla 

a reação (ROSS, 2012). No mecanismo de Langmuir-Hinshelwood a reação na superfície 

ocorre entre espécies adsorvidas, já o mecanismo de Rideal-Eley propõe que a reação 

ocorre entre uma molécula na fase adsorvida e outra na fase gasosa (WINTTERLIN et 

al., 1997; WEINBERG, 1996). 

A cinética de reações catalíticas na superfície de sólidos geralmente é descrita por 

equações de taxas macroscópicas. Há diversas maneiras pelas quais essas equações 

podem ser usadas, porém todas elas têm desvantagens substanciais, visto que são 

realizadas algumas considerações a fim de simplificar o equacionamento, razão pela qual 

a simulação de Monte Carlo Cinético se torna importante. Esta simulação possibilita 

preencher a lacuna de muitas ordens de magnitude em escalas de tamanho e tempo entre 

os processos em escala molecular e a cinética macroscópica (STAMATAKIS e 

VLACHOS, 2012). 

Monte Carlo Cinético é uma simulação computacional destinada a simular a 

evolução temporal de alguns processos que ocorrem na natureza. No presente trabalho a 

simulação será aplicada para determinar reações catalíticas em superfícies sólidas, em 

que cada etapa do mecanismo de reação proposto é descrita por um evento, cuja taxa de 

ocorrência (ki) é conhecida. É importante entender que estas taxas de ocorrência são 

entradas para o algoritmo, o método em si não pode prevê-las.  

Na simulação Monte Carlo Cinético ocorre saltos difusionais entre os estados do 

sistema, que apresentam energias diferentes. Para transitar entre os estados é necessário 

superar barreiras energéticas, que muitas vezes são determinadas pela teoria do estado de 



 

 

 

transição, que está relacionada com cálculos quânticos, como por exemplo os métodos ab 

initio, semi-empírico e a teoria do funcional da densidade (DFT) (STAMATAKIS e 

VLACHOS, 2012). 

HESS e OVER (2014) simularam a oxidação catalítica de CO e HCl sobre a 

superfície de RuO2(110) utilizando o método de Monte Carlo Cinético. Os autores 

consideraram as interações laterais entre os intermediários de reação, a fim de determinar 

a energia de ativação aparente consistente com os dados experimentais. 

PRUKSAWAN, KITIYANAN e ZIFF (2016) aplicaram a simulação de Monte 

Carlo Cinético para estudar a oxidação parcial do metano sobre um catalisador de Níquel. 

Utilizaram o mecanismo de Langmuir-Hinshelwood para determinar o comportamento 

cinético das reações e foi considerada a presença de impurezas que envenenam o 

catalisador. 

KUNZ, KUHN e DEUTSCHMANN (2015) desenvolveram um algoritmo de 

Monte Carlo Cinético aplicável em sistemas com redes múltiplas e muitos sítios, ideal 

para simular reações na superfície de nano partículas suportadas. 

SCHAEFER e JANSEN (2013) acoplaram a simulação de Monte Carlo Cinético 

com a modelagem de reatores catalíticos heterogêneos, aplicando para o modelo ZGB 

para a oxidação de CO e a oxidação de NO sobre a superfície de Pt (111). A validação 

desta metodologia foi realizada por meio da comparação com solução analítica. 

HOFFMANN, ENGELMANN e MATERA (2017) utilizaram a simulação de 

Monte Carlo Cinético para calcular a frequência de Turnover na oxidação catalítica de 

CO sobre a superfície de RuO2 (110). Os autores modelaram a superfície sólida com uma 

rede bidimensional quadrada. 

O presente trabalho fornece uma metodologia para determinar a velocidade de 

reação em superfícies de catalisadores sólidos utilizando a simulação de Monte Carlo 

Cinético. Desta forma, a simulação molecular atua como uma lei de velocidade para a 

reação catalítica. Na simulação a superfície do catalisador foi modelada como uma rede 

bidimensional quadrada, com M sítios ativos. Os parâmetros do modelo são dados de 

entrada da simulação e os resultados obtidos são comparadas com o modelo de Langmuir-

Hinshelwood. Neste trabalho foi estudada uma reação hipotética a fim de testar o modelo. 

 



 

 

 

METODOLOGIA  

 

Neste trabalho, foi utilizado o método de Monte Carlo Cinético para simular a 

velocidade de reação na superfície de catalisadores sólidos aplicando o modelo do gás de 

rede 2D, no qual uma molécula de gás adsorvida pode ocupar um ou mais sítios na rede 

FRENKEL e SMIT (2002). Para modelar a fase adsorvida foi utilizada uma matriz de 

variáveis de ocupação, em que o sítio ativo pode se apresentar vazio ou ocupado por uma 

única molécula. Na Figura 01 está apresentada uma rede parcialmente ocupada. 

 

 

Figura 01. Representação da rede parcialmente ocupada. 

 

A superfície do catalisador foi representada por uma rede bidimensional quadrada 

de dimensões ×  e M sítios ativos , em que L = 100 e M = 10.000. Condições de 

contorno periódicas foram aplicadas nas duas dimensões, afim de evitar os problemas de 

borda e minimizar os efeitos do tamanho da rede (SCOTT et al., 1991). Foram utilizados ×  passos de Monte Carlo, sendo que os primeiros ×  passos foram 

descartados e os ×  passos restantes para o cálculo da velocidade de reação na 

superfície do sólido. 

Para a modelagem do sistema foram adotadas as seguintes hipóteses: 

a. As moléculas de gás se adsorvem em monocamada; 



 

 

 

b. Homogeneidade energética dos sítios ativos do catalisador; 

c. Ausência de interações laterais entre as moléculas do adsorvato; 

d. A reação na superfície envolve pelo menos, um componente adsorvido; 

Na simulação foi considerado que a superfície do catalisador estava em contato com 

um reservatório infinito de gás com composição constante. 

 

Algoritmo Da Simulação 

 

O algoritmo de Monte Carlo Cinético desenvolvido neste trabalho é semelhante ao 

proposto por PRUKSAWAN, KITIYANAN e ZIFF (2016). A simulação inicia-se com a 

rede completamente desocupada, com o tempo (t) igual a zero e com a composição da 

fase gasosa fixa. A fim de realizar a simulação são executados os passos de Monte Carlo 

Cinético. 

Primeiramente são determinados todos os possíveis eventos e suas respectivas taxas 

de ocorrência (ki), os quais estão apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Eventos e taxas de ocorrência (ki) da reação catalítica + . 

Evento Reação ki 

1) Adsorção de A + ∗ ∗  1,0 

2) Dessorção de A ∗  + ∗ 1,0 

3) Adsorção de B2 +   ∗  ∗ 1,0 

4) Dessorção de B2  ∗ +   ∗  1,0 

5) Reação na superfície e dessorção ∗ + ∗ + ∗ 0,01 

 

Em seguida, é calculado a soma das taxas (ktot) de acordo com a Equação 1. 

 

= ∑  (1) 

 



 

 

 

Após o cálculo da soma das taxas é escolhido um evento n de modo que satisfaça o 

critério de seleção expresso na Equação 2. 

 

∑= � ∗ > ∑−
=  (2) 

 

Em que, rand é um número aleatório entre 0 e 1. Em seguida, realiza-se o evento n 

se for possível. Por fim, o tempo (t) é atualizado de acordo com a Equação 3. 

 

← − �n �    (3) 

 

Em que, L2 é o número de sítios ativos da rede. Os passos descritos anteriormente 

são repetidos 1×106 vezes, a Figura 02 apresenta o fluxograma da simulação de Monte 

Carlo Cinético utilizada neste trabalho.  

 



 

 

 

 

 

Figura 02. Fluxograma da simulação de Monte Carlo Cinético para a determinação 
da velocidade da reação na superfície de um catalisador sólido. 

 

Após a realização dos passos de Monte Carlo Cinético, a velocidade de reação do 

componente A na superfície do catalisador sólido é determinada pelo coeficiente angular 

da reta que relaciona o número de molécula de A (NA) com o tempo (t). O ajuste de 

parâmetros foi realizado utilizando o método dos mínimos quadrados (NAMBOODIRI e 

STIGLER, 1987). 

 

Adsorção 

 

Foi considerado dois tipos de adsorção a não-dissociativa (1) em que uma molécula 

de gás ocupa apenas um sítio da rede e a dissociativa (3) em que uma molécula dímera ao 

adsorver se divide ocupando dois sítios da rede. 



 

 

 

Se a adsorção não-dissociativa for escolhida é selecionado aleatoriamente um sítio 

da rede, caso esteja vazio o evento ocorre e o sítio é ocupado pelo gás. Entretanto, se a 

adsorção dissociativa for escolhida, primeiramente seleciona-se aleatoriamente um sítio 

da rede. Em seguida uma posição vizinha é selecionada aleatoriamente, caso ambas as 

posições estejam vazias a adsorção do dímero ocorre e os sítios são ocupados. 

 

Dessorção 

 

Foi considerada a dessorção de moléculas simples (2) e de dímeros (4). Se a 

dessorção de uma molécula simples foi escolhida seleciona-se aleatoriamente um sítio da 

rede, caso esteja ocupada por esta mesma molécula, a dessorção ocorre e o sítio é marcado 

como vazio. 

Se a dessorção de um dímero (B2) foi escolhida, primeiramente seleciona-se 

aleatoriamente um sítio da rede. Em seguida uma posição vizinha é selecionada 

aleatoriamente, caso ambos os sítios estiverem ocupados por B*, a molécula se dessorve 

liberando os sítios. 

   

Reação Na Superfície E Dessorção 

 

Se uma reação na superfície que envolve duas espécies adsorvidas for selecionada 

(5) primeiramente seleciona-se aleatoriamente um sítio da rede. Em seguida uma posição 

vizinha é selecionada aleatoriamente, caso os sítios apresentarem os reagentes envolvidos 

neste evento a reação na superfície ocorre seguida pela dessorção instantânea do produto, 

tornando ambos os sítios vazios. 

 

Lei De Velocidade 

 

Para desenvolver a lei de velocidade da reação catalítica foram consideradas as 



 

 

 

mesmas hipóteses utilizadas na simulação, além de que a velocidade de reação química 

entre componentes adsorvidos é proporcional ao produto de suas frações de cobertura � . Neste sentido, foi proposto um mecanismo para a reação baseado no modelo cinético 

de Langmuir-Hinshelwood, em seguida foi determinado qual a etapa mais lenta do 

processo e que por sua vez controlará a velocidade da reação. Realizando o balanço de 

sítios na superfície do catalisador e considerando que as demais etapas do mecanismo 

estão em equilíbrio químico, foi possível escrever a lei de velocidade. 

Para a reação +  foi proposto o mecanismo expresso na Equação 4, 

considerando que a etapa de controle da velocidade é a reação na superfície sólida. 

 + ∗ ⇌ ∗ 

(4) +   ∗ ⇌  ∗ ∗ + ∗ + ∗ 

 

Em que, * é o sítio ativo do catalisador. Desta forma foi possível desenvolver a lei 

de velocidade apresentada pela Equação 5. 

 

− ′ = √ √( + + √ )  (5) 

 

Em que, − ′  é a velocidade de consumo do reagente A2;  e  são as pressões 

parciais dos gases A e B2 respectivamente; ,  e  são parâmetros cinéticos do modelo. 

Esta lei de velocidade foi utilizada para comparar com os resultados obtidos pela 

simulação Monte Carlo Cinético. 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nas Figura 03 e 04 são apresentadas as comparações da simulação de Monte Carlo 

Cinético utilizada neste trabalho com o modelo de Langmuir-Hinshelwood para a 

predição da velocidade de reação na superfície do catalisador sólido para a reação A + ½ 

B2 → AB. 

Analisando os resultados obtidos é possível notar que a simulação de Monte Carlo 

Cinético em uma rede bidimensional se assemelhou ao modelo de Langmuir-

Hinshelwood, porque os resultados simulados e calculados pela Equação (5) são muito 

próximos. Isto ocorreu, pois na simulação foram adotadas as mesmas hipóteses do modelo 

de Langmuir-Hinshelwood. Além disso, é possível perceber que os resultados da 

simulação apresentaram pequenos desvios, que podem ser reduzidos aumentando o 

número de passos de Monte Carlo da simulação, ou seja, aumentando o tempo de 

simulação. 

Estes resultados indicam a possibilidade de utilizar a simulação de Monte Carlo 

Cinético para o cálculo de velocidade de reação quando as hipóteses do modelo de 

Langmuir-Hinshelwood não são válidas, podendo considerar a heterogeneidade 

superfície sólida, as interações atrativas entre as moléculas adsorvidas e adsorção em 

camadas sobrepostas. Sendo para isto necessário realizar alterações na simulação. 

 



 

 

 

 

Figura 03. Velocidade de reação na superfície sólida do catalisador (-RA) em função da 

pressão parcial do gás A (PA), mantendo fixa a pressão parcial do gás B2 (PB). Simulação 

Monte Carlo Cinético (□) e Modelo de Langmuir-Hinshelwood (—). 

 

Figura 04. Velocidade de reação na superfície sólida do catalisador (-RA) em função da 

pressão parcial do gás B2 (PB), mantendo fixa a pressão parcial do gás A (PA). Simulação 

Monte Carlo Cinético (□) e Modelo de Langmuir-Hinshelwood (—). 

 



 

 

 

Por meio da simulação foi possível notar que a frequência de ocorrência de um 

evento está relacionada com sua velocidade específica (ki), ou seja, quanto maior for ki 

maior é a probabilidade de ocorrência de um evento. 

Estes resultados foram os primeiros testes do código realizado em FORTRAN 95 

para a simulação de Monte Carlo Cinético. No futuro esperamos aplica-lo em reações 

catalíticas reais utilizando para isto uma rede hexagonal, em que cada sítio ativo apresenta 

seis sítios vizinhos. Além disso,  alterar as hipótese feitas adicionando as interações 

laterais entre as moléculas adsorvidas e a heterogeneidade  energética da superfície sólida 

do catalisador. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho a predição da velocidade de reação sobre superfície de catalisador 

sólido para a reação hipotética A + ½ B2 → AB foi realizada utilizando a simulação de 

Monte Carlo Cinético em uma rede bidimensional, sendo seus resultados comparados 

com o modelo de Langmuir-Hinshelwood. Verificou-se que a simulação foi adequada na 

obtenção dos dados cinéticos, obtendo resultados com boa precisão na predição da 

velocidade de ração em função das pressões parciais dos componentes da fase gasosa. 

Além disso, concluiu-se que ao implementar as hipóteses do modelo de Langmuir-

Hinshelwood a simulação reproduz os mesmos resultados. Trabalhos futuros podem ser 

realizados utilizando outras hipóteses para tornar a simulação mais robusta e próxima das 

condições reais. 
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RESUMO - Após o processamento de diversos vegetais, a biomassa 

lignocelulósica restante é vista como um resíduo que geralmente é 

decomposto ou queimado. Entretanto, podem ser extraídos componentes 

desta biomassa para a síntese de substâncias com grande valor agregado. Um 

dos componentes da biomassa lignocelulósica é a xilana, um polissacarídeo 

que pode ser utilizado para diversos fins, sendo que a maioria das pesquisas 

atuais ainda utilizam catalisadores inorgânicos e reatores batelada para os 

testes. A utilização de enzimas neste processo é muito atrativa pois apresenta 

diversas vantagens do ponto de vista ambiental, que podem ser 

potencializados com a utilização de reatores de microcanais, que utilizam 

quantidades mínimas de reagentes para a realização de experimentos. Desta 

maneira, com o intuito de auxiliar o desenvolvimento de reatores de 

microcanais para a conversão de xilanas em produtos de maior valor, este 

trabalho tem o objetivo de realizar hidrólise de xilana em reator de 

microcanais para a produção de xilo-oligossacarídeos, variando-se 

temperatura e vazão dos reagentes. 

 

Palavras Chave: xilo-oligossacarídeos, reatores, polissacarídeo   



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Grandes quantidades de resíduos de biomassa da agricultura são geradas a cada 

ano, mas existem poucos dados com relação ao destino desses materiais, sendo que os 

resíduos geralmente são transportados para locais onde são decompostos ou queimados. 

A área necessária para esta deposição é muito grande e poderia ser utilizada para fins 

mais nobres, enquanto que a queima deste material libera gás carbônico e outros 

poluentes para a atmosfera (BRUSA et al., 2014; NAIDU et al., 2018). 

Por outro lado, este resíduo pode ser muito útil e lucrativo. Cálculos mostraram 

que resíduos da agricultura possuem energia equivalente à 1,2 bilhão de toneladas de 

petróleo (aproximadamente 25% da extração anual). Além disso, estes resíduos são uma 

valiosa fonte de carboidratos e podem ser considerados uma fonte viável de diversos 

outros materiais orgânicos (DEUTSCHMANN e DEKKER, 2012; NAIDU et al., 2018). 

A biomassa lignocelulósica é um material derivado de árvores e gramíneas, 

composta por três polímeros principais, cuja concentração varia para cada espécie: 

celulose (45-55%), hemicelulose (25-35%) e lignina (20-30%). A hemicelulose são 

heteropolissacarídeos com cadeia ramificada, composta principalmente por unidades 

monoméricas de xilose, denominada xilanas. Estas moléculas possuem massa molar 

entre 10.000 e 40.000 e grau de polimerização entre 100 e 200 (DEUTSCHMANN e 

DEKKER, 2012). 

A xilana e seus derivados já vem sendo estudados para várias aplicações, como 

exemplificado abaixo (DEUTSCHMANN e DEKKER, 2012; GATARD et al., 2017; 

NAIDU et al., 2018): 

 biocompósitos: compostos não tóxicos e biocompatíveis. Possuem boas 

propriedades envolvendo óleos e gorduras, baixa permeabilidade de oxigênio, alta 

transmissão de luz e aromas, e flexibilidade; sendo bons materiais para 

embalagens; 

 hidrogéis: polímeros capazes de absorver grandes quantidades de água, o que os 

fazem apropriados para liberação controlada de medicamentos; 



 

 

 

 probióticos: xilo-oligossacarídeos (grau de polimerização entre 2 e 5) possuem 

propriedades que inibem a proliferação de microrganismos prejudiciais à saúde no 

sistema digestório; 

 produtos químicos: por meio da fermentação da xilana, várias substâncias podem 

ser sintetizadas, como etanol, ácido lático, xilitol (adoçante) e furfural (bloco de 

construção para muitas outras substâncias); 

 surfactantes e líquidos iônicos: durante a hidrólise da xilana para a geração de 

xilose, diversas cadeias podem ser adicionadas a este sacarídeo, gerando 

substâncias de alto valor agregado e com propriedades de dissolução muito úteis. 

Como pode ser observado, a química da xilana é capaz de produzir uma grande 

quantidade de substâncias de interesse a partir de matérias primas antes descartadas ou 

queimadas. Isso é mais importante ainda para o Brasil, cuja agricultura gera grandes 

quantidades de resíduos lignocelulósicos (SILVA, 2016).  

O objetivo geral deste trabalho é a hidrólise de xilana em reator de microcanais 

fabricados em PDMS, com o intuito de produzir xilo-oligossacarídeos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Teor de proteína e atividade das xilanases  

A concentração de proteínas dos extratos de xilanases foi determinada pelo método 

de Bradford, baseado em uma curva padrão de calibração com albumina de soro bovino, 

válida na faixa de concentração entre 0 e 0,1 g L-1 (BRADFORD, 1976). 

A atividade das xilanases foi avaliada pelo método de Bailey em pH 5, medindo-

se a quantidade de açúcares redutores liberados (xilose) em cinco minutos de reação a 

50 °C (BAILEY et al., 1992). 



 

 

 

Hidrólise da xilana  

As reações de hidrólise de xilana foram realizadas em um reator de microcanais, 

alimentado por duas bombas de seringa: uma com solução de xilana e a outra com 

xilanase, apropriadamente diluídas em meio tamponado. O desempenho do sistema foi 

avaliado em relação ao pH do meio, variado entre 3 e 9, que é o intervalo de atividade 

para as três xilanases disponíveis. O esquema da reação está apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Reação de hidrólise da xilana produzindo xilo-oligossacarídeos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os produtos foram analisados por meio do método colorimétrico dos açúcares 

redutores (mesmo método que mede a atividade das xilanases) e cromatografia líquida 

de alta eficiência, presente no Departamento de Engenharia Química. 

Reação no MLFR (reator de microcanal com escoamento laminar) 

 

O reator de microcanal de PDMS foi utilizado como um reator de escoamento 

laminar (MLFR, microchannel laminar flow reactor, ou seja, reator de microcanal com 

escoamento laminar), e ele foi construído com duas entradas, porque duas soluções 

diferentes seriam então bombeadas e misturadas na entrada do microcanal, para reagir 

dentro dele, durante o escoamento, como visto na Figura 2. A primeira mistura era 

composta por 0,26 mL de glicolato de butila e 0,2 g de xilana, completada para 5 mL com 

tampão citrato, pH 50,05 mol L-1, e agitada para homogeneizar a mistura. A segunda 

mistura era composta por 5 mL de tampão citrato e 33,3 U de enzima. A temperatura para 

este modo de reação foi controlada por um banho termostatizado, sendo que o reator ficou 

submerso. 



 

 

 

 
Figura 2 – Reator de PDMS pronto para uso. 

 

 

 

Figura 2 – Bomba de seringa construída para este trabalho. 

 

Cada uma das duas misturas foi carregada em uma seringa de vidro de 5 mL e 

ligadas às duas entradas do microcanal.  Como visto na figura 2, a bomba de seringa 

que operava as duas seringas foi programada para uma vazão de 1 mL h-1 para cada 

seringa, totalizando então uma vazão de 2 mL h-1 no microcanal. O controle do tempo de 

residência no microcanal se deu pela variação do comprimento do microcanal, como pode 

ser observado na Tabela 1. 

 

 



 

 

 

Tabela 1 – Relação entre tempo de residência e comprimento do microcanal para o 

reator de PDMS. 

Tempo de 
residência (min) 

Comprimento do 
microcanal (mm) 

1 4,2 

3 12,7 

5 21,2 

10 42,4 

15 63,7 

30 127,3 

60 254,6 

120 509,3 

180 763,9 

360 1527,9 

720 3055,8 

1440 6111,5 

2880 12223,0 

4320 18334,6 

 

No caso dos três últimos comprimentos da Tabela 1, correspondentes aos maiores 

tempos de residência, trocou-se o reator de PDMS por uma mangueira de silicone de 

mesmo diâmetro, como será detalhado na seção 3.2.9, de resultados do MPPR (reator de 

microcanal de leito de recheio). 

 

Teor de proteína das xilanases 

 

 

Os teores de proteínas das xilanases utilizadas neste trabalho são mostrados na 

Tabela 2. Como pode ser observado, as Xilanases 1 e 3 apresentam um teor próximo de 

10 g L-1, enquanto que a Xilanase 2 possui um valor cerca de dez vezes menor. 



 

 

 

Tabela 2 – Teor de proteína para as xilanases estudadas. 

Enzima Concentração (g L-1) 

Xilanase 1 (NS 50030) 8,67 ± 0,61 

Xilanase 2 (NS 50014) 0,83 ± 0,05 

Xilanase 3 (NS 22002) 10,03 ± 0,24 

 

Atividade das xilanases, influência do pH 

 

A influência do pH na atividade das xilanases pode ser vista na Figura 3, e na 

Tabela 3 é indicado o pH ótimo calculado, a partir dos dados obtidos. 

 

Figura 3 – Atividade de hidrólise em função do pH, em U mL-1, para as xilanases 

estudadas. 

 

Tabela 3 – pH ótimo para as xilanases estudadas. 

Enzima pH ótimo 

Xilanase 1 5,1 

Xilanase 2 5,9 

Xilanase 3 6,5 
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Observou-se que o pH ótimo das xilanases era levemente ácido, se enquadrando-se 

nas informações especificadas fornecidas pela fabricante e outros estudos com as mesmas 

xilanases (MANRICH et al., 2010). 

 

Reação em MLFR (reator de microcanal com escoamento laminar) 

 

Para as reações em MLFR foram utilizadas as mesmas condições do modo batelada, 

com o intuito de realizar uma comparação direta entre os métodos. Para a Xilanase 1 da 

figura 4, observou-se um perfil de concentração similar ao modo batelada, mas com 

algumas diferenças importantes, como a produção de X1 que em nenhum momento foi 

maior que aquelas obtidas nas respectivas reações em batelada. Outro ponto interessante 

foi que as concentrações de X2, X3 e X4 foram maiores. Como temperatura, atividade 

enzimática e concentração de reagentes foram as mesmas, pode-se sugerir que esta 

diferença é devida apenas ao modo de reação, onde a seletividade apenas para X1 foi 

reduzida e o rendimento dos outros produtos aumentou. Considerando os quatro produtos 

da reação, a produção do modo MLFR foi entre 30% maior em relação ao reator batelada, 

e considerando apenas os três xilosídeos o aumento foi de 40 %, justificando sua 

utilização. 
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Figura 4 – Atividade enzimática das xilanas observando concentração versus tempo; (a) 

reação em batelada, (b) reação em microcanal. 

 

Observou-se também que o efeito da temperatura na velocidade de reação foi 

similar àquele encontrado no modo batelada, com a temperatura de 50 °C aquela que 

apresentou a maior produção de xilosídeos, mesmo que na temperatura de 60 °C a 

velocidade inicial da reação tenha sido maior. 

 

CONCLUSÕES 

 

Dentre as três xilanases testadas, a Xilanase 1 foi a que apresentou melhores 

rendimentos gerais, com boa produção de xilo-oligossacarídeos, enquanto que as outras 

enzimas apresentam menor atividade ou produzem uma quantidade grande de xilose, o 

que seria indesejado. Os resultados da reação no microcanal foram superiores ao reator 

batelada, mantidas iguais as condições experimentais e tempo de residência. Com isto, 

pode-se notar que apenas a mudança de modo de condução da reação, de batelada para 

contínuo, aliada às vantagens de microcanais, aumenta o rendimento do processo. 
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RESUMO – Dentre os contaminantes do gás natural e biogás, há H2S e CO2 

que reagem entre si por meio da reação H2S + CO2 ⇄ COS + H2O, formando 

sulfeto de carbonila (COS), composto corrosivo que pode afetar 

equipamentos utilizados para processamento, transporte e armazenamento 

desses gases. Entretanto, não existem trabalhos envolvendo um estudo 

termodinâmico tratando do efeito de propriedades do sistema no equilíbrio 

desta reação. Desta forma, neste trabalho, o efeito da temperatura, pressão e 

composição de um gás modelo, com a presença de CH4, na constante da 

reação, conversão de H2S e composição de COS no equilíbrio foram 

estudadas por meio de simulações em Matlab®. Verificou-se que a constante 

de equilíbrio e a conversão de H2S são diretamente proporcionais ao aumento 

de temperatura e pressão e atingem máximos iguais a 2,1×10-2 e 98%, para 

200 ppm H2S e 60% de CO2. Com relação aos diferentes cenários de 

composição, verificou-se que a formação de COS é dependente da 

composição de CH4 na mistura. Portanto, o estudo desta reação é importante 



 

 

 

para informar o teor de COS no processamento de gás natural e biogás, uma 

vez que o mesmo pode ser empregado para estudar problemas que envolvam 

corrosão pelo ataque do COS. 

 

Palavras Chave: Gás natural. COS. Constante de equilíbrio. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Gás natural e biogás são duas fontes energéticas em crescimento no Brasil, 

empregadas principalmente nos setores industrial, de produção de energia elétrica, bem 

como nos setores comercial, residencial e automotivo (Fioreze et al., 2013). 

No processamento de gás natural, há a necessidade de remoção dos contaminantes 

ácidos H2S e CO2, a fim de promover o aumento do poder calorífico do combustível e 

evitar danos às tubulações e tanques diversos por meio do ataque corrosivo destes 

componentes na presença de água (Archer e Watson, 2001). Além disso, essas duas 

moléculas podem reagir entre si e formar sulfeto de carbonila (COS), a partir da reação 

(Svoronos e Bruno, 2002): 

 H S + CO  ⇄ COS + H S (1) 

 

De acordo com (Svoronos e Bruno, 2002), o COS é um composto incolor que 

apresenta odor desagradável encontrado naturalmente nas frações de petrolíferas e que se 

torna um problema processos que envolvam gás natural, petróleo e carvão. Recentemente, 

a identificação de COS nas correntes a jusante de processos industriais que contém os 

reagentes da Equação (1) está aumentando, o que pode ser preocupante. Apesar disso, é 

um importante produto químico, na maioria das vezes usado para sintetizar tioácidos e 

herbicidas, estes muito utilizados para fumigar grãos em diversos países, ou seja, após a 



 

 

 

purificação do gás natural, COS não precisa ser necessariamente descartado podendo 

produzir produtos de valor agregado conforme citado acima. Um dos pontos de extrema 

importância sobre o composto em questão é o perigo à saúde humana uma vez que pode 

causar efeitos narcóticos quando inalados em alta concentração, causar irritações em 

olhos, nariz, garganta, pulmões e pele causando tosse e espirros. 

Na literatura, a formação de COS foi estudada por (Lutz et al. 1990), (Suckow et 

al. 1992) e (Bülow et al. 1999), usando material zeolítico (KA, NaA, NaCaA, CaA e NaX) 

como catalisadores. Foi verificado que nesta reação a conversão de H2S é mais alta 

quando catalisada por zeólita NaA devido à sua razão Si/Al ser maior que dos outros 

materiais analisados. Entretanto, até onde se conhece, não há estudos que realizaram uma 

descrição completa da influência das propriedades do sistema no comportamento 

termodinâmico desta reação sem a presença de catalisadores. 

Neste trabalho, a reação mostrada na Equação (1) foi investigada em diferentes 

temperaturas, pressões e composições a fim de determinar os perfis da constante de 

equilíbrio, conversão de H2S e composição de COS no equilíbrio com influência de CH4. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com (Smith et al. 2001), uma reação de equilíbrio, como a mostrada na 

Equação 1, envolve, inicialmente a realização de balanço de massa, para um sistema 

fechado, considerando o grau de avanço de reação, a fim de deduzir a fração molar dos 

componentes quando o equilíbrio da reação é atingido. Assim, as seguintes equações 

devem ser utilizadas: 

 eq = + eq (2) 

 eq = + eq/  (3) 

 



 

 

 

em que: eq é o número de mols do componente i no equilíbrio,  é o número inicial 

de mols do componente i,  é número estequiométrico do componente i, e eq é o grau de 

avanço da reação. 

Em segundo lugar, deve ser realizado um balanço de energia no sistema o que 

resulta na equação para a determinação da constante de equilíbrio da reação, que é o 

quociente no equilíbrio químico, dada por: 

 

= ex� − ° = ∏( �̌ )�� (4) 

 

Também de acordo com Smith et al. (2001), a influência da temperatura na 

constante de equilíbrio pode ser separada em três termos, de acordo com: 

 =  (5) 

 

em que: K0, K1 e K2 representam, respectivamente, a constante de equilíbrio na 

temperatura de referência T0 (298 K), um parâmetro que introduz os efeitos maiores de 

temperatura, e um outro parâmetro para os menores efeitos térmicos. Conforme 

constatado na Equações (4) e (5), a constante de equilíbrio não depende da pressão. 

K0, K1 e K2 são expressos das seguintes formas: 

 

= ex� − °  (6) 

 

= ex� [ ° ( − )] (7) 



 

 

 

 

= − ∫ ° dT + ∫ ° dT
 (8) 

 

Nesse escopo, ainda há a consideração de gás real para todos os componentes 

desta reação. Desta forma, é necessário determinar a fugacidade de cada componente na 

mistura, o que pode ser feito por meio de uma equação de estado como a de Peng and 

Robinson (1976). Assim, a seguinte Equação (4) é rearranjada: 

 

∏( �̌ )�� = ( )−Δ�
 (9) 

 

em que: �̌  é o coeficiente de fugacidade, determinado por: 

 

�̌ = ̂
 (10) 

 

Na Equação (1), pode-se observar que todos os números estequiométricos são 1, 

então: 

 − � =  (11) 

 

Substituindo a Equações (10) e (11) na (9), obtém-se:  

 

= ĈO . Ĥ OĈO . Ĥ  (12) 

 



 

 

 

Por meio das Equações (5) a (8) e (12) é possível calcular a variação da constante 

de equilíbrio com a temperatura, bem como os efeitos desta, da pressão e da composição 

na conversão de H2S e na fração molar de COS no equilíbrio. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, todas as simulações foram realizadas em Matlab®, de maneira 

que, inicialmente, foram fixadas todas as variáveis iniciais mostradas na Tabela 1, que 

foram utilizadas como dados de entrada no procedimento mostrado na Figura 1. 

 

Tabela 1 – Propriedades físicas dos compostos envolvidos na reação da formação de 
COS incluindo CH4 (Reid et al., 1987). 

Propriedades físicas H2S CO2 COS H2O CH4 

Tc (K) 139,9 304,1 132,9 647,3 190,4 

Pc (Pa) 8,94×107 7,38×107 6,35×107 2,21×108 4,6×106 

Vc (cm3/mol) 98,6 93,9 136,3 57,1 99,2 

Z 0,284 0,274 0,275 0,235 0,288 

Tf (K) 189,6 216,6 134,3 273,2 90,7 

H0 (J/mol) -2,02×105 -3,94×105 -1,39×105 -2,42×105 -7,49×104 

G0 (J/mol) -3,31×104 -3,95×105 -1,68×105 -2,29×104 -5,09×104 

ω 0,097 0,239 0,105 0,344 0,011 

* 



 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma do programa de formação de COS. 

 

Variando-se a temperatura de 8,15 a 1000 K, a pressão de 105 a 108 Pa e a 

composição de acordo com os valores mostrados nas Tabelas 2 e 3 foi possível determinar 

os valores da constante de equilíbrio, da conversão de H2S e da fração molar de COS no 

equilíbrio, minimizando-se a função objetivo mostrada na Equação (13). 

 

= | ĈO . Ĥ OĈO . Ĥ − | (13) 

 

A escolha dos Cenários mostrada foi realizada de acordo com composições de 

gases em condições reais de tratamento e transporte de gás natural. 

 

Tabela 2 – Quatro cenários de composição inicial de H2S e CO2 (balanço em CH4). 

Componente Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

H2S 10 ppm 200 ppm 200 ppm 200 ppm 

CO2 3% 10% 35% 60% 

 



 

 

 

Tabela 3 – Três condições estudadas para a conversão de H2S. 

 Condição 1 Condição 2 Condição 3 

Temperatura (K) 303,15 303,15 303,15 

Pressão (Pa) 1×105 2×106 8×106 

 

Pode-se verificar que K2 foi excluído da Equação 13, pois o mesmo é 

aproximadamente igual 1. 

Para o estudo com composição variável, um código similar ao da Figura 1 foi 

utilizado, aplicando diferentes y0 como input e mapeando toda a região de um gráfico 

ternário com as frações molares de CH4, H2S e CO2. Foram estudadas três condições 

diferentes de acordo com a Tabela 3. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Constante de Equilíbrio 

 

 Os resultados obtidos para a variação da constante de equilíbrio com a temperatura 

se encontram na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Constante de equilíbrio para a reação de COS em função da 

temperatura. 

 



 

 

 

Pode-se observar que a constante de equilíbrio possui valores relativamente 

baixos, indicando um leve deslocamento para a formação de COS. Para uma temperatura 

de até aproximadamente 500 K, a constante é próxima de zero, indicando que até esta 

temperatura a grau de avanço for praticamente zero, formando pouco COS. No entanto, 

a partir desta temperatura, o aumento dos valores da constante de equilíbrio indicam que 

o sistema passa a ter uma quantidade significativa de COS e H2O. Possivelmente, a 

energia de ativação é alcançada em aproximadamente 500 K, explicando o 

comportamento da curva. Computacionalmente, o menor valor atingido para a constante 

de equilíbrio foi de 3.0459×10-215, quando a temperatura tende a zero e o maior valor, de 

0.0210, a 1000 K. 

Cabe ressaltar que o resultado mostrado na Figura 2 é válido para qualquer valor 

de pressão, conforme mostrado pelas Equações (5) a (11) e explicado pela Lei de Le 

Chatelier (Atkins e Jones, 1999). 

 

Conversão de H2S 

 

Os resultados obtidos para a conversão de H2S para os diferentes cenários 

mostrados na Tabela 2 estão graficados na Figura 3. 

 

  

(a) Cenário 1 b) Cenário 2 



 

 

 

  

(c) Cenário 3 d) Cenário 4 

Figura 3 – Conversão de H2S em diferentes cenários. 

 

Verifica-se na Figura 3, que a conversão H2S varia mais com a pressão do que 

com a temperatura. Isso ocorre por que o grau de avanço da reação é influenciado mais 

pelo efeito da da fugacidade dos componentes do que com a variação da temperatura na 

constante de equilíbrio. 

Na Tabela 4, encontram-se os maiores e menores valores de conversão de H2S 

atingidos em cada um dos cenários estudados. 

 

Tabela 4 – Maiores e menores valores para a conversão de H2S em cada cenário 

estudado 

  

Menor Maior 

Cenário 1 6,61×10-8 0,984860 

Cenário 2 2,78×10-9 0,920521 

Cenário 3 2,50×10-9 0,974577 

Cenário 4 1,92×10-2 0,984858 

 

Na Figura 3 e Tabela 4, pode ser observado que os cenários 1 e 4 apresentam 

perfis e valores similares, porém suas curvas têm diferentes pontos em aproximadamente 



 

 

 

5×104 Pa. As Figuras 3(a) a 3(d) apresentam superfície semelhante. Porém, o Cenário 2 

possui o menor de todos os valores de conversão, provavelmente devido à menor 

concentração inicial de CO2. Outro ponto a ser abordado é que a conversão de H2S não 

atingiu 100% para nenhum dos cenários estudados. Futuras investigações poderão 

explicar estes resultados obtidos. 

O efeito da composição na conversão de H2S utilizando-se as três diferentes 

condições da Tabela 3 está mostrado na Figura 4. 

 

  

(a) Condição 1 (b) Condição 2 

 

(c) Condição 3 

Figura 4 – Conversão de H2S sob diferentes condições de composição variável. 

 



 

 

 

Na Figura 4, os cenários 1, 2, 3 e 4, da Tabela 2, são representados 

respectivamente por um círculo, triângulo, quadrado e losango. É possível observar que 

com um aumento na pressão, uma ilha aparece próxima ao vértice de 100% H2S e baixa 

concentração de CO2. Além disso, próximo à aresta entre os vértices de CO2 e CH4 

também é verificada a conversão de H2S, atingindo valores máximos de 0,4975 nesta 

região. Para elevados teores de metano, se verifica uma conversão de H2S igual a 0,1244, 

o que indica que mesmo no gás do cenário 1 COS é encontrado. 

 

Composição de COS formado 

 

 A variação das composições de COS formado com a temperatura e a pressão nas 

simulações desenvolvidas para os diferentes cenários neste trabalho estão mostradas na 

Figura 5. 

 

  

(a) Cenário 1 (b) Cenário 2 

  

(c) Cenário 3 (d) Cenário 4 

Figure 5 – Composição de COS para diferentes cenários estudados. 

 



 

 

 

Na Tabela 5, estão mostrados os maiores e menores valores para a composição de 

COS em equilíbrio para os diferentes cenários da Tabela 2. 

 

Tabela 5 – Valores para a composição de COS a 8,15 K e 100 kPa, 500 K e 1000 K a 

105 kPa e em cada cenário 

  

8,15 K  

100 kPa 

500 K  

105 kPa 

1000 K 

105 kPa 

Cenário 1 6,61×10-13 9,85×10-6 9,85×10-6 

Cenário 2 5,57×10-13 0,000184 0,000184 

Cenário 3 5,00×10-13 0,000195 0,000195 

Cenário 4 3,84×10-6 0,000197 0,000197 

 

Observando a Figura 5, é possível verificar que no cenário 1 ocorre a menor 

formação de COS entre os cenários, o que pode ser devido às baixas concentrações 

iniciais de CO2 e H2S. Não obstante, entre os cenários de mesma concentração inicial de 

sulfato de hidrogênio (cenários 2, 3 e 4), o cenário 2 apresenta menor composição 

máxima, a qual pode também ser devido à baixa concentração de CO2. 

Nessa mesma perspectiva, observando a Tabela 5 pode-se notar que não há 

diferenças numéricas significantes até a sexta casa decimal entre a composição de COS a 

500 K e 105 kPa e 1000 K e 105 kPa, o que concorda com a ideia anterior de que a 

temperatura tem influencia menor que a pressão.  

Além disso, verificando os gráficos da Figura 5 em aproximadamente 5×107 Pa 

nota-se que a Figura 5(b), semelhantemente a Figura 3b, possui um comportamento mais 

retilíneo do que as outras, tal fato pode ser causado devido a efeitos entálpicos ou 

entrópicos no sistema, resultado este que deve ser alvo de futuras pesquisas a cerca desta 

reação. Também é possível observar que no cenário 2 há um ponto máximo de menor 

valor e na maior composição de COS. Possivelmente isto se dê devido a 60% de dióxido 

de carbono presente na composição inicial. 



 

 

 

Portanto, com os resultados obtidos neste estudo da reação de formação de COS, 

verifica-se que o mesmo é formado independente do uso de catalisadores o que indica 

que esta reação deve ser levada em conta quando se processa correntes de gás natural 

contendo CO2 e H2S. 

 

CONCLUSÕES 

 

A formação da reação do COS foi investigada a partir de simulação utilizando a 

termodinâmica clássica. Foi verificado que a constante da reação atingiu 0.0210 a 1000 

K e 3,6794×10-4 a 500 K. Além disso, a conversão de H2S varia de 2.50×10-7% a 98,5% 

e a composição de COS no equilíbrio de 6.61×10-13 a 1.97×10-4 a 8,15 K e 100 kPa e 1000 

K e 105 kPa respectivamente o que é considerado uma pequena quantidade, havendo 

grande influência das concentrações iniciais dos reagentes na formação do mesmo. Os 

gráficos apresentaram diferentes comportamentos ao longo dos diferentes cenários 

estudados. Os resultados mostrados neste trabalho contribuem com setores energéticos 

que envolvem gás natural e biogás, podendo ajudar na mitigação dos possíveis efeitos 

nocivos do COS no processamento destes combustíveis.  
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RESUMO – O hidrotratamento catalítico da biomassa sob pressão de 

hidrogênio pode ser considerado uma forma sustentável para a produção de 

biocombustíveis. Entre os suportes catalíticos utilizados neste tipo de reações, 

destacam-se os silicoaluminofosfatos (SAPO), como o SAPO-11. As rotas de 

síntese desses suportes assim como os reagentes utilizados encontram 

divergências na literatura. Neste trabalho, as peneiras moleculares SAPO-11 

foram sintetizadas por processo sol-gel e posterior cristalização hidrotermal 

com o objetivo de avaliar as propriedades estruturais e morfológicas geradas 

por diferentes fontes de alumínio (Isopropóxido de alumínio e catapal) e 

silício (TEOS e Aerosil 200). O material obtido foi caracterizado por meio de 

análises de difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e de 

transmissão. As caracterizações evidenciaram a formação de estrutura com 

geometria AEL para o material sintetizado com a mistura Isopropóxido – 

Aerosil, Catapal – TEOS e Isopropóxido – TEOS, evidenciando uma maior 

cristalinidade na mistura Catapal – TEOS (95,1%) e predominância de 

partículas cúbicas. Além disso, a mistura (Catapal–Aerosil) apresentou uma 

estrutura com aluminofosfatos de fase Tridimita. Os resultados demonstram 



 

 

 

que a mistura Catapal – TEOS possui melhores propriedades texturais e 

morfológicas para a sínteses do material SAPO-11 e posterior aplicação como 

suporte catalítico para reações de hidrotratamento. 

 

Palavras Chave: SAPO-11. Rotas de síntese. Cristalinidade. 

 

   

INTRODUÇÃO  

 

As estruturas cristalinas de aluminofosfatos (AlPO4) são sólidos cristalinos de 

recente interesse como suportes catalíticos em reações de hidrotratamento. Estes 

materiais apresentam uma conformação estritamente periódica de átomos de Al e P em 

posições tetraédricas. Esta distribuição atômica gera um material eletricamente neutro 

devido aos respectivos estados de oxidação dos elementos. Contudo, a funcionalização 

da sua superfície é possível mediante a incorporação de heteroátomos na rede em posições 

tetraédricas. Estes elementos devem apresentar valências diferentes as apresentadas para 

o alumínio e o fósforo, com o objetivo de gerar um desequilíbrio de cargas superficiais. 

Em geral, estruturas com cargas negativas são neutralizadas por cátions de compensação, 

gerando acidez no material. 

O primeiro procedimento para a síntese de silicoaluminofosfatos foi relatado por 

FLANIGEN et al. (1986). Desde então, diversas moléculas orgânicas foram avaliadas 

para formação de novas estruturas. Aminas orgânicas ternárias e quaternárias, como a 

dipropilamina (DPA) são consideradas as mais relevantes para a cristalização da estrutura 

AEL (Aluminophosphate-Eleven). 

O estudo progressivo deste tipo de modificações abriu a possibilidade de novas 

estruturas com características ácidas e básicas interessantes. Recentemente, as pesquisas 

têm se focado no estudo dos silicoaluminofosfatos (SAPO). Estas estruturas são peneiras 

moleculares derivadas das estruturas AlPO e foram sintetizadas por meio da incorporação 



 

 

 

de átomos de silício (tetravalente) na rede estrutural, formando uma distribuição de sítios 

ácidos comparável com a apresentada para os aluminofosfatos.  

Entre a família SAPO (s), a SAPO-11 apresenta uma excelente atividade e 

seletividade para processos de hidrotratamento de parafinas. Isto é devido a suas 

propriedades únicas de poros unidirecionais e distribuição de acidez ajustável. Para a 

otimização deste tipo de reações, é importante o conhecimento dos sítios de acidez 

Brönsted e Lewis, que afetam diretamente a competição entre reações de hidrotratamento 

e o craqueamento de cadeias carbônicas.  (HEWER et al., 2018; YANG et al., 2019; 

SHENG et al., 2019). 

A geração de sítios ácidos na superfície do material é promovida pela substituição 

isomórfica de íons Si4+ por P5+, criando um desequilíbrio de valências e, portanto, uma 

carga superficial negativa. Este mecanismo normalmente se denomina como SM2 

(Si 4+ para P 5+). Esta descompensação é superada pela incursão de íons H+ dando lugar a 

um defeito estrutural com capacidade de doar prótons em uma reação de ataque 

nucleofílico sobre os carbocatións da molécula. Portanto, esta substituição de íons é 

característica de um sítio de acidez Brönsted isolado. (FLANIGEN et al., 1986) 

Além desse mecanismo, estudos posteriores evidenciaram que a incorporação do 

silício também pode acontecer por meio de substituições simultâneas de íons Al 3+ e P 5+ 

(FLANIGEN et al., 1986), levando a formação de ilhas de silício com características de 

carga neutra. Este mecanismo se denomina como SM3 (2 Si 4+ para um P 5+ e um Al 3+).  

Outra possibilidade seria uma substituição do Si4+ por Al3+ chamada como 

mecanismo SM1. Infelizmente, este processo formaria ligações Si-O-P, que são limitadas 

pela presença de cargas positivas superficiais. Não foram encontradas evidências da 

ocorrência deste tipo de mecanismo. Devido a ausência das ligações formados pela rota 

SM1, o entorno químico gerado pelo mecanismo SM3 deve estar acompanhado com 

substituições do tipo SM2, originando uma acidez de Brönsted com grupos superficiais 

Si–(OH)–Al. Este tipo de conformação estrutural é formado na beira das ilhas e gera uma 

baixa quantidade de sítios ácidos fortes, embora seja possível obter uma distribuição 

ampla de sítios ácidos devido a formação de grupos Si-(O-Al)n (O-Si)4− n , onde n varia 

entre 1 e 3. (FLANIGEN et al, 1988). 



 

 

 

O desenvolvimento das estruturas baseadas em AlPO depende de vários fatores, 

entre os quais destacam-se o template orgânico, as fontes de: silício, alumínio e fósforo, 

o tempo de reacional, entre outros. Os parâmetros que influenciam diretamente nas 

sínteses dos silicoaluminofosfatos SAPO são: 

 Composição da mistura reacional; 

 Ordem de mistura dos reagentes; 

 pH do meio; 

 Tempo de mistura dos reagentes; 

 Tempo de cristalização; 

 Temperatura e tempo do tratamento hidrotermal. 

 Estas peneiras sintetizadas mantêm o template orgânico ocluído. Assim, é 

necessária uma calcinação em uma corrente gasosa inerte com o objetivo de 

assegurar uma completa de remoção do agente orgânico via pirólise e combustão.  

A Equação 1 apresenta o mecanismo de condensação do alumínio e do fósforo e 

a posterior cristalização para a formação do AlPO4: 

 Al2O3 + 2H3PO4  AlPO4 + 3H2O (1) 

A formação das estruturas em solução aquosa é determinada pelo processo sol-

gel. Neste mecanismo de síntese utilizam-se alcóxidos como fonte de silício para 

preparação de um coloide (RODRIGUEZ-PAEZ et al., 2001). O referido alcóxido é 

hidrolisado formando intermediários alcóxi- e hidroxi-, para posterior condensação e 

obtenção do óxido como produto, conforme é mostrado na Equação 2: 

 Si(OR)4 + H2O  HO-Si (OR)3 + R-OH (2) 

Quando a hidrólise está completa, todos os grupos -OR são substituídos por 

grupos -OH e o ácido ortosilícico é formado, de acordo com a Equação 3:  

 Si(OR)4 + 4H2O  Si(OH)4 + 4R-OH (3) 

Finalmente, as Equações 4 e 5 apresentam a união de moléculas parcialmente 

hidrolisadas (reação de condensação): 



 

 

 

 (OR)3Si-OH + OH-Si(OR)3  (OR)3Si-O-Si(OR)3 + H2O (4) 

 (OR)3Si-OR + OH-Si(OR)3  (OR)3 Si-O-Si(OR)3 + ORH (5) 

A água e o álcool correspondente são subprodutos da reação de condensação. 

Nesta reação, diversas moléculas podem unir-se em um processo de polimerização 

produzindo oligômeros, que são moléculas de tamanho intermediário (maiores que um 

monômero, porém menores que uma macromolécula). 

O efeito das fontes de sílicio e alumínio para a síntese do suporte SAPO-11 ainda 

não foi completamente elucidado e são encontradas divergências na literatura. Existe uma 

mudança significativa de propriedades morfológicas e estruturais do material ao 

comparar-se trabalhos de diversos autores (TILIUKOVA et al., 2018; WANG et al., 2019; 

LUY et al., 2018; ISHIIA et al., 2018; ZHANGA et al., 2018). É importante ressaltar que 

a presença de fases amorfas limita a formação de sítios ácidos estáveis para serem 

utilizado em reações de hidrotratamento. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência de diferentes fontes de 

silício (TEOS e Aerosil 200) e alumínio (isopropóxido de alumínio e catapal a) na síntese 

do suporte SAPO-11 por meio do procedimento de cristalização e tratamento hidrotermal 

a pressão autógena, a fim de identificar a estruturas cristalina e as propriedades 

morfológicas mais estáveis para serem usadas como suporte de catalisadores em reações 

de hidrodesoxigenação.  

  

  

MATERIAIS E MÉTODOS  

   

Síntese do suporte 

 O suporte silicoaluminofosfato (SAPO-11) foi sintetizado por meio da 

cristalização hidrotermal. O material foi preparado de acordo com o procedimento 

apresentado por (FLANIGEN et at., 1986), com uma composição molar de DPA : 0,1 



 

 

 

SiO2 : Al 2O3 : P2O5 : 42H2O (relação Si/Al=0.05). Os materiais utilizados na síntese são 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Reagentes utilizados e composição molar estequiométrica na síntese de 
SAPO-11 

Composto Fonte do reagente Composição molar a 

Alumínio Isopropóxido de alumínio Al(OC3H7)3 ou Catapal a 0,02 

Fósforo Ácido orto-fosfórico (H3PO4) 0,49 

Silício Aerosil 200 ou TEOS 0,49 

Template n-Dipropilamina 0,24 

Água Deionizada 10,2 

a: as composições foram calculadas tomando como base a somatória do número de moles 

de Al, P e Si, onde xAl + xP + xSi = 1. 

Em um processo convencional de síntese, dissolve-se 5,09 g de ácido fosfórico 

(Dinâmica Química Contemporânea; 95%) em 15,9 mL de água deionizada. 

Posteriormente, adiciona-se a fonte de alumínio - Catapal ou Isopropóxido de alumínio 

(Acros Organics; 98%) sob agitação mecânica moderada (20 rpm) por 1 hora. A seguir, 

acrescenta-se o composto orgânico dipropilamina (Aldrich; 99%), seguido da fonte de 

silício – Aerosil ou TEOS (Aldrich; 98%), com um intervalo de 2 horas entre cada 

composto para assegurar uma boa dissolução. Todos os passos anteriores foram 

realizados sob uma temperatura constante de 20 °C. A mistura homogênea foi transferida 

para uma autoclave de inox revestida internamente com teflon para realização do processo 

hidrotermal (com pressão autógena) a 200 °C durante 24 horas. Finalmente o material foi 

lavado com água deionizada e secado a 120 °C por 12 horas. Com o intuito de eliminar o 

composto template (DPA), o material foi calcinado a 600 °C por 4 horas e com uma 

velocidade de aquecimento de 2 °C/min.  

Os suportes SAPO-11 sintetizados foram nomeados como (Catapal – TEOS); 

(Catapal – Aerosil); (Isopropóxido – TEOS) e (Isopropóxido – Aerosil), onde o primeiro 

reagente corresponde a fonte de alumínio e o segundo a fonte de silício, respectivamente. 

 

 



 

 

 

 

Características estruturais do suporte  

 

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

foram realizadas utilizando um difratômetro (Shimadzu, modelo XRD6000), com um 

tubo de cobre e filtro de níquel, radiação Cu-Kα (1,54Å), velocidade de varredura de 0,5 

° min-1 de 5° a γ5° βӨ, 40 kV e γ0 mA. As fendas utilizadas foram de 0,5 ° (divergência), 

0,5° (espalhamento) e de 0,30 mm (recepção). 

A porcentagem de cristalinidade foi determinada por meio da soma das áreas dos 

picos característicos, dividido pela soma das áreas dos mesmos picos da amostra padrão. 

conforme apresentado na equação (6). Este padrão se considera como uma cristalinidade 

de 100%. 

% C���ta��n�dade= ∑ Δ�ea d�� ��c�� a���t�a ��ntet�zada∑ Δ�ea d�� ��c�� a���t�a �ad�ã� AEL  

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET): Foi utilizado um Microscópio 

Eletrônico de Transmissão (JEOL modelo JEM-1400) disponível no Complexo de 

Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP/UEM). Inicialmente, uma pequena quantidade 

de suporte foi suspensa em álcool isopropílico. Posteriormente a suspensão foi deixada 

por uma hora em ultrassom. Por fim, uma gota da solução foi dispersada sobre uma grade 

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

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): As imagens foram obtidas utilizando 

um microscópio Shimadzu SuperScan SS-550. As amostras foram previamente aderidas 

em porta-amostra de alumínio utilizando uma fita adesiva dupla-face condutora. Em 

seguida, foram recobertas por uma fina camada de ouro, com objetivo de propiciar 

condutividade elétrica ao material. Em seguida o porta-amostra com as zeólitas foi 

inserido no microscópio para obtenção das respectivas imagens. 

 

  

(6) 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Na figura 1, são apresentados os difratogramas normalizados dos suportes 

sintetizados junto com o padrão para estruturas AlPO-11. É possível observar que o 

material (Isopropóxido - Aerosil) e (Catapal - TEOS) apresenta a mesma distribuição de 

picos característicos do padrão. Sua estrutura cristalográfica é representada por uma 

estrutura 1-Dimensional AEL com uma simetria ortorrômbica e grupo espacial Imma 

(#74). Estas características são próprias de materiais [Al20P20O80] (BENNETT et al, 1987; 

RICHARDSON JR. et al, 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Difração de raios X: a) Catapal - Aerosil; b) Isopropóxido - TEOS; c) 

Isopropóxido - Aerosil; d) Catapal – TEOS 
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Por conseguinte, o mecanismo de condensação da fonte de alumínio na estrutura 

AlPO4 e a posterior incorporação dos átomos de alumínio na estrutura cristalina foi 

eficiente para os parâmetros de sínteses estabelecidos. Além disso, na Tabela 2 são 

exibidas as porcentagens de cristalinidade relativa. Observa-se que o maior valor se obtém 

com o suporte Catapal – TEOS (95,1%) seguido do suporte Isopropoxi – Aerosil (93,5 

%). 

 

O difratograma do suporte Isopropóxido – TEOS também evidenciou a presença 

de picos característicos. Contudo, houve um proeminente deslocamento para menores 

ângulos 2 theta, gerando um aumento na distância média das ligações T-O-T e, portanto, 

uma diminuição no parâmetro de célula (GIANNETTO, et al, 2000).  Esta modificação 

estrutural gerou uma cristalinidade relativa de 72,1%. Este comportamento pode ser 

atribuído a uma hidrólise incompleta do TEOS, limitando a quantidade de átomos de 

silício incorporados na estrutura cristalina AlPO-11. 

O suporte Catapal- Aerosil não apresentou os picos característicos da estrutura 

AEL. Porém, sua estrutura foi identificada como AlPO4 em fase tridimita, sendo similar 

a estrutura apresentada pelo óxido de silício (SiO2) (XU et al., 2016). Esta fase tem uma 

simetria hexagonal com grupo espacial P63/mmc (#194). (GREENWOOD et al., 1997).  

O comportamento anterior é justificado devido os aluminofosfatos apresentarem as 

mesmas transformações polifórmicas que o óxido de silício. Assim, a estrutura AlPO4 

existe em forma quartzo (como berlinita), tridimita e cristobalita (MORRIS et al., 1977; 

MEKKY et al., 2007).  Cada uma dessas formas pode ser preparada por vários métodos. 

A fase tridimita é gerada por aquecimento a uma temperatura menor que 300 °C do 

Tabela 2. Cristalinidade relativa com estrutura AEL 

Suporte Porcentagem % 

Catapal – Aerosil - 

Isopropóxido – TEOS 72,1 

Isopropóxido – Aerosil 93,5 

Catapal - TEOS 95,1 



 

 

 

aluminofosfato formado após reação entre a fonte de alumínio (catapal) e o ácido 

fosfórico.  

As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura e transmissão são 

exibidas nas Figura 2 e 3, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Microscopia eletrônica de varredura: 

a) Catapal - Aerosil; b) Isopropóxido - TEOS; c) Isopropóxido - Aerosil; d) Catapal – 

TEOS 
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Conforme apresentado na difração de raios X, os suportes Isopropóxido - Aerosil 

e Catapal – TEOS evidenciaram a formação de estruturas cristalinas cúbicas de tamanhos 

regulares.  O suporte catapal – aerosil apresentou partículas esféricas representativas da 

estrutura AlPO4 tridimita. Em relação ao suporte Isopropóxido – aerosil, evidenciou-se 

uma alta quantidade de material amorfo de aluminofosfatos. Visualmente, observa-se que 

a distribuição de tamanhos das partículas cristalinas é irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Microscopia eletrônica de transmissão: 

a) Catapal - Aerosil; b) Isopropóxido - TEOS; c) Isopropóxido - Aerosil; d) Catapal – 

TEOS 
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CONCLUSÃO 

 

` A síntese das peneiras moleculares SAPO-11 foi realizada por processo sol-gel e 

posterior tratamento hidrotermal. As misturas Isopropóxido – Aerosil e Catapal – TEOS 

geraram partículas cristalinas regulares. A mistura catapal- Aerosil gerou estruturas 

AlPO4 em fase tridimita. Os resultados evidenciam que a mistura Catapal – TEOS tem 

potencial como suporte para catalisadores em reações de hidrotratamento devido a alta 

porcentagem de cristalinidade. 
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RESUMO – O presente trabalho busca por combustíveis amigos do meio 

ambiente e que substituam os derivados do petróleo, para isso foi realizada a 

síntese do suporte aluminosilicato Al–SBA-15 e feita a caracterização pela 

difração de raios X (DRX), fisissorção de N2 para a obtenção da área 

específica (BET), o tamanho e diâmetro de poros (BJH); microscopia 

eletrônica de transmissão (MET). Após isto o suporte foi utilizado para a 

impregnação do fosfeto de níquel (Ni2P). Em um reator batelada com o 

guaiacol como reagente limitante teve como objetivo realizar a reação de 

hidrodesoxigenação que é a retirada de oxigênio da molécula modelo para a 

possível utilização como combustível. O metal ficou disperso na estrutura 

proporcionando uma grande área de contato dos sítios ativos com os reagentes 

obtendo uma conversão elevada para esse tipo de reação. 

 

Palavras Chave: Aluminosilicato. Lignina. Catálise Heterogênea. 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A preocupação com o esgotamento do petróleo faz com que a busca por novas 

fontes de energia aumente criando oportunidades para pesquisas relacionadas a energia 

sustentável. A biomassa continua sendo o recurso natural mais abundante para a produção 

de energia e produtos químicos de alto valor agregado. Consequentemente um aumento 

na pesquisa e desenvolvimento de produtos a partir da biomassa lignocelulosica vem se 

desenvolvendo para que sirvam na substituição dos combustíveis derivados de petróleo 

(LEE et al., 2012). 

Para a biomassa ser convertida em bio-óleo passa por um processo termoquímico, 

como exemplo a pirólise ou pelo processo organosolv, que é a liquefação por meio de 

solventes orgânicos (WANG; RINALDI, 2016). 

A hidrodesoxigenação (HDO) é uma reação de catálise heterogênea. Tem como 

objetivo remover o oxigênio do bio-óleo, melhorando a qualidade do mesmo e 

possibilitando a utilização como combustível (BU et al., 2012). 

Os suportes têm uma função essencial, que é dispersar as nano partículas metálicas 

aumentando a atividade catalítica. Os aluminosilicatos tem uma superfície elevada, canais 

uniformes, são mesoporosos e apresentam estabilidade hidrotérmica. Sendo um bom 

candidato para ser um catalisador bifuncional na conversão dos bio-óleos em 

combustíveis (OH et al., 2017). 

Consequentemente este trabalho teve como objetivo mostrar a influência do 

fosfeto de níquel impregnado no suporte Al-SBA-15 utilizando o guaiacol como reagente 

na reação hidrodesoxigenação, para observar os rendimentos nas condições propostas. 

 



 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Síntese do suporte 

O suporte Al-SBA-15 foi sintetizado seguindo o procedimento utilizado no 

trabalho de Wu et al.(2004) com a redução no tempo de preparo em trabalho desenvolvido 

por Zanatta (2016). Duas soluções foram preparadas, a solução (1) com 4,0 g do P123 

(Sigma-Aldrich) foi dissolvido em 100 mL de solução de HCl (2 mol L-1) com agitação 

magnética por 5 h a uma temperatura de 313 K. A solução (2) 0,85 g de isopropóxido de 

alumínio em 8,5 g de Tetraetilortosilicato (Sigma-Aldrich) e 10 mL de HCl (2 mol L – 1), 

sob agitação magnética por 5 h. Após esse tempo a solução (2) foi adicionada gota a gota 

na solução (1) e deixado em agitação por 20 h. No final da agitação o pH corrigiu-se para 

7,5 utilizando NH4OH concentrado. Com o pH corrigido autoclaves de aço revestidas de 

Teflon foram utilizadas para mantê-la a 373 K por 48 h. Em seguida a mistura foi filtrada 

e seca. Então foi calcinado a 823 K, por 6 h, com uma taxa de aquecimento de 1 ºC min - 1. 

 

Caracterização do Al-SBA-15 

Difratometria de raio X: realizada em um equipamento modelo Bruker D8-

Advance, com radiação Cu-Kα, varredura βθ de 0,5 a 5° com step de 0,01° e velocidade 

de 2s/step; 

Fisissorção de N2: amostras de Al-SBA-15 foram submetidas a um processo de 

desgaseificação por 3 h a 573 K com rampa de aquecimento de 10 K min - 1, após isso o 

processo de fisissorção foi realizado a 77K em um equipamento modelo ASAP 2020, 

marca Micrometrics, utilizando-se dos métodos BET e BJH, para cálculo da área 

superficial específica, volume e tamanho de poros; 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET): a amostra do material foi 

previamente dispersa em álcool isopropílico e adicionadas em um grid de cobre e as 

imagens obtidas em um microscópio eletrônico de transmissão JEOL modelo JEM-1400. 

 



 

 

 

Procedimento de impregnação do Ni2P 

A impregnação de Ni2P foi baseada no trabalho de Gonçalves et al. (2017a), as 

amostras de Ni2P/Al-SBA-15 foram preparadas por impregnação com umidade insipiente 

para obter os precursores de óxido da fase fosfídica (NixPyOz), primeiramente nitrato de 

níquel hexahidratado (Ni(NO3)2.6H2O) e o hidrogenofosfato de amónio (NH4)2HPO4 

foram solubilizados separadamente em água desionizada. A solução de (NH4)2HPO4 

adicionada gota a gota a solução aquosa contendo (Ni(NO3)2.6H2O) sob agitação 

magnética. A concentração das soluções precursoras foi ajustada para obter catalisadores 

com 15% m/m. A solução resultante foi impregnada no suporte Al-SBA-15, 

posteriormente seco por uma noite a temperatura ambiente, e em seguida por 50 ºC, por 

10 horas e por fim calcinados em ar a 500 °C por 3 h (2 °C min - 1). 

 

Caracterização do Ni2P impregnado 

Espectometria de absorção atômica (EAA): esta análise foi realizada em um 

equipamento Varian 50B para identificar a quantidade de níquel presente na amostra, ela 

foi aberta sendo digerida com 0,5 mL de água régia (HNO3:HCl a 1:3, Merck) e 3,0 mL 

de ácido fluorídrico (Merck). O material foi resfriado e foram adicionados 10 mL de água, 

5,0 mL de H3BO3 (Merck) a 4% e 1,0 mL de ácido clorídrico. Após novo aquecimento, 

o material foi resfriado, transferido e diluído em balões volumétricos de 100 mL. Após a 

abertura da amostra, esta foi diluída em água desionizada para que estivesse na faixa de 

leitura do equipamento. 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET): esta análise foi realizada utilizando 

o mesmo procedimento antes da impregnação. 

 

Reação de hidrodesoxigenação 

O seguinte procedimento foi realizado com base no trabalho de Feitosa et al. 

(2016). A hidrodesoxigenação do guaiacol foi realizada em um reator Parr de 160 mL. A 

mistura reacional constituída de 50 mL de guaiacol, pressurizada com H2 a 40 bar e com 

5% m/m do catalisador. Os experimentos foram realizados a 300 ºC por 16 h. 



 

 

 

Todas as amostras coletadas foram analisadas em um cromatógrafo Shimadzu GC 

2010 Plus equipado com um detector de ionização de chama (FID) e em um cromatógrafo 

com espectrômetro de massas Agilent 5975C. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características texturais do suporte 

A Figura 1 mostra que a estrutura mesoporosa hexagonal proposta por Zhao et al. 

(1998) a identificação da fase ocorre quando se observa no DRX a obtenção de pelo 

menos três picos de difração referentes aos planos cristalográficos (100), (110), (200) 

para as peneiras moleculares do tipo SBA-15. E a Al-SBA-15 mostra padrões com um 

pico de difração muito intenso e outros picos fracos que podem ser indexados em um 

sistema de simetria hexagonal como planos de difração (100), (110) e (200), 

respectivamente. Estes resultados são consistentes com os relatados para sílica 

mesoporosa preparada utilizando o Pluronic P123 como template (GÓMEZ-

CASALILLA et al.2007). 

 

Figura 2- DRX Al-SBA-15. 
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Na Figura 2 é apresentada a isoterma de adsorção/dessorção de N2 do Al-SBA-

15. O ramo de adsorção se assemelha a uma isoterma tipo IV(a) com histerese do tipo 

Hβ(b) onde os “Loops” estão associados ao bloqueio dos poros, mas o tamanho da 

distribuição de largura dos pescoços (atribuído ao estreitamento) nesse caso é maior. 

Exemplos desse tipo de alças de histerese foram observados com espumas de sílica 

mesocelular e certas sílicas ordenadas mesoporosas após o tratamento hidrotérmico para 

a amostra, onde o limite inferior do ramo de dessorção está normalmente localizado na 

P/P0 induzida pela cavitação (THOMMES et al. 2015).  

 

Figura 3-Isoterma de Adsorção/Dessorção de N2 obtida para o suporte e distribuição de 

tamanho de poros. 

 

Na micrografia da microscopia eletrônica de transmissão apresentada na Figura 

3, podemos ter uma noção visual da estrutura mesoporosa hexagonal, confirmando assim 

a análise feita na difração de raios X. 
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Figura 4-Micrografia do suporte Al-SBA-15. 
 

Caracterização do catalisador Ni2P/Al-SBA-15 

O resultado exibido pela EAA mostra que o catalisador com 15% m/m de fosfeto 

de níquel fornecido para a estrutura do suporte teve um 13,15% de fosfeto de níquel 

impregnado indicando que a quantidade de metal foi quase toda fixada na estrutura. 

E podemos visualizar pelas micrografias de transmissão que após a impregnação 

a estrutura do suporte se manteve e os pontos metálicos foram bem dispersos por toda 

superfície e dentro dos poros como podemos ver na Figura 4. 

 

 

Figura 5-Micrografia do catalisador Ni2P/Al-SBA-15. 



 

 

 

 

Reação de Hidrodesoxigenação 

A reação realizada com condições de altas temperaturas e pressão de hidrogênio 

especificadas teve um resultado esperado, pois as conversões obtidas do reagente 

limitante, o guaiacol, com o tempo de reação ficaram na faixa dos 80 %, como mostra a 

Figura 5, obtendo vários produtos desoxigenados. Comparado com trabalho de Gonçalves 

et al. (2017b) onde foi utilizado fosfeto de níquel impregnado em sílica (Ni2P/SiO2) e 

condições parecidas obtiveram um alto grau de desoxigenação de reagentes fenólicos, 

mas com baixo nível de conversão (menos de 20%) mostrando a influência do suporte 

ácido e da boa dispersão dos metais. 

 

Figura 6- Conversão do Guaiacol. 
 

 

CONCLUSÃO 

O aluminosilicato mesoporoso Al-SBA-15 foi sintetizado e utilizado como 

suporte do catalisador Ni2P impregnado com o método de umidade insipiente. O metal 

ficou disperso na estrutura que proporcionou uma grande área de contato dos sítios ativos 

com os reagentes obtendo uma conversão elevada sendo esse um pretendente apto para a 

realização da hidrodesoxigenação. 
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RESUMO - As indústrias têxteis fomentam uma boa parte da economia de 

várias regiões. Porém, seus efluentes são dos mais poluentes, possuindo 

elevada carga orgânica, cor e toxidez, e isto resulta em dificuldades de 

tratamento por métodos convencionais. Neste milênio, os processos 

oxidativos avançados (POAs) tornaram muito evidentes por apresentarem a 

capacidade de degradação dos compostos orgânicos presentes nos efluentes. 

Dentre estes, a fotocatálise merece atenção especial, pois é uma alternativa 

viável para o tratamento destes efluentes, comprovado por inúmeros estudos 

ao longo das últimas décadas. Portanto, o presente trabalho teve como 

objetivo a utilização de uma síntese alternativa de óxido de grafeno por meio 

de esfoliação eletroquímica, caracterizado por MEV, EDX e Espectroscopia 

Raman, como um suporte para o óxido de zinco (ZnO) para a degradação do 

corante azul reativo CI 250. Os catalisadores foram preparados com 10% m/m 

dos óxidos para reação com uma solução 10 ppm do corante. A eficiência 

fotocatalítica foi observada mediante comparação com a atividade do óxido 

puro. Não se pôde comprovar a eficiência fotocatalítica do grafeno suportado, 

porém observou-se nitidamente o comportamento catalítico do óxido. 
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Palavras Chave: Tratamento de efluentes. Esfoliação eletroquímica. 

Fotocatálise.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

No contexto industrial, principalmente em áreas como as têxteis, de plásticos, de 

papel e celulose, são gerados fluxos de efluentes com grande quantidade de corantes 

orgânicos que, se descarregados sem tratamento prévio, podem causar um desequilíbrio 

ecológico em corpos d’água e meio ambiente, e consequente à vida humana no fim da 

cadeia alimentar (MUTHIRULAN et al., 2012).  

Geralmente, os efluentes de indústrias têxteis são característicos por apresentarem 

altas demanda química de oxigênio (DQO), toxidez e coloração. Visto isso, grande parte 

dos corantes utilizados nessas indústrias são altamente resistentes à degradação biológica 

ou mesmo fotodegradação e agentes oxidantes. Em função disto, diversas tecnologias são 

estudadas todos os dias visando à diminuição desta carga de resíduos orgânicos, sendo 

capazes de destruir ou imobilizar os compostos de forma mais efetiva e econômica 

possível (Vasconcelos, 2011). 

Neste âmbito, vem se destacando os POAs, por serem uma tecnologia de menor 

custo, simples operação e mais sustentáveis em longo prazo (VIANNA e TÔRRES, 

2008). Esses processos consistem na geração do radical hidroxila, um forte agente 

oxidante, fazendo com que a matéria orgânica seja degradada a compostos inócuos, como 

água e CO2. Na literatura são encontradas duas divisões principais entre os processos, 

sendo classificados com Homogêneos ou Heterogêneos, diferenciando-se somente na 

utilização ou não de radiação ultravioleta, respectivamente. Os primeiros relatam o uso 

de ozônio e peróxido de hidrogênio como compostos oxidativos (Legrini,1993; HUANG 

et al., 1993). Já no segundo método, a fotocatálise é a mais enfática, principalmente no 

ramo de tratamento de efluentes e descontaminação ambiental. 



 

 

 

As reações fotocatalíticas envolvem um semicondutor de óxido metálico, como o 

TiO2, ZnO, CdS, WO3, e muitos outros. Ativa-se o semicondutor com luz solar ou 

artificial, no qual um elétron supera a energia de band gap. Esses materiais são 

caracterizados por possuírem duas bandas: de condução e de valência, respectivamente, 

BC e BV, com uma energia que as separa chamada band gap. Uma das etapas mais 

importantes da fotorreação é a formação de pares de elétrons de transição na superfície 

do semicondutor (PRADO et al, 2008), sendo esta a ativação mencionada, que 

simultaneamente forma uma lacuna positiva (h+) com um potencial altíssimo, oxidando 

moléculas de água adsorvidas na superfície dos catalisadores a radicais hidroxila. Este 

radical é o responsável por mineralizar os componentes orgânicos do meio analisado, sem 

seletividade (Nogueira, 1998). 

Considerando os catalisadores mais disponíveis, destacam-se dois: TiO2 e ZnO. O 

primeiro é considerado como o melhor catalisador para tratamento de efluentes, em 

especial com corantes. Já o óxido de zinco encontra ampla utilização pela sua 

disponibilidade, baixo custo, estabilidade e energia de band gap favorável 

(VELMURUGAN R e SWAMINATHAN, 2011). Tendo isso como fato, há 

problemáticas com relação à utilização dos óxidos, como a dificuldade de separação entre 

pó e solução após a reação estar completa, agregação das partículas em suspensão em 

altas cargas e a dificuldade de aplicação do processo em sistemas de fluxo contínuo 

(MUTHIRULAN et al, 2012). 

Em razão das circunstâncias adversas à dificuldade de aplicação de alguns óxidos, 

vários estudos estão sendo feitos para a impregnação de suportes adequados (CHONG et 

al, 2010). Na literatura encontram-se os mais diversos tipos de suportes, como quartzo, 

sílica, parede do reator e da lâmpada, fibras óticas de quartzo, membranas de celulose 

microporosas, argilas, cerâmicas, monólitos, carvão ativado, zeólitas, aço inox, ferro 

anodizado e filmes de polietileno (POZZO et al., 1997). Dentre estes citados, são mais 

interessantes os que possuem elevada área específica, propriedade adsorvente, 

estabilidade e regularidade da estrutura de poros, que conferem ao catalisador suportado 

porosidade e resistência mecânica (BAILE et al., 2008; WANG et al. 2008; ALVER e 

METIN, 2012). 



 

 

 

No âmbito da descoberta do melhor suporte para os catalisadores, o grafeno 

aparece como um dos mais emergentes nos estudos atuais, sendo aplicado também para 

transistores, polímeros compostos, fármacos, produção de hidrogênio, dispositivos de 

armazenamento de energia, sensores e lubrificação (GUSAIN et al, 2016). O interesse no 

uso desse material carbonáceo para a fotocatálise se deve ao fato de cumprir algumas 

características importantes como elevada área superficial específica, alta capacidade de 

adsorção, excelente mobilidade de elétrons, facilidade de modificação química e 

estabilidade eletroquímica (KAMAT et al., 2011). O óxido de grafeno também é utilizado 

como semicondutor para as reações, fornecendo uma energia de band gap aparente entre 

2,4 e 4,3 eV, possuindo a capacidade única de de armazenar e transferir elétrons por meio 

do processo de transferência de elétrons, um fator crucial para reações fotocatalíticas. 

Desta forma o trabalho tem como objetivo investigar a atividade catalítica do 

óxido de zinco suportado em óxido de grafeno reduzido. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os materiais utilizados no desenvolvimento deste trabalho foram citados ao longo 

da descrição da metodologia empregada. 

 

Síntese de Grafeno via Esfoliação do Grafite 

 Foram feitas diversas esfoliações com o grafite da marca Faber Castell de 

espessura 2 mm até que se obtivesse cerca de 10 g de grafeno. A metodologia consistiu 

no preparo de uma solução 0,5 mol/L de NaSO4 (Synth 99% PM 142,04) de volume 100 

mL. A esta solução foram imersos dois eletrodos conectados a uma fonte de corrente 

direta (Radionave R-356), um de cobre e outro com o grafite, sendo, respectivamente, os 

polos negativo e positivo. Foram esfoliados os grafites por 15 minutos a 3V e 



 

 

 

posteriormente durante cerca de 1h em 10V. A solução obtida foi seca em estufa a 70°C 

por 12h e o grafeno esfoliado (GE) foi armazenado. 

 

Impregnação do ZnO 

 Para impregnação do ZnO, foi preparado uma solução com concentração de GE 5 

g/L de 300 mL e com 10% wt dos respectivos óxidos em água deionizada. A solução foi 

ultrassonificada (UNIQUE USC-1800) a 132W e 40 kHz durante 1h para dispersão das 

partículas. Então, foi colocada em recipientes de teflon e reduzida a 180°C durante 4h em 

estufa. Por fim, o resultado (GE@ZnO) foi filtrado a vácuo, seco em estufa e armazenado. 

 

Caracterizações 

 As amostras do grafite precursor e do GE foram caracterizadas por microscopia 

eletrônica de varredura a alto vácuo (FEI-QUANTA 250) com aceleração de elétrons 20,0 

keV, spot de 4 nm e magnitudes variáveis, específicas para cada imagem, e 

espectrofotometria de raios-x no Complexo de Centrais de Apoio a Pesquisa (COMCAP-

UEM). A espectroscopia Raman foi realizada com o equipamento Bruker RamanScope 

Senterra, com steps de 0,5 a 20W de potência e análises na faixa de 532nm de 

comprimento de onda fornecido pelo Departamento de Física da Universidade Estadual 

de Maringá (DFI-UEM). 

 

Fotocatálise 

 Os testes fotocatalíticos foram realizados utilizando uma solução mãe a 1000 ppm 

do corante azul CI 250. A solução mãe foi diluída a uma concentração de 50 ppm, para 

posteriormente ser rediluída a 10 ppm para utilização nos testes. Os ensaios foram 

realizados num reator com 5 lâmpadas tubulares que emitem luz no comprimento de onda 

do UVC e com agitação magnética em multipontos. Foram coletadas amostras de 3mL 

durante um período total de 150 minutos. Nos primeiros 30, as luzes permaneceram 



 

 

 

apagadas, para adsorção dos catalisadores, após esse período as mesmas foram ligadas. 

Logo, tomando como minuto zero o momento em que foram acessas as lâmpadas, foram 

tomadas medidas nos tempos -30, 0, 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos. As amostras foram 

lidas num espectrofotômetro HACH DR2700. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com a análise microscópica através do MEV foi possível identificar uma estrutura 

tridimensional e verificar a estrutura superficial da amostra e suas características visuais, 

ou seja, observou-se as camadas de grafeno que formam o grafite. A esfoliação foi 

sucedida, de tal modo que foi possível observar as finas camadas de grafeno se 

desprendendo do grafite, conforme apresentado na Figuras 1 e 2. 

 

 

Figura 1 - Microscopia do grafite antes da esfoliação (100x). 

 



 

 

 

 

Figura 2 - Microscopia da barra de grafite após a esfoliação (500x). 

 Foi ainda possível observar que as partículas de grafeno (Figura 3) formam 

aglomerados com cerca de 5 a 10 camadas, após passarem por ultrassom e centrifugação. 

É importante ressaltar que, embora não seja uma análise quantitativa, é possível verificar 

visualmente o desprendimento das camadas de grafeno. 

 

 

Figura 3 – Microscopia do grafeno esfoliado (GE) ampliada 20.000x. 

 

 Já a espectroscopia de raios X por imersão de energia (EDX), baseia-se na 

investigação de uma substância por meio das interações com radiação eletromagnética e 



 

 

 

a matéria, analisando os raios X emitidos pela partícula em resposta à incidência de 

elementos carregados. Com isso, a quantificação das percentagens em massa de cada 

elemento químico pôde ser feita. Na Figura 4, vê-se claramente a presença de carbono e 

oxigênio, caracterizando o próprio óxido de grafeno que se desejava obter. Porém, há uma 

contaminação do meio principalmente com silício e alumínio, proveniente do refratário 

no qual foram armazenadas as amostras, uma vez que continha sílica que foi rompida 

provavelmente por conta de calor e má utilização. 

 

 

Figura 4 - Análise EDX mostrando a quantidade em massa de elementos químicos. 

 

Com a análise de espectroscopia Raman, através de um efeito da luz de mesmo 

nome, é possível caracterizar substâncias, uma vez que cada matéria interage 

diferentemente com emissão de feixes de luz. Assim, tem-se que cada substância possui 

uma “digital” Raman diferente, possibilitando a diferenciação ou a identificação das 

amostras. A Figura 5 apresenta o espectro Raman para o grafite e para o GE. 

Conforme visto na Figura 5, existem dois picos, chamados de D e G, de modo 

com que cada substância tenha em diferentes regiões de número de onda. Na literatura, 

encontram-se os picos de grafite e grafeno como sendo 1350 cm-1 e 1580 cm-1 para D e 

G, respectivamente, mudando apenas a intensidade de absorção da luz. De acordo com 

esta análise, os picos aconteceram nestes mesmos valores, considerando-se uma margem 



 

 

 

de menos de 1%. Há também outra análise que pode ser feita, no que diz respeito aos 

defeitos na estrutura da amostra. Ao dividirs a intensidade do pico D pela do pico G, 

obtem-se uma razão que, quanto mais próxima a 1, mais defeituosa é a estrutura da 

matéria. 

 

Figura 5 – Gráfico da espectroscopia Raman. 

 

Desta forma, obteve-se a razão ID/IG de 0,6373 e 0,8216 para o grafite e GE, 

respectivamente. Esses defeitos podem ser benéficos para a fotocatálise, aumentando a 

porosidade da amostra, por exemplo, ou ser maléfico, diminuindo esta mesma 

propriedade. Depende-se então dos resultados apresentados a seguir para uma completa 

análise deste quesito. 

Os ensaios fotocatalíticos foram de fotólise e com ZnO puro, GE puro e ZnO 

impregnado. A fotólise não apresentou resultados significativos, o que nos mostra que 

com a lâmpada e a potência utilizada, ainda contando com a concentração de corante, não 

apresenta degradação. 

 



 

 

 

 

Figura 6 - Curva de degradação no ensaio fotocatalítico. 

 

 Observa-se, na Figura 6, que os resultados utilizados somente com o óxido 

puro obtiveram degradação do corante, apresentando cerca de 60% de extinção da cor. Já 

os outros dois testes utilizando o grafeno não obtiveram resultado nenhum. Isso 

provavelmente aconteceu devido a tensão superficial desse material, uma vez que quase 

toda a massa desse catalisador ficou localizada na superfície da solução de corante, como 

também ficou evidenciado na ultrassonificação para dispersão das partículas, que quando 

não havia uma agitação boa, o grafeno se apresentava somente no topo. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Em questões sintéticas, obteve-se um grafeno com um grau bom de oxidação, 

como fica evidenciado nas análises morfológica e espectroscópica da amostra. Logo, a 

síntese através da esfoliação eletroquímica mostra-se eficaz e ainda não utiliza compostos 

nocivos como no método de Hummers, que utiliza vários compostos ácidos e corrosivos. 

Ainda, diminui a quantidade de água utilizada na lavagem, pois quase não há necessidade 



 

 

 

da correção do pH da amostra. O uso de uma solução eletrolítica mais forte, como H2SO4 

favorece a obtenção de camadas de grafeno ainda mais desprendidas e em maior 

quantidade. 

Contudo, a atividade fotocatalítica do compósito GE@ZnO não foi observada para 

as condições avaliadas fazendo necessário uma investigação mais aprofundada das 

relações entre a solução de corante e a tensão superficial da amostra preparada. 
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RESUMO – A busca por catalisadores eficientes para a reação de 

hidroisomerização de parafinas, melhorando assim, as propriedades de 

fluidez dos produtos, motivou a avaliação do catalisador Pt/AlSBA-15 frente 

tal reação em sistema contínuo. O suporte catalítico AlSBA-15 foi sintetizado 

pelo método de ajuste de pH modificado e então impregnado via incipiente 

com Platina para a obtenção do catalisador bifuncional. As técnicas de 

caracterização de: fisissorção de N2; dessorção a temperatura programada; 

Absorção atômica; difração de raios X; redução à temperatura programada e 

microscopia eletrônica de transmissão, foram utilizadas para avaliar a 

formação da estrutura do suporte e aferir presença das funções ácidas e 

metálicas no catalisador. Este foi empregado na reação de hidroisomerização 

da molécula modelo n-hexadecano em leito fixo. A avaliação catalítica 

revelou conversões de 57 % com seletividade a isômeros de 84 %. Portanto, 

o catalisador apresentou um ótimo desempenho frente à reação estudada. 

Palavras Chave: Incipiente. Isômeros. Lubrificante. 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A crescente necessidade de se melhorar a qualidade de hidrocarbonetos destaca a 

reação de hidroisomerização de n-alcanos como ferramenta chave na obtenção de 

produtos com maior qualidade (PÖLCZMANN et al., 2011). Tal reação visa à remoção 

de hidrocarbonetos de cadeia linear de frações pesadas do petróleo (além de parafinas 

obtidas pelo processo de Fischer-Tropsch e por hidrotratamentos de óleos vegetais, como 

hidrodescarboxilação e hidrodesoxigenação) para a produção de lubrificantes de alto 

desempenho e, também, para aumentar a octanagem de frações leves.  

Para tanto, é necessário o desenvolvimento de catalisadores bifuncionais, com fase 

metálica, como platina, para promover a hidro/desidrogenação, e com fase ácida para o 

arranjo esquelético, capazes de serem seletivos aos isômeros, mitigando a formação de 

produtos craqueados (LEE et al., 2014). 

As sílicas mesoporosas estão ganhando notoriedade nas aplicações em reações de 

hidrotratamento. Dentre estas, a Santa Barbara Amorphous 15 (SBA-15) se destaca por 

sua estrutura de poros bem definida, com paredes grossas, estabilidade térmica e 

facilidade de se desenvolver acidez controlada por meio de modificações em sua síntese, 

via introdução de heteroátomos como o alumínio  (SABYROV et al., 2017). Tais 

modificações criam cargas na estrutura gerando sítios ácidos, de Brønsted e Lewis, 

essenciais para o mecanismo bifuncional observado para a hidroisomerização. 

Dessa forma, no presente trabalho visou-se a síntese do suporte SBA-15 

modificado com alumínio para desenvolvimento de acidez e sua aplicação na reação de 

hidroisomerização da molécula modelo para hidrocarbonetos de cadeia longa (n-

hexadecano), objetivando a obtenção de isômeros monorramificados que melhoram as 

propriedades de fluidez para aplicações em lubrificantes de alto desempenho. 

 

 

 



 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Síntese do Suporte SBA-15 Modificado com Alumínio. 

O suporte mesoporoso foi sintetizado de acordo com o método de ajuste de pH 

modificado proposto por ZANATTA et al., 2014. 

Em um béquer, 4,0 g do direcionador de estrutura, copolímero tribloco Pluronic 

P123 (Aldrich, >98%), foram misturados com 100 mL de solução 2 mol/L de ácido 

clorídrico, sob agitação à 40 °C por 4 horas. Simultaneamente, em um outro béquer, 8,5 g 

de tetraetilortossilicato, TEOS (Aldrich, >98%), 0,85 g de isopropóxido de alumínio 

(Acros, >98%) e 10 mL de solução 2 mol/L de ácido clorídrico foram homogeneizados 

sob agitação vigorosa por 4 horas. Esta, após decorrida as 4 horas, foi adicionada, gota a 

gota, à primeira solução. 

O gel formado foi mantido sob agitação a 40 °C por 20 horas. O pH do meio foi 

corrigido para 7,5 com a adição de NH4OH gota a gota. Posteriormente o gel foi 

transferido para autoclaves de inox revestidas de teflon para tratamento hidrotermal a 

100 °C por 48 horas. Em seguida, o sólido foi filtrado, lavado com água deionizada e seco 

em estufa por 12 horas a 100 °C. A calcinação para a remoção do agente direcionador de 

estrutura, P123, foi realizada em mufla a 550 °C por 6 horas com rampa de aquecimento 

de 1 °C/min. 

 

Impregnação Metálica 

A incorporação da fase metálica no suporte se deu via impregnação incipiente em 

que uma solução contendo o sal precursor do metal ativo foi aspergida sobre o suporte. A 

solução de impregnação foi preparada para garantir 3 ciclos de impregnação, sendo que 

o volume utilizado em cada ciclo correspondeu a 80 % do volume total de poros do 

material. Após cada ciclo de impregnação o material foi seco em estufa a 100 °C por 

12 horas. 



 

 

 

A decomposição do sal precursor conseguinte formação do óxido metálico foi 

realizada via calcinação a 500 °C por 3 horas com taxa de aquecimento de 2 °C/min, e 

com vazão de gás de arraste, N2, de 50 mL/min. 

O material calcinado foi pastilhado utilizando 5 tf na prensa hidráulica. As 

pastilhas foram maceradas e, por meio de peneiramento, obteve-se partículas com 

diâmetro médio de 0,337 mm. 

 

Caracterizações 

Isotermas de fisissorção de N2 foram obtidas a 77 K utilizando o equipamento 

ASAP 2020 da Micromeritics. Com essa técnica foram determinados a área específica do 

catalisador AlSBA-15, a distribuição de tamanho de poros e volume de poros para a 

impregnação metálica. Previamente à análise, as amostras foram desgaseificadas a 

300 °C, sob vácuo por 3 horas, para remover possíveis contaminantes fisissorvidos. 

A razão silício/alumínio além da quantidade de platina impregnada no suporte 

foram determinadas via absorção atômica, utilizando o equipamento Varian SpectrAA 

50B. A abertura da amostra foi realizada via digestão ácida utilizando 3 mL de HF, 

0,5 mL de água régia e 5 mL de solução 4 % de H3BO3 como supressor de ionização. 

O difratograma de raios X a baixo ângulo foi realizado por meio do equipamento 

Bruker D8-Advance com varredura βθ de 0,5 ° a 5,0 °, passo de 0,01 ° e velocidade de 

varredura de 0,5 °min-1 com o objetivo de confirmar a obtenção da estrutura da SBA-15 

e determinar o parâmetro de rede (a0). A morfologia e tamanho de poros foram analisados 

por microscopia eletrônica de transmissão (MET), utilizando o microscópio JEOL JEM-

1400. 

Para a investigação da acidez do suporte, foi realizada a dessorção de amônia a 

temperatura programada (TPD/NH3). O ensaio foi feito no equipamento Autochem II 

2920 da Micromeritics onde 100 mg do sólido foram submetidos a um pré-tratamento a 

300 °C por 1 hora, 10 °C/min. Em seguida, uma corrente de 10 % NH3 em He, 50 mL/min 

passou pela amostra por 30 min a 100 °C. A remoção da amônia fisissorvida foi realizada 



 

 

 

a 100 °C com uma corrente de He de 50 mL/min. A dessorção realizou-se até 700 °C com 

rampa de 10 °C/min. 

Para se determinar a temperatura ótima para a ativação do catalisador Pt/AlSBA-

15 fez-se a redução à temperatura programada (TPR) por meio do equipamento Autochem 

II 2920 da Micromeritics. Para isso, uma amostra de 50 mg do catalisador impregnado, 

Pt/AlSBA-15, foi pré tratado em um tudo de quartzo em “u” sob fluxo de hélio, 

30 mL/min a 300 °C por 60 min. Foi realizada rampa de aquecimento com uma taxa de 

10 °C/min até 900 °C sob fluxo da mistura H2/He (10 % molar) a uma vazão de 

30 mL/min. 

 

Hidroisomerização de n-Hexadecano 

Uma ilustração esquemática do módulo reacional é apresentada na Figura 1. A 

reação se deu em um reator tubular contendo 3,0 g de catalisador. n-Hexadecano (Tedia, 

>99%) foi injetado no reator por uma bomba pistão a uma vazão constante (0,26 ml/min). 

A vazão de hidrogênio (200 ml/min) foi ajustada por um controlador de vazão mássica. 

A pressão do sistema foi mantida por uma válvula back-pressure a jusante do reator. A 

temperatura do reator foi controlada por um forno de aquecimento acoplado a um 

controlador de temperatura. A linha de saída do reator foi mantida aquecida para que os 

produtos da reação fossem injetados na fase gasosa no cromatógrafo (Varian CP-3800). 

Este, equipado com detector de ionização por chama (FID) e coluna apolar DB 1 (capilar, 

30 m x 0.25 mm, J&W Scientific). 

O catalisador foi reduzido in-situ a 520 °C por 3 horas com taxa de aquecimento 

de 2 °C/min e vazão de hidrogênio de 50 mL/min. 

As condições operacionais, obtidas previamente em estudo em batelada, para a 

reação foram de 290 °C, 55 bar, velocidade espacial mássica horária (WHSV) de 4 h-1 e 

razão molar de hidrogênio/hidrocarboneto igual a 10. Na identificação dos produtos no 

cromatógrafo a gás, utilizou-se vazão de gás de arraste de 1 mL/min, corrida isotérmica 

a 70 °C por 8 min, aquecimento com taxa de 10 °C/min até 200 °C, permanecendo nesta 



 

 

 

temperatura por mais 9 min. Com o injetor e o detector a 250 °C e 220 °C 

respectivamente. 

 

 

Figura 1 – Modelo esquemático do módulo experimental. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterizações Do Suporte e Catalisador 

As análises de espectroscopia de absorção atômica para os elementos: Al, Si e Pt; 

revelaram uma razão silício/alumínio do suporte AlSBA-15 igual a 10,6 ± 0,1. Isto 

demostra que não houve uma completa incorporação do alumínio, disponível na síntese, 

na estrutura do material. Já para o catalisador, a análise revelou impregnação de 0,55 ± 

0,01 % (m/m) de platina no suporte. Embora o teor de platina esteja acima do teórico 

esperado (0,5 %), o erro associado à técnica justifica este desvio observado. 
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A difração de raios X a baixo ângulo para o material sintetizado (Figura 2) revelou 

a presença de três picos característicos da SBA-15, com os planos (100), (110) e (200) 

atribuídos à simetria hexagonal p6mm da estrutura de poros e aos canais paralelos (WU 

et al., 2004). 

 

 

Figura 2 – Difratograma de raios X a baixo ângulo para o suporte AlSBA-15. 

 

As isotermas de fisissorção de nitrogênio (Figura 3) para o suporte e para o 

catalisador calcinado, são classificadas como isotermas do tipo IV, características de 

materiais que possuem poros cilíndricos, apresentando histereses do tipo H4 relativo à 

mesoporosidade do material (THOMMES et al., 2015). A distribuição de tamanho de 

poros obtida pelo método de Barrett, Joyner e Halenda (BJH) mostra, para a AlSBA-15, 

poros da ordem de 10 nm, enquanto para o catalisador há um aumento significativo dessa 

distribuição. Tal fato se deve à presença de agregados de partículas do óxido metálico 

como evidenciado pela análise de redução a temperatura programada. 

Assim como no DRX, as imagens obtidas por MET (Figura 4) evidenciam a 

organização estrutural característica da AlSBA-15 (Figura 4(a)) com canais cilíndricos 



 

 

 

paralelos organizados hexagonalmente. Na Figura 4(b) é apresentado a microscopia para 

o catalisador, na qual fica evidente que a estrutura do material foi mantida após a 

impregnação e calcinação do suporte. Tal resultado foi reafirmado pela isoterma de 

fisissorção de N2 do catalisador. Ademais, é observada a presença de partículas de platina 

dispersas ao longo dos canais do material. 

 

 

Figura 3 – Isoterma de fisissorção de nitrogênio para o suporte AlSBA-15 e 

catalisador Pt/AlSBA-15 com distribuição de tamanhos de poros para ambos materiais 

inset. 
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Figura 4 – Microscopia eletrônica de transmissão para o suporte AlSBA-15 (a) e 

para o catalisador Pt/AlSBA15 (b), obtidos a 200 e 250 kV, respectivamente. 

 

A acidez do suporte foi avaliada por dessorção de amônia à temperatura 

programada. A desconvolução da curva apresentada na Figura 5 revelou três picos 

referentes à sítios com diferentes forças ácidas. Os fracos, de 100 a 250 °C, com 

abundância moderada, os médios (250 – 400 °C) em maior quantidade e finalmente os 

fortes, que se apresentam acima de 400 °C, em menor quantidade. A quantificação de 

cada tipo de sítio ácido assim como a acidez total em mol NH3/g é apresentado na Tabela 

1. Os valores de quantificação dos sítios ácidos estão de acordo com os encontrados na 

literatura para este material (GALLO et al., 2010; LI et al., 2012). 

 



 

 

 

 

Figura 5 – Dessorção de amônia a temperatura programada para o suporte 

AlSBA-15. 

 

Tabela 1 – Quantificação dos sítios ácidos de força fraca, média e forte do 

suporte AlSBA-15 

Quantificação de Sítios ácidos ( mol NH3/g) 

Fracos Médios Fortes Total de 
Sítios (100-250°C) (250-400°C) (>400°C) 

250 344 104 698 

 

A determinação da temperatura de ativação do catalisador é realizada pela redução 

à temperatura programada. Com o levantamento da curva de consumo de hidrogênio em 

função da temperatura (Figura 6) têm-se dois picos relativos à redução do metal 

depositado no suporte. A alta temperatura de redução indica uma interação entre as 

espécies de platina com os grupos SiO2 da superfície do suporte (HURST et al., 1982), 
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assim como a presença de aglomerados do óxido metálico PtO que apresentam redução 

entre 500 e 700 °C (MEDINA-MENDOZA et al., 2011; SOBCZAK et al., 2004). 

 

 

Figura 6 – Redução a temperatura programada do catalisador Pt/AlSBA-15. 

 

Reação de Hidroisomerização 

Os cromatogramas obtidos para as amostragens realizadas ao longo da reação 

estão presentes na Figura 7. É evidente, na distribuição de produtos, a prevalência dos 

hidrocarbonetos pesados, sendo a fração craqueada pouco contributiva para a composição 

global. Dentre a fração pesada, encontra-se da esquerda para a direita, o n-C16 em 27 

min, seguido dos isômeros monorramificados (25-26 min) e então os multirramificados 

(24-25 min). 

Na Figura 8(a) estão dispostos os dados de conversão global do n-hexadecano e 

seletividade a mono, multirramificados, isômeros totais e produtos craqueados em relação 

aos produtos totais ao longo da reação. A leve queda inicial observada na conversão é 
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esperada para um sistema catalítico bifuncional. Tal desativação é atribuída à formação e 

deposição de coque sobre os sítios ácidos do suporte. Ao passo que ocorre a desativação 

inicial do catalisador, há uma diminuição na formação de produtos craqueados e 

consequente aumento na fração de isômeros. Foi observada a estabilização na formação 

de produtos com 90 minutos de reação, fato evidenciado pela estabilidade tanto das curvas 

de conversão e seletividades, apresentadas na Figura 8(a), quanto na composição dos 

produtos de reação (Figura 7 e Figura 8(b)). Dentro do regime permanente, foram obtidas 

conversões de 57 % de n-hexadecano com seletividade a isômeros de 84 % em relação 

aos produtos de reação, sendo 56 % de monorramificados e 28 % de multirramificados. 

 

 

Figura 7 – Cromatogramas dos produtos ao longo da reação. 

 

Dentre os isômeros monorramificados formados, há uma prevalência na formação 

de 3-metil-pentadecano e 7-metil-pentadecano, sendo que a seletividade destes produtos 

em relação aos monorramificados alcançou valores de 55 e 18 %, respectivamente. Além 

disso, para o 2-metil-pentadecano foi notada uma baixa seletividade, estando de acordo 

com o mecanismo para isomerização com o intermediário ciclo-propano protonado 

(WEITKAMP; HUNGER, 2007). 
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Figura 8 – (a) Conversão total e seletividade para os diferentes grupos de 

produtos. (b) Seletividade dos metil-pentadecanos em relação à monorramificados. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A metodologia de síntese adotada para o suporte foi eficaz para a obtenção da 

sílica mesoporosa SBA-15 modificada com alumínio, pois este suporte apresentou 

propriedades texturais e morfológicas compatíveis com as descritas na literatura. Como 

resultado da impregnação incipiente, foi obtido o catalisador com platina 

homogeneamente distribuída. O balanço entre sítios ácidos e metálicos se mostrou eficaz 

na reação de hidroisomerização da molécula modelo n-hexadecano. A distribuição de 

produtos, para as condições experimentais, favoreceu a formação dos isômeros 3-metil-

pentadecano e 7-metil-pentadecano, com conversão total de n-C16 em torno de 57 % e 

seletividade a isômeros de 84 %. 

 

 

 

 

 Isômeros  Sel. Mono  Conversão  Sel. Multi  Craq.

30 60 90 120 150 180 210 240
0

20

40

60

80

100

30 60 90 120 150 180 210 240
0

10

20

30

40

50

60

(%
)

Tempo de reação (min)

(b)

S
el

et
iv

id
ad

e 
(%

)

Tempo de reação (min)

 2 metil
 3 metil
 4 metil
 5 metil
 7 metil

(a)



 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

GALLO, J. M. R.; BISSIO, C.; GATTI, G.; MARCHESE, L.; PASTORE, H. O. 

Physicochemical Characterization and Surface Acid Properties of Mesoporous [Al]-

SBA-15 Obtained by Direct Synthesis. Langmuir , v. 26, n. 8, p. 5791–5800, 2010. 

HURST, N. W.; GENTRY, S. J.; JONES, A.; MCNICOL, B. D. Temperature 

Programmed Reduction. Catalysis Reviews, v. 24, n. 2, p. 233–309, 1982. 

LEE, E.; YUN, S.; PARK, Y.; JEONG, S.; HAN, J.; JEON, J. Selective 

hydroisomerization of n-dodecane over platinum supported on SAPO-11. Journal of 

Industrial and Engineering Chemistry, v. 20, p. 775–780, 2014. 

LI, Y.; PAN, D.; YU, C.; FAN, Y.; BAO, X. Synthesis and hydrodesulfurization 

properties of NiW catalyst supported on high-aluminum-content, highly ordered, and 

hydrothermally stable Al-SBA-15. Journal of Catalysis, v. 286, p. 124–136, 2012. 

MEDINA-MENDOZA, A. K.; CORTÉS-JÁCOME, M. A.; TOLEDO-ANTONIO, J. A.; 

ANGELES-CHÁVEZ, C.; LÓPEZ-SALINAS, E.; CUAUHTÉMOC-LÓPEZ, I.; 

BARRERA, M. C.; ESCOBAR, J.; NAVARRETE, J.; HERNÁNDEZ, I. Highly 

dispersed uniformly sized Pt nanoparticles on mesoporous Al-SBA-15 by solid state 

impregnation. Applied Catalysis B, Environmental, v. 106, p. 14–25, 2011.  

PÖLCZMANN, G.; VALYON, J.; SZEGEDI, Á.; MIHÁLYI, R. M.; HANCSÓK, J.; 

Hydroisomerization of Fischer-Tropsch Wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/SAPO-11 

Catalysts. Topics in Catalysis, v. 54, p. 1079-1083, 2011. 

SABYROV, K.; MUSSELWHITE, N.; MELAET, G.; SOMORJAI, G. A. 

Hydroisomerization of n-hexadecane: remarkable selectivity of mesoporous silica post-

synthetically modified with aluminum. Catalysis Science & Technology, v. 7, n. 8, p. 

1756–1765, 2017.  

SOBCZAK, I.; ZIOLEK, M.; NOWACKA, M. Preparation and characterisation of Pt 

containing NbMCM-41 mesoporous molecular sieves addressed to catalytic NO 

reduction by hydrocarbons. Microporous and Mesoporous Materials, v. 78, p. 103-



 

 

 

116, 2004.  

THOMMES, M.; KANEKO, K.; NEIMARK, A. V.; OLIVIER, J. P.; RODRIGUEZ-

REINOSO, F.; ROUQUEROL, J.; SING, K. S. W. IUPAC Technical Report 

Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore 

size distribution (IUPAC Technical Report). Pure Applied Chemistry, v. 87, n. 910, p. 

1051–1069, 2015.  

WEITKAMP, J.; HUNGER, M. Acid and Base Catalysis on Zeolites. In: ČEJKA, J.; 

BEKKUM VAN, H.; CORMA, A.; SCHÜTH, F. (ed.). . Studies in Surface Science and 

Catalysis. v. 168 p. 787–835, 2007. 

WU, S.; HAN, Y.; ZOU, Y. C.; SONG, J. W.; ZHAO, L.; DI, Y.; LIU, S. Z.; XIAO, F. 

S. Synthesis of Heteroatom Substituted SBA-15 by the “pH-Adjusting” Method. 

Chemistry of Materials, v. 16, n. 3, p. 486–492, 2004.  

ZANATTA, E. R.; RAIA, R. Z.; ARROYO, P. A. Síntese Direta da Peneira Molecular 

Mesoporosa Al-SBA-15. In: XXIV congreso Iberoamericano de Catálisis. Anais...2014 

  



 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO METODOLÓGICA DA SÍNTESE DE 

ÓXIDO DE GRAFENO PARA PRODUÇÃO DE 

COMPÓSITOS  
 

 

B. J. HUYKE SANDOVAL1, R. P. MARTINS1, J. C. M. VICENTINI1, M. de 

SOUZA1, M. H. N. OLSEN SCALIANTE1 e F. R. G. BRANCO DA SILVA1* 

 

1 Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Engenharia Química 

E-mail para contato: frgbsilva2@uem.br 

 

 

RESUMO – Visando contribuir para o desenvolvimento de fotocatalisadores eficientes 

na fotorredução do dióxido de carbono por irradiação solar, o presente trabalho objetivou 

avaliar as metodologias de síntese do óxido de grafeno a partir do grafite para identificar 

o melhor protocolo a ser aplicado na síntese de catalisadores Cu/TiO2 para elucidar o 

efeito sinérgico entre cobre e dióxido de titânio e assim contribuir de forma eficiente na 

produção de compósitos do tipo Cu/Ti/RGO.  O trabalho partiu da reprodução do método 

de Hummers e observou a necessidade de reavaliar a quantidade de permanganato de 

potássio utilizado, ácido sulfúrico, bem como, parâmetros como temperatura, tempo de 

síntese e técnica de lavagem, pois, não se observava fotoatividade alguma Foi possível 

observar a necessidade de alteração na razão permanganato de potássio/grafite, tempo e 

temperatura reacional para obter óxido de grafeno. O óxido de grafeno (GO) reduzido foi 

obtido empregando-se suco de limão como fonte de ácido cítrico (5 a 7%) como agente 

redutor. Portanto, foi possível sintetizar o compósito com relevada fotoatividade 

realizando pequenas alterações no método de Hummers.  

 

Palavras Chave: Hummers, grafeno, oxidação, catalisador. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente emissão de dióxido de carbono associada à um consumo maciço de 

combustíveis fósseis tem provocado séria crise ambiental e energética (Ciais et al, 2014). 

Desta forma, a redução fotocatalítica de CO2 por fotossíntese artificial é uma solução 

promissora, pois utiliza luz solar prontamente disponível para converter CO2 em 

combustíveis, que são extremamente promissores para as questões de escassez de energia. 

Contudo, apesar de diversos relatos na literatura, ainda há uma moderada eficiência de 

conversão de CO2, fato que demonstra que ainda é um tema relevante que precisa ser 

investigado (Das et al. 2014; Abdullah et al. 2015; Low et al. 2016). 

O grafeno é o mais recente membro da família dos alótropos do carbono. 

Atualmente se tem utilizado o termo grafeno para abranger o material original assim como 

a uma família de materiais formados por duas, três, quatro folhas de grafeno empilhadas 

e organizadas, sendo que o grafeno é formado apenas por uma camada monoatômica 

(Novoselo et al., 2004).  

.A folha do óxido de grafeno reduzido é um material bidimensional, formado 

exclusivamente por átomos de carbono com hibridizações do tipo sp2, ligados entre si em 

hexágonos perfeitos, em uma estrutura similar a de uma colméia, sendo a unidade 

estrutural básica que é uma estrutura tridimensional formada por ligações carbono-

carbono do tipo sp2, cujosempilhamento e interação via ligações de van der Waals dá 

origem à estrutura do grafite(Ray, 2015).  

O método de maior rendimento e de maior facilidade na aplicação de síntese do 

óxido de grafeno são os métodos químicos, ou esfoliação química, baseado na oxidação 

de porções de grafite formando o óxido de grafite em suspensão coloidal, podendo ser em 

água ou em solventes orgânicos polares (Ferrnández-Merino et al., 2010)  

 Nanomateriais preparados a partir de metais existentes em grande abundância e 

com custos menores têm atraído considerável atenção devido ao seu potencial como 

alternativa interessante para os raros e custosos catalisadores de metais nobres utilizados 

em muitos processos químicos comerciais convencionais. Nanopartículas (NPs) 



 

 

 

metálicas destes metais apresentam, frequentemente, uma atividade diferente da dos 

diversos materiais a granel correspondentes devido aos seus diferentes tamanhos e 

formas, que dão origem a propriedades distintas. 

O metal cobre é um dos melhores catalisadores para a reação de fotorredução 

catalítica do CO2 e acredita-se que as NPs de [Cu] tenham papéis múltiplos, incluindo a 

supressão da recombinação de pares de elétrons-lacunas fotogerados, facilita a 

transferência de cargas pelo efeito LSPR (localized surface plasmon resonance) e têm 

maior absorção de comprimentos de onda maiores (Wang et al.2015). 

 Neste contexto, NPs de [Cu] são particularmente atraentes por causa da alta 

abundância natural do cobre e baixo custo e as maneiras múltiplas práticas e diretas de 

preparar nanomateriais à base de [Cu].  

[Cu] é um metal de transição 3d e tem algumas propriedades físicas e químicas 

peculiares. Os materiais à base de cobre podem promover e sofrer uma variedade de 

reações devido ao amplo espectro de estados de oxidação acessíveis (Cu0, Cu+, Cu2+ e 

Cu3+), que possibilitam a reatividade via rotas de um ou dois elétrons. Devido às suas 

características e propriedades únicas, os nanocatalisadores à base de [Cu] encontraram 

muitas aplicações na nanotecnologia, incluindo transformações orgânicas catalíticas, 

eletrocatálise e fotocatálise. O principal desafio na catálise é preparar nanomateriais que 

sejam altamente ativos, seletivos, estáveis, robustos e de baixo custo. Uma forma 

econômica de criar nanomateriais avançados à base de cobre para catálise é impregnar as 

NP de [Cu] (por exemplo, Cu, CuO ou Cu2O) em suportes tais como óxidos de ferro, 

SiO2, materiais à base de carbono ou polímeros (Wang et al., 2015).  

 Segundo Schneider et al. (2014), materiais de óxido de titânio têm mostrado grande 

potencial como fotocatalisadores ideais e poderosos para várias reações significativas. 

Existem diferentes precursores na síntese de nanopartículas de TiO2 e os mesmos podem 

ser classificados em sais insolúveis e sais solúveis e ainda dependendo do precursor 

utilizado o produto resultante será significativamente diferente na composição e da 

mesma maneira na morfologia.  

Das fases do TiO2, a fase anatase é a mais ativa na fotorredução catalítica do CO2 a 

CH4, devido à banda de condução ser mais negativa que os potenciais de redução para a 

obtenção dos produtos. Segundo Cao et al. (2016), a atividade do fotocatalisador depende 



 

 

 

do tamanho, da forma e inclusive das propriedades da superfície. Ademais, algumas 

propriedades físico químicas estão diretamente ligadas as configurações atômicas e às 

faces/planos cristalográficos expostas.  

 Desta forma, o presente trabalho objetivou avaliar as metodologias de síntese do 

óxido de grafeno a partir do grafite para identificar o melhor protocolo a ser aplicado na 

síntese de catalisadores Cu. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Síntese do óxido de grafeno (GO)  

Com base no método de Hummers (HUMMERS & OFFEMAN, 1958) a seguinte 

metodologia foi proposta para obtenção do óxido de grafeno. 3 g de grafite em flocos 

foram dispersos em 180 mL de H2SO4 concentrado, por 30 minutos. Então, 15 g de 

KMnO4 foram adicionados lentamente à suspensão, mantida em banho de gelo em 

temperatura abaixo de 20ºC, pois, a mistura de H2SO4 e KMnO4 é altamente explosiva. 

Após a adição do permanganato de potássio, a mistura foi deixada reagindo por 30 

minutos. Em seguida, a solução foi aquecida à 40ºC e mantida por 5 horas, que foi o 

tempo de oxidação mais adequado encontrado. Logo após, a reação foi levada novamente 

em banho de gelo para manter a temperatura entre 30 a 40ºC e iniciou-se a adição de 180 

mL de água por gotejamento. A solução foi transferida para um béquer de 1,8 L e 

adicionou-se água deionizada até o volume do béquer. Em seguida, 18 mL de H2O2 foram 

adicionados à solução, que foi deixada reagindo por cerca de 10 min. Nessa etapa a 

mistura passou de uma cor amarronzada para um amarelo vivo (Figura 1). Para o término 

da etapa de reação, foram adicionados 10 mL de HCl concentrado e a mistura descansou 

por cerca de 20 horas.  Os óxidos foram separados por centrifugação (10000 rpm por 7 

min) e lavados com água deionizada.  

Após Difração de Raios X, constatou-se a necessidade de ajuste na etapa de 

lavagem, executando-a repetidamente até pH neutro. Secou-se a amostra em estufa e 

conduziu-se a esfoliação em ultrassom em tempos de 60 a 120 min. O material foi seco 

em estufa a 60ºC.  



 

 

 

 

Preparo dos Catalisadores Cu/TiO2 

O catalisador Cu/TiO2 foi preparado pelo método de precipitação em etapa única. 

Brevemente, 0,5 g de TiO2 (Degussa P25) foi disperso em 50 ml de solução aquosa de 

NaOH 0,25 M, e depois, um certo volume de solução de CuCl2 0,05 M (Cu:Ti = 1,5 %) 

foi gotejado sob agitação. A solução permaneceu sob agitação por um período durante 

6 h. Os precipitados foram lavados com água em pH 7 e depois secos a 80 °C durante 12 

h.   

  Amostras de TiO2 isentas de cobre foram preparadas semelhantemente. Tanto 

TiO2 como Cu/TiO2 foram calcinados a 400 °C durante 2 h.   

  Para a preparação de TiO2/CuO, os sais precursores nitrato trihidratado de cobre e 

o isopropóxido de titânio (IV) foram precipitados juntos utilizando uma solução de NaOH 

1 mol.L-1. Os cálculos foram realizados para 2% de CuO em TiO2, de acordo com 

resultados de Singhal et al. (2016) e Nasution et al. (2005). A metodologia seguiu da 

mesma forma que os anteriores, conforme Silva et al. (2016).  

 Após a síntese, os fotocatalisadores preparados foram caracterizados por 

difratometria de raios-X e espectrofotometria fotoacústica.  

 

Síntese do óxido de grafeno reduzido (RGO)  

Para esta síntese, foi utilizado um agente redutor inorgânico, suco de limão (ácido 

cíctroc 5 a 7%), onde, a amostra depois de seca foi processada em um processador para 

diminuir sua granulometria e embebida com 200 mL de água deionizada. A proporção 

utilizada do agente redutor foi 2 g/100 mL de água deionizada, totalizando 4 gramas de 

agente redutor.  A amostra foi deixada a 40 ºC por 24 horas sob intensa agitação e refluxo.  

 

Síntese do Compósito Cu/Ti/RGO  

Para a síntese do compósito Cu/Ti/RGO nas proporções de 1%Cu/20%TiO2/RGO 

foi necessário 3,22 g de óxido de grafeno, previamente seco a 50°C, ultrassonificado em 



 

 

 

570 mL de água desionizada até completa solubilização. Após, foi adicionado 1,91 mL 

de isopropóxido de titânio (IV) e 0,0805 g de CuCl2.2H2O. A solução foi colocada em 

autoclave a 180 °C por 8 h.  

 

Caracterizações 

Os compósitos e seus intermediários foram caracterizados por difratometria de raios 

X, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Energia Dispersiva e os 

fotocatalisadores por Espectroscopia de Fotoacústica. 

As amostras foram analisadas por Difração de raios X utilizando um difratômetro 

de raios X da Brucker com 2 variando entre 2o e 90o, com radiação Cu-K, localizado 

na COMCAP (Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa) na UEM. Os picos dos 

difratogramas foram identificados utilizando o banco de dados do ICDD (International 

Conference on Diffraction Data, comparando-se os picos as linhas de difração das fichas 

catalográficas em software X’Pert HigScore Philips.  

Para as análises de espectroscopia de energia dispersiva, as amostras eram as 

mesmas utilizadas no MEV, uma vez que a sonda de EDS é acoplada ao sistema de 

microscopia Quanta 250, localizado na Central de Microscopia do Complexo de Centrais 

de Apoio a Pesquisa (CMI-COMCAP) na Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

Após selecionar regiões estratégicas da amostra, o sistema EDS é capaz de identificar 

elementos químicos presentes nessas superfícies, fazendo uma média entre elas e 

mostrando resultados de forma quantitativa. 

Os espectros fotoacústicos foram obtidos utilizando uma frequência de modulação 

de 21 Hz no intervalo de 200 a 800nm e normalizados com um espectro de carvão 

ultrapuro, já que a intensidade luminosa varia com o comprimento de onda, localizado no 

Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá (DFI/UEM).  

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste trabalho, foram analisados os produtos provenientes da síntese do óxido de 

grafeno, propostos pelo método de Hummers e dos produtos após a secagem. Em geral, 

houve bom rendimento em relação à síntese do óxido de grafeno, visto que todos os 

passos foram revisados até se chegar a um tempo de oxidação ótimo, de 5 horas, com 

quantidades de reagentes específicos e temperaturas ideais, de cerca de 40 ºC, onde de 

início verificou-se que o método original utilizava uma temperatura maior, de 95 °C. Para 

isso, foi realizado um planejamento experimental onde as temperaturas de oxidação e o 

seu respectivo tempo foram variados com o objetivo de identificação das etapas cruciais 

e a padronização da síntese. Com o planejamento experimental, a síntese foi então 

padronizada e seus resultados foram condizentes com o método descrito no item referente 

a Materiais e Métodos. A Figura 1 a seguir apresenta a padronização citada, baseada na 

coloração ideal atingida. 

 

Figura 1 - Óxido de Grafeno  

   

A Figura 2, a seguir, apresenta a análise por difração de Raios X para a amostra de 

grafite em flocos, obtida comercialmente. É possível notar a presença clara de dois picos 

principais, referentes ao elemento carbono, em 2 de aproximadamente em 27º e 55º, 

respectivamente. Essa análise era de se esperar, justamente, pois a amostra analisada era 

apenas grafite em flocos, majoritariamente composto apenas por carbono.  



 

 

 

 

Figura 2. Difratograma do grafite em flocos. 

 

 A Figura 3 apresenta os resultados da Difratometria de Raios X para 5 amostras, 

sintetizadas de acordo com o método já descrito, de óxido de grafeno.  As Figuras 3-(c), 

3-(d) e 3-(e) apresentam semelhanças entre si como a presença de C60 na mesma faixa 

de ângulo, aproximadamente de 14º, e também a presença de C, na faixa de 20 a 30º.  

 
(a) 

 
(b) 



 

 

 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 3 - Difratograma das amostras de grafeno obtidas no ajuste da 

metodologia. 

 

 As aparições de S são devido ao uso de ácido sulfúrico na síntese, porém, o uso de 

alta temperatura nas sínteses iniciais mostrou que traços maiores de enxofre permanecem 

na amostra após etapa de oxidação. 

    Há ainda a peculiaridade dos pigmentos marrom e amarelo, decorrentes da etapa 

de lavagem e centrifugação das amostras, onde não se era retirado o sobrenadante mais 

espesso, por ele carregar um pouco do material de fundo. Essas medidas foram ajustadas 

e aprimoradas nas sínteses seguintes, depois de analisados os resultados dos DRX.  

 A Figura 3-(d) exemplifica a melhoria da síntese do Óxido de Grafeno, com a 

temperatura ajustada em aproximadamente 40ºC e a retirada da parte espessa na 

centrifugação, resultando em uma amostra com uma oxidação maior e sem a presença dos 

pigmentos acima citados, porém, é possível notar um pico característico de enxofre, 

provavelmente devido ao descontrole da temperatura reacional.  



 

 

 

 

 

Figura 4 – Espectro de EDS do óxido de grafeno obtido. 

 

Na Figura 4 é apresentada o EDS da amostra obtida pela técnica ajustada, 

comprovando que os parâmetros alterados da metodologia de Hummers foram 

satisfatórios para obter o óxido de grafeno.  

As imagens apresentadas na figura 5 mostram a diferença morfológica entre a 

amostra inicial de grafite em flocos e o óxido de grafite obtido. Nota-se na figura 5 (b) a 

presença folhas, uma morfologia que indica a presença de grupos oxigenados (Chong et 

al. 2015), ou seja, a indícios de que a síntese do óxido de grafeno tenha realmente 

ocorrido.  
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Figura 5 – Microscopia Eletrônica de Varredura. (a) Grafite; (b) GO 

 

A dispersão obtida seguiu para a etapa de redução e as hibridizações sp³ foram 

removidas com a redução dos grupos funcionais oxigenados, retornando à hibridização 

sp² como no grafite de origem, sua configuração foi reestruturada e este novo produto foi 

denominado de óxido de grafeno reduzido (RGO) (Stobinski et al. 2014), sua composição 

foi confirmada pelo EDX mostrado na Figura 6 (a), pois houve uma redução da 

intensidade do pico de oxigênio comparado ao carbono comprovando a remoção dos 

grupos funcionais oxigenados. Pode-se observar na Figura 6 (b) que houve um 

incremento dos picos relacionados ao Ti, Cu e O referente ao RGO. As figuras 6 (c) e (d) 

mostram as imagens  de MEV após a redução e inserção os metais.  

(a) (b) 



 

 

 

(c) (d) 
Figura 6 – (a) EDX do RGO; (b) EDX do compósito obtido Cu/Ti/RGO; (c) MEV do 

RGO e (d) MEV do compósito Cu/Ti/RGO 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho permitiu avaliar as metodologias utilizadas para a obtenção 

do óxido de grafeno, óxido de grafeno reduzido, com um alto rendimento e da maneira 

mais simples e menos agressiva possível. Foi constatado que o método utilizado é 

eficiente e os resultados trazidos por ele foram satisfatórios. O compósito Cu/Ti/RGO foi 

sintetizado com sucesso podendo ser promissor em diversos processos fotocatalíticos. 
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RESUMO- Os fármacos, entre eles, o paracetamol é considerado um contaminante 

emergente (CE) que está presente em diferentes matrizes ambientais podendo causar 

diversos danos à saúde de animais e seres humanos requerendo tratamentos alternativos 

de polimento capazes de promover sua degradação. A fotocatálise heterogênea se destaca 

como um Processo Oxidativo Avançado (POA) capaz de promover completa 

mineralização do CE, porém, muitas questões ainda são levantadas com relação ao 

fotocatalisador utilizado. Pelo fato de atualmente haver uma grande busca por projetos 

mais eficientes e aliados ao conceito de sustentabilidade tem despertado o interesse 

científico e tecnológico para a utilização do licor negro, um resíduo de natureza fenólica 

e de baixo custo. O presente trabalho teve como objetivo principal produzir uma resina 

biofenólica proveniente da reação de polimerização do licor negro com tanino e 

formaldeído para produzir um suporte eficiente para o semicondutor óxido de zinco e 

assim avaliar as possíveis melhorias oriundas desse novo catalisador. O uso da res ina na 

degradação do paracetamol indicou que a remoção de paracetamol não foi 

predominantemente por fotocatálise, apontando a necessidade de uma avaliação adicional 

da adsorção. Independentemente, a resina bio-fenólica se destaca como um material 

alternativo com características importantes para uso como adsorvente e/ou suporte 

catalítico. 
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Palavra chave: Licor Negro. micropoluentes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Junto com o atual desenvolvimento industrial, vem com ele uma nova preocupação 

com o nível de poluição. Uns dos riscos atuais de poluição são os efluentes contaminados 

como resíduos de limpeza industrial, nos processos de testes de controle de qualidade e 

de corantes, no pós-tratamento físico-químico de produtos, entre outros. A poluição 

causada pelo lançamento de resíduos no meio ambiente, de uma forma geral, causa 

preocupação. Entretanto, é dada maior atenção à poluição das águas pela sua importância, 

pois cobrem aproximadamente 70% da superfície terrestre e as propriedades deste líquido 

e seus vapores controlam as condições climáticas que tornam possível a vida na Terra 

(O’Neill, 1λ85). Devido à ampla variação de características dos efluentes torna se um 

desafio e um risco ao meio ambiente como, por exemplo, para o ecossistema aquático, e 

nem sempre os tratamentos atuais são capazes de eliminar todos os tipos de materiais 

existentes na água. Os resíduos produzidos em geral frequentemente contêm poluentes 

tóxicos e resistentes aos sistemas convencionais de tratamento (coagulação/floculação; 

adsorção com carvão ativado; precipitação; degradação biológica, dentre outros) (Souza 

e Peralta ‐ Zamora, 2006). 

A presença de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos 

adversos em organismos aquáticos e terrestres, mesmo sendo projetados para atuarem em 

seres humanos, pois os organismos aquáticos exibem os mesmos receptores, podendo 

afetar qualquer nível de hierarquia biológica, tais como célula, órgão, organismo, 

população e ecossistema (Suchara, 2007). 

A preocupação ambiental que surge com esses compostos, não é como uma baixa 

contaminação aguda e pontual, uma vez que são encontrados em baixas concentrações no 

meio ambiente. O problema enfrentado diz respeito a uma toxidade crônica, uma vez que 

esses compostos estão sempre no meio, podendo levar a alterações nos corpos aquáticos 

ao longo do tempo. (Zhang, Feng et  al., 2008). 



 

 

 

Cientistas de todo o mundo têm se dedicado ao estudo dos chamados contaminantes 

emergentes na água, que são resíduos de fármacos e hormônios (como os artificiais, 

consumidos como anticoncepcionais ou para fins de reposição) que afetam rios e lagos 

de todo o planeta. Dentre tantos fármacos que acabam permanecendo nos efluentes, 

podemos citar como exemplo o paracetamol. 

O Paracetamol (N-acetil-p-aminofenol, PCT) (Figura 1) é um analgésico-

antitérmico derivado do p-aminofenol que possui ação antipirética e analgésica e baixa 

ação anti-inflamatória.  Atualmente é o analgésico-antipirético mais utilizado, 

principalmente em pediatria (Sebben et al., 2010). Assim como outros fármacos, 

hormônio, agrotóxicos, pesticidas e herbicidas, é chamada a atenção devido à sua 

persistência no meio ambiente e a incapacidade das estações de tratamento de esgotos 

em remover contaminante, o que pode resultar em bioacumulação e consequências 

prejudiciais para os ecossistemas.  

 

 

 

 

Figura 1. Representação da estrutura do paracetamol 

 

Desta forma há necessidade de estudar novos processos de tratamento de 

água/efluentes que garantam um baixo nível de contaminantes. Os “Processos Oxidativos 

Avançados” (POAs) têm sido muito explorado em várias pesquisas por serem 

sustentáveis a grande prazo,  principalmente levando-se em consideração a sua 

contribuição com o aumento da biodegradabilidade do resíduo.  Estes métodos são 

baseados na formação de radical hidroxila (-OH), que é um agente altamente oxidante. 



 

 

 

Devido à sua alta reatividade (E˚=β,8 V), os radicais hidroxilas podem reagir com uma 

grande variedade de classes de compostos promovendo sua total mineralização sendo 

grande potencial como um novo método de descontaminação de efluentes. 

Dentre os POAs, a fotocatálise heterogênea se refere a um aumento 

da velocidade de uma fotorreação pela ação de um catalisador, como exemplo o dióxido 

de titânio (TiO2) e o óxido de zinco (ZnO). O semicondutor ZnO vem sendo estudado nos 

últimos anos por apresentar a mesma energia de “band-gap” que o TiOβ e, além disso, a 

mesma capacidade fotocatalítica (LI e HANEDA, 2003). Essa reação química acontece 

devido à absorção de fótons de luz, podendo ser  ultravioleta, visível ou infravermelho, 

por catalisadores que possuam a capacidade de produzir radicais livres como o radical 

hidroxila, ou pela absorção de radiação por um semicondutor formando par elétron (e-)/ 

buraco (h+) em sua estrutura eletrônica. As espécies geradas são reações de oxirredução. 

Para ocorrer à reação é necessário um semicondutor que é caracterizado por bandas 

de valência (BV) e bandas de condução (BC) sendo a região entre elas chamada de 

“bandgap”. A Figura β apresenta um resumo representativo do processo na partícula de 

um semicondutor (fotocatalisador).  

 A absorção de fótons com energia superior à energia de “band gap” resulta na 

promoção de um elétron da banda de valência para a banda de condução com geração 

concomitante de uma lacuna (h+) na banda de valência. Estas lacunas mostram 

potenciais bastante positivos, na faixa de +2,0 a +3,5 V medidos contra um eletrodo de 

calomelano saturado, dependendo do semicondutor e do pH. Este potencial é 

suficientemente positivo para gerar radicais HO a partir de moléculas de água adsorvidas 

na superfície do semicondutor, os quais podem subsequentemente oxidar o contaminante 

orgânico. Esse processo em que o elétron é retirado da superfície do semicondutor e o 

processo de recombinação do par elétron/lacuna resultando na liberação de calor define 

a eficiência da fotocatálise.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotorea%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3tons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radicais_livres
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rea%C3%A7%C3%B5es_de_oxiredu%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

   

Figura 2. Esquema representativo da partícula de um semicondutor. BV: banda 

de valência; BC: banda de condução. Adaptado de (Li, 2017). 

 

Para realizar a fotocatálise utilizam-se os fotocatalisadores sendo o óxido de zinco 

um dos principais. Ele é um semicondutor intrínseco do tipo n, encontrado naturalmente 

no mineral chamado zincita e está na classe dos óxidos condutores transparentes (TCO), 

sendo altamente transparente à luz visível e eletricamente condutor. O óxido de Zinco é 

um importante semicondutor intrínseco de “gap” direto de γ,γ7 eV, alta energia de ligação 

de excitação (60 meV) e boa mobilidade eletrônica. Ele é estável a altas temperaturas, 

absorve radiação ultravioleta e é insolúvel em a água e nos álcoois em geral. O óxido de 

zinco é decomposto a pressão atmosférica em temperaturas superiores a 2070 K apresenta 

atividade óptica, elétrica, físicas e mecânicas e é utilizado juntamente com o dióxido de 

titânio como fotocatalisadores, pois, ambos têm propriedades semicondutoras 

semelhantes, e apresentam energias de “band gap” próximas. 

No campo de novos materiais e em consonância com a proteção ambiental e os 

conceitos de sustentabilidade, os projetos de fotocatalisadores visam diminuir as 

desvantagens existentes no processo a partir da produção de novos materiais utilizando o 

conceito de química verde. Considerando a diversidade de poluentes produzidos pela 



 

 

 

indústria de papel e celulose, o licor negro se destaca como um dos subprodutos do 

processo de polpação de alto potencial para produção de novos materiais, pois, uma fração 

do licor negro pode ser recuperada do processo. Assim, o presente trabalho teve como 

objetivo utilizar como matéria-prima precursores alternativos de compostos fenólicos, 

como uma mistura de licor negro Kraft e tanino para produzir uma resina bio-fenólica 

que servisse de suporte para o semicondutor óxido de zinco e avaliar seu potencial na 

degradação do fármaco paracetamol.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Soluções de Paracetamol 

 

 Para a realização da fotocatálise foram realizadas soluções com Paracetamol (50 

mg/L), as quais foram preparadas a partir de 0,1 grama de paracetamol, solubilizados 

em 100 mL de água e 10 mL de metanol, e o volume completado até a marca de 2L do 

balão volumétrico. 

 

Fotocatálise 

 

Para a realização da fotocatálise foram utilizados os catalisadores comerciais de 

Óxido de Zinco e Dióxido de Titânio com e sem tratamento térmico. Para os 

experimentos com os catalisadores com tratamento térmico, os mesmos foram 

colocados em cadinhos em uma mufla a 550º por duas horas para a sua calcinação.   

A metodologia de preparo dos catalisadores mássicos foi a mesma seguida por 

Marques (2014). Para os testes de fotocatálise, 150 mL da solução de paracetamol 

(concentração: 50 mg/L) foi adiciona em um  béquer de  500 mL contendo o catalisador. 

A fim de analisar a eficiência da fotocatálise na degradação da molécula modelo, foram 

realizados testes de adsorção, em que a mesma solução de paracetamol foi misturada ao 



 

 

 

catalisador em ausência de luz. Por fim, para cada experimento, foi preparada uma 

solução branco, em que 150 mL de água destilada foi adicionada num béquer de 500mL 

contendo o catalisador utilizado, a fim de avaliar a liberação de cor e/ou substâncias pelo 

catalisador.  

 

Os testes fotocatalíticos foram realizados por um tempo total de 6 horas, sob 

agitação e radiação de quatro lâmpadas numa potência total de 60 W. As soluções de 

adsorção e branco foram mantidas sob agitação e temperatura ambiente. Três amostras 

foram retiradas a cada 2 horas, sendo elas uma de fotocatálise, de adsorção e branco. 

Para a leitura das amostras no espectrofotômetro, as amostras foram retiradas com uma 

seringa utilizando um suporte para filtro, sendo o filtro descartável tendo 0,13 mm . Para 

o cálculo da porcentagem de remoção final de adsorção mais fotocatálise pode ser feita 

utilizando a equação 1: 

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

 

           A partir da metodologia proposta para a fotocatálise foram realizados os 

experimentos utilizando catalisadores sem tratamento térmico e com o material calcinado. 

A solução branco é utilizada para determinar o quanto de cor que o material (os 

catalisadores) libera na solução de paracetamol. A solução de adsorção serve para 

determinar a quantidade de paracetamol removida por adsorção pelo catalisador, sendo 

ela um comparativo para analisar a eficiência do processo de fotocatálise frente à adsorção 

do material. 

Para a obtenção da remoção na adsorção pode ser utilizada a equação 2: 

 

=   � �  −   �  � 2Ã� �  � �              (2) 

 



 

 

 

Assim, ao realizarmos experimentos de fotocatálise, está sendo analisada a 

adsorção natural do material e simultaneamente a degradação através da radiação UV. 

Além disso, a ação dos catalisadores é investigada ao comparar os dados da fotocatálise 

com os dados da fotólise, sendo esse último um dado que representa a quantidade de 

paracetamol degradado pela radiação UV na ausência de catalisador. Para obter a 

porcentagem de remoção através da fotólise foi utilizada a seguinte equação 3 : 

 

 

= (   � �  −   �  � ���    )�  � �        (3) 

 

 

As concentrações foram obtidas após a subtração da concentração final da 

concentração do branco. O percentual de adsorção é baseado no nível de degradação do 

material em relação a sua concentração inicial (solução de paracetamol). 

 

Impregnação 

 

Para nova etapa do projeto foi utilizado o catalisador óxido de zinco impregnado 

nas resinas RFC e RFPA com o intuito de obter a eficiência do material impregnado na 

fotocatálise da solução de paracetamol. Para cada massa de resina utilizada era colocado 

10% em massa do catalisador óxido de zinco acrescentando água destilada. A solução foi 

colocada em um béquer utilizando um agitador magnético dentro de um cadinho com 

areia a 200°C sob agitação. Após a evaporação da água, o material do béquer foi colocado 

numa estufa a 200ºC por 24 horas para secagem completa. Nos experimentos com as 

resina RFC e RFPA foi utilizado 0,08g de resina impregnada com 20 mL de solução de 

paracetamol. 

Para fins de comparação o semicondutor óxido de zinco (ZnO) também foi utilizado 

na fotodegradação do paracetamol. Para tanto, o semicondutor foi submetido a um 



 

 

 

tratamento térmico no qual foi mantido a 500ºC por 2 h. O tratamento térmico se fez 

necessário, pois, de acordo com Abdulah e colaboradores (2017) e Zulkifee et al (2016), 

a calcinação melhora as propriedades texturais do material, tais como, tamanho de 

partícula e superfície específica. O semicondutor, resina e fotocatalisadores 

(semicondutor impregnado na resina), aqui denominados como ZnO@RFPA e 

ZnO@RFC foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e suas 

micrografias 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As amostras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

e encontram-se dispostas na Figura 3. 

 

 
(a) ZnO com ampliação de 4000x 

(b) RFPA com ampliação de 2000x (c) ZnO@RFC com ampliação de 4000x 



 

 

 

(d) RFC com ampliação de 2000x (e) ZnO@RFC com ampliação de 4000x 
 

Figura 4 – Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura obtida para os materiais 

utilizados neste trabalho. 

Testes fotocatalíticos com o semicondutor se iniciaram a fim de prever a influência 

do pH na fotodegradação. Resultados da fotocatálise estão dispostos na Tabela 1. De 

modo geral, observou-se que o efeito pH para o ZnO não foi significativo ao sair de um 

meio ácido para o básico na fotodegradação do paracetamol. Os resultados apresentados 

na Tabela 1 não tiveram diferença suficiente que justificasse uma avaliação mais 

aprofundada da influência desta variável na reação de degradação do paracetamol por 

fotocatálise. Porém, os resultados foram suficientemente significativos para comprovar a 

importância do processo de adsorção. Neste sentido, torna-se necessário computar o 

percentual total de remoção do paracetamol, que nada mais é do que a junção dos 

processos de adsorção e fotocatálise. Nota-se ainda que o processo de adsorção é um 

pouco mais sensível a variação de pH que a fotocatálise. Desta forma, optou-se por 

conduzir os experimentos em pH 10 corroborando com resultados (Jallouli et al , 2014). 

O pH da solução aquosa pode afetar a adsorção de poluentes na superfície do 

fotocatalisador. Isso pode ser atribuído devido a grande quantidade de íons de hidróxido 

disponíveis na superfície do ZnO a pH 5,5 a 9,0. Considerando que o paracetamol está 

normalmente em sua forma não iônica; a solubilidade da água é mínima e a adsorção no 

catalisador é maximizada. Por outro lado, a taxa de adsorção diminuiu significativamente 

em pH 11,0, principalmente devido à ionização da superfície do ZnO 

 



 

 

 

Tabela 1 – Variação do percentual de adsorção e de fotodegradação do paracetamol para 

diferentes pH num tempo de 2h. 

pH % Radsorção % Rfotocatálise 

4,0 
10,0 
10,0 

1,74 
11,89 
1,48 

61,90 
49,47 
53,34 

Concentração de paracetamol: 50 mg.L-1; volume: 250 mL; massa de catalisador: 1g 

  

 Para uma boa performance do material ZnO@resina na remoção de paracetamol 

foi necessário computar o percentual de adsorção. Portanto, a Tabela 2 a seguir apresenta 

resultados referentes à fotólise, percentual de adsorção e de remoção de paracetamol num 

período de 6 h. Como todo processo de adsorção, alguns fatores limitaram a investigação 

e um entendimento adequado do processo, como o tipo de interação e o mecanismo de 

adsorção. Isto se deve a necessidade de algumas análises de caracterização do material, 

principalmente a de estrutura química. Assim como no trabalho de Moreira et al (2019) a 

determinação do pHPCZ de 8,6 confirma os bons resultados para percentual de adsorção, 

pois quando o pH se diferencia do  pHPCZ, a instabilidade da carga na superfície ocorre e 

favorece a adsorção por forças eletrostáticas.  

 

Tabela 2 – Resultados da fotocatálise com ZnO impregnado das resinas bio-

fenólicas em pH 10 

CATALISADOR % R adsorção % R total(ads+fotocatálise)-6h 
ZnO 
ZnO@RFPA 
ZnO@RFC 

1,49±0,00 
67,17±0,00 
26,03±7,52 

5,263±2,536 
63,709±0,573 
37,635± 1,715 

 

A partir da Figura 5 é notório a diferença de capacidade de remoção de paracetamol 

entre os dois catalisadores. Isso se deve as diferenças apresentadas pelas resinas RFPA e 

RFC. 

O catalisador utilizado sozinho teve uma atividade de remoção fotocatalítica menor 

comparado ao ZnO@RFC e a ZnO@RFPA que são impregnados com as resinas.  



 

 

 

 

Figura 4 – Percentual total de remoção de paracetamol para os catalisadores 

impregnados. 

  

CONCLUSÃO 

 

Os fotocatalisadores obtidos a partir da impregnação em resina fenólica se 

mostraram ativos e com potencial para degradação de paracetamol, porém, uma 

investigação da faixa adequada de irradiação deve ser realizada a partir dos resultados 

advindos da espectroscopia de fotoacústica. O pH da solução aquosa pode afetar a 

adsorção de poluentes na superfície do fotocatalisador e  a operação de adsorção aliada à 

fotocatálise é uma alternativa viável. Melhor percentual de remoção de paracetamol foi 

obtido com o catalisador ZnO@RFPA num total de 67% em 6 h de reação. 
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RESUMO – Perante a degradação do meio ambiente, o esgotamento dos 

recursos naturais e a crescente demanda por combustíveis, a busca por 

abordagens mitigadoras é pertinente. A produção de H2 por reforma de etanol 

com vapor d’água se destaca, uma vez que a emissão líquida de CO2 é quase 

nula e esse oxigenado pode ser gerado a partir de biomassas. Neste trabalho, 

optou-se por um catalisador abordado na literatura, cuja composição consistia 

em Ni e Cu (5 % e 1 % em massa, respectivamente) suportados em CeO2. 

Duas vazões de entrada (FA0/W= 3,2 mmol/min.g  e FA0/W= 6,5 mmol/min.g) 

foram empregadas, mantendo-se as razões de alimentação (C2H6O:H2O:N2= 

1μγμ0,5), a massa de catalisador (W= 1,5 g) e a temperatura (T= 450℃). O 

catalisador fresco foi caracterizado por DRX, espectroscopia de AA e 

fisissorção de N2, os catalisadores após os ensaios foram analisados por DRX 

e o suporte, por fisissorção de N2. O aumento de vazão sobre o leito não foi 

conveniente para o sistema reacional em estudo, porque o rendimento em H2 

diminuiu e a conversão de etanol foi menor na maior parte do ensaio. Não 

obstante, em nenhuma das abordagens a oxidação do catalisador foi 

detectada.  
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INTRODUÇÃO  

 

O H2 é uma molécula base para muitos processos químicos, como a síntese de 

amônia, a síntese de metanol e o craqueamento de petróleo e de óleos vegetais. Não 

obstante, a maior parte do hidrogênio produzido na atualidade é proveniente de 

combustíveis fósseis (CZERNIK et al., 2002), o que emite vultosas quantidades de CO2 

para a atmosfera. Uma matéria-prima ecologicamente amigável para essa produção é o 

álcool etílico. A reforma de etanol com vapor d’água é um processo que proporciona alto 

rendimento de hidrogênio (VICENTE et al., 2014), além disso, o CO2 emitido durante o 

processo de reforma é quase que totalmente abatido durante o crescimento da cultura a 

partir da qual esse oxigenado é produzido (HOTZA e DA COSTA, 2008). 

Na reforma de etanol com vapor d’água metais nobre são empregados, tais como 

Pt (DAI et al., 2018; LIMA et al., 2008), Rh (MORAES et al., 2018) e Ir (CAI et al., 

2010), devido à capacidade desses metais para quebrar ligações C-C. Todavia, o elevado 

custo e a baixa disponibilidade deles inviabilizam sua aplicação prática. Como proposta 

há a utilização de metais de transição como o Ni e o Co, que também são ativos na reação. 

No entanto, a mobilidade do carbono nos metais de transição é maior do que nos metais 

nobres (BARTHOLOMEW, 2001), deixando aqueles mais vulneráveis à deposição de 

coque. 

A dopagem de Cu ao catalisador de Ni muda a afinidade do metal com o carbono 

(FIERRO et al., 2003) e bloqueia a agregação de partículas (LIU et al., 2011), uma vez 

que partículas menores se relacionam com uma menor incidência de coque (SILVA et al., 

2014). O CeO2, por sua vez, é um suporte interessante para ser aplicado nessa reação, já 

que é ativo no deslocamento gás-água (ZHOU et al., 2008), aumentando o rendimento de 

H2. Além disso, esse óxido de terra rara consegue armazenar oxigênio, o que promove a 

oxidação de coque na superfície catalítica (SHARMA et al., 2017). 



 

 

 

Diante disso, o estudo das condições operacionais durante o processo de reforma 

com vapor d’água contribui para o desenvolvimento dessa tecnologia. Neste trabalho, o 

efeito da vazão de alimentação sobre leito de catalisador Ni-Cu/CeO2 foi avaliado. Para 

tal, a seletividade de produtos, a conversão e o rendimento em hidrogênio foram 

determinados. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Síntese do catalisador 

 

O catalisador foi preparado para apresentar concentrações mássicas de Ni e de Cu 

de 5 % e 1 % respectivamente, suportados em CeO2. A síntese do catalisador é baseada 

na literatura (DANCINI-PONTES et al., 2015; DANCINI-PONTES, 2017). Soluções de 

Ni(NO3)2
.6H2O (Dinâmica) e de Cu(NO3)2

.3H2O (Dinâmica) foram adicionadas ao CeO2 

comercial (Vetec) e os materiais foram submetidos à banho evaporativo com rotação e 

vácuo até observação da secagem do material. Esse material foi seco em estufa a 100 °C 

por 24 h e em seguida foi calcinado em forno mufla com a seguinte programação de 

temperatura: 30 min da temperatura ambiente até 100 °C, 30 min a 100 °C, 30 min até 

200 °C, 1 h a 200 °C, 1 h até 550 °C e 5 h a 550 °C. O catalisador pronto será designado 

como CNC. Esse, por sua vez, foi pastilhado e depois segregado por peneiramento. 

 

Caracterizações 

 

A difração de raios X (DRX) foi feita pelo método do pó no equipamento XRD 

6000 (Shimadzu) com fonte CuKα com 40 kV, 30 mA, velocidade de 2 °/min, passo de 

0,02 ° e varredura βθ de 10 ° a 80 °. A espectroscopia de absorção atômica (AA) foi feita 

no equipamento Spectra AA 50B (Varian). A digestão da amostra, que foi adaptada de 

procedimento contido na literatura (DANCINI-PONTES, 2017), foi feita apenas com 



 

 

 

água régia,. Antes da leitura a amostra digerida foi filtrada a vácuo. A leitura do Cu foi 

feita com � = 327,4 nm e a do Ni, com � = 352,4 nm. As isotermas de fisissorção de N2 

foram feitas no equipamento Nova-1000 (Quantachrome). O material, previamente 

pastilhado, foi submetido a vácuo com temperatura de 200 °C por 4 h. Em seguida, uma 

massa conhecida de amostra foi submetida à análise, com banho de N2 líquido a -196 °C.  

 

Ensaios Reacionais 

 

Os ensaios catalíticos foram realizados em uma unidade experimental com pré-

aquecedor, reator de aço inoxidável (15,4 cm de comprimento e diâmetro interno de 

1,5 cm), forno e sistema de condensação e separação. A alimentação de reagentes líquidos 

foi feita com bomba peristáltica (Gilson). O leito utilizado possuía catalisador com 

granulometria de 0,35 mm - 0,85 mm e vidro borosilicato de mesma granulometria para 

preencher o volume vazio do reator. O vidro nessa granulometria foi preparado no 

laboratório, com auxílio de pilão de alumínio e prensa hidráulica, utilizando pedaços de 

vidro que seriam descartados. 

Antes da etapa reacional o catalisador foi ativado in situ com 50 mL/min de 

mistura H2-N2 (40 % em volume de H2). Utilizando taxa de aquecimento de 5 °C/min 

entre os patamares isotérmicos, a seguinte programação de temperatura foi realizada na 

ativação: 100 °C (30 min); 250 °C (30 min) e 500 °C (120 min). Entre a ativação e o teste 

reacional o sistema foi purgado com N2. As etapas de ativação e de reação foram ambas 

conduzidas à pressão atmosférica. 

As reações foram feitas nas mesmas condições de temperatura (450 °C), de razão 

molar de reagentes e gás de arraste (C2H6O:H2O:N2 = 1:3:0,5) e de massa de catalisador 

(W = 1,5 g). Dois testes foram realizados, variando-se a vazão de solução líquida etanol-

água. O teste com vazão baixa (FA0/W = 3,2 mmol/min.g) utilizou 0,50 g/min de solução 

etanol-água e 66 mL/min de N2 enquanto o teste com vazão alta (FA0/W = 

6,5 mmol/min.g) utilizou 1,00 g/min de solução etanol-água e 132 mL/min de N2. Os 

testes reacionais foram planejados para durarem 6 h e a coleta de amostras foi feita a cada 

uma hora.  



 

 

 

Para as coletas seguiu-se este procedimento: a vazão de gás efluente do reator era 

aferida em um bolhômetro e em seguida uma amostra de gás era analisada on line em 

cromatógrafo a gás. Imediatamente após isso, os produtos condensáveis à pressão 

atmosférica eram coletados no separador de fases, submetidos à aferição de massa e 

armazenados em geladeira em recipiente de vidro. A análise da fração pesada foi feita no 

mesmo dia do ensaio, sendo que ela era retirada da geladeira apenas na véspera do 

procedimento de injeção de amostra no cromatógrafo. 

O gás efluente foi analisado em cromatógrafo a gás (Trace GC da Thermo 

Finnigan) com detector de condutividade térmica (DCT) e colunas empacotadas em série: 

peneira molecular 13-X (H2, N2, CH4 e CO) e porapak N (CO2, C2H4 e C2H6). O produto 

condesável à pressão atmosférica foi analisado em cromatógrafo a gás (3300 da Varian) 

com DCT e coluna capilar 10 % Carbowax 20M em CHR W HP. 

 % = % �, �� �∑ �, �� �≠� ,                                                                                          (1) 

 % = % �, � �− �, �� ��, � �                                                                                      (2) 

� = % � , �� ��, � �                                                                                                     (3) 

 

Desconsiderando a água e o gás de arraste, a concentração molar de cada espécie, 

Ci(%), foi calculada. Na Equação 1, Fi,saída (mmol/min) é a vazão do componente na saída 

e Σ≠HβO,NβFi,saída (mmol/min) é o somatórios das vazões de todos os componentes na saída, 

exceto a H2O e o N2. A conversão de etanol, X (%), foi calculada pela Equação 2, onde 

FA,entrada (mmol/min) é a vazão de etanol na entrada e FA,saída (mmol/min) é a vazão de 

etanol na saída. O rendimento em H2, YH2 (%), foi calculado pela Equação 3, onde FH2,saída 

(mmol/min) é a vazão de H2 na saída e FA,entrada (mmol/min) é a vazão de etanol na entrada. 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterizações 

 

A Tabela 1 mostra a análise textural do suporte e do catalisador fresco. A análise 

textural do CeO2 está de acordo com a literatura (DANCINI-PONTES, 2017). A 

impregnação de óxidos metálicos levou à redução da área do material e à redução de 

volume de poros enquanto não houve mudança no tamanho de poro. Isso já foi reportado 

por outros autores como indicativo de que os óxidos foram impregnados dentro dos poros 

sem ter ocorrido modificação na textura do suporte (ALVES DA SILVA, 2016). 

 

Tabela 1 - Análise textural do suporte e do catalisador fresco. 

 CeO2 CNC 

Área mesoporosaa (m2/g) 27 15 

Volume total de porosb (cm3/g) 0,101 0,052 

Diâmetro de poroa (nm) 3,4 3,4 

                          a Método BJH. b Medido em p/p0 ≈ 0,λ8 

 

O difratograma do catalisador fresco é mostrado na Figura 1.  

 



 

 

 

 

Figura 1 - Difração de raios X do catalisador fresco (a), do catalisador após o 

teste com FA0/W = 3,2 (b) e do catalisador após o teste com FA0/W = 6,5 (c). CeO2 (●), 

NiO (▲), Ni (■). 

 

A formação de NiO (WOJCIESZAK et al., 2006; ZHANG e AMIRIDIS, 1998) e 

de fase cúbica de CeO2 (MORAES et al., 2018; NETO e SCHMAL, 2013; MARINHO 

et al., 2016; PINTON et al., 2017) pode ser observada nele. Apesar do DRX do catalisador 

fresco não indicar formas cúpricas, a presença de Cu pode ser corroborada pela análise 

de espectroscopia de absorção atômica, mostrada na Tabela 2. Adicionalmente, A Tabela 

2 revela que a impregnação úmida providenciou concentração metálica suficientemente 

próxima da concentração mássica nominal para ambos os metais em estudo. O desvio na 

concentração obtida de Cu, perante a concentração nominal, pode estar relacionado com 

a dificuldade de aferição de massa do nitrato precursor, uma vez que se trata de material 

higroscópico. 

 

Tabela 2 - Análise elementar do catalisador fresco obtida por espectroscopia de 

absorção atômica. 

 Concentração mássica (%) 

Elemento Nominal Experimental 

Ni 5,0 5,0 

Cu 1,0 1,2 



 

 

 

Ensaios Reacionais 

 

Os testes reacionais realizados no módulo experimental atingiram balanço de 

massa com erro inferior a 7 %. A Figura 2 mostra a concentração de produtos na sexta 

hora do ensaio para ambos os testes. A presença de C3H6O e de CO2 pode estar 

relacionada com a condensação aldólica seguida de desidrogenação (+   +  + ). Pode-se dizer que parte do CO2 e parte do H2 são produzidas pelo 

deslocamento gás-água ( +    + ).  

 

 

Figura 2 - Concentração de produtos na sexta hora de reação para os dois testes. 

 

O aumento da vazão de reagentes sob o leito catalítico promoveu uma diminuição 

da produção de gases de reforma (Figura 2), devido à diminuição da conversão de etanol 

(Figura 3). A conversão menor também explica o menor rendimento em H2 do ensaio 

com vazão alta. 

 



 

 

 

 

Figura 3 - Conversão de C2H6O e rendimento em H2 versus tempo para os dois 

testes. 

 

Os difratogramas do catalisador após os dois testes se encontram na Figura 1. 

Tanto as linhas de difração quanto a intensidade dos picos coincidem na observação 

dessas duas amostras. Apesar da análise de DRX expor o catalisador exausto ao ambiente, 

ela indicou Ni (ZHANG e AMIRIDIS, 1998) e não detectou NiO, o que pode ser 

explicado pela capacidade do coque de evitar a oxidação da fase metálica, como já 

reportado na literatura (MONTERO et al., 2015). Isso sugere que não há desativação 

significativa por oxidação parcial do catalisador em nenhum dos dois testes. Além disso, 

a vultosa concentração de H2 no gás efluente do reator é outro fator que evita a oxidação 

do Ni, devido ao caráter redutor desse produto (HARDIMAN et al., 2006). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar de no começo dos testes haver uma diferença significativa de conversão 

de etanol, após 6 horas, tanto essa conversão quanto o rendimento em H2 se equiparam. 

Além disso, o catalisador em estudo ficou protegido de oxidação durante a corrida 

reacional. O aumento de vazão de produtos sobre o leito catalítico não se mostrou 

adequado para o sistema estudado, uma vez que a conversão de etanol foi inferior ao 



 

 

 

longo do tempo e o rendimento em hidrogênio, levemente menor, se comparado com o 

teste com vazão de alimentação menor. 
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RESUMO - O propósito deste trabalho foi sintetizar e caracterizar um 

catalisador bifuncional de fosfeto de níquel suportado na zeólita Y 

ultraestável (USY). O catalisador foi preparado por meio da impregnação a 

seco, calcinado e reduzido para a obtenção da fase ativa. Tanto o catalisador 

(Ni2P/USY), quanto a zeólita de partida foram caracterizados por 

espectroscopia de absorção atômica (EAA), difração de raios X (DRX), 

fisissorção de nitrogênio, dessorção de amônia a temperatura programada 

(DTP), espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (EIVTF) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). O 

catalisador exibiu alta área específica e partículas bem dispersas no suporte. 

A redução foi efetiva de modo a possibilitar a formação da fase desejada, o 

Ni2P. Também foi determinada a presença sítios ácidos de Brönsted e de 

Lewis no catalisador, essenciais para a desoxigenação. No geral, o catalisador 



 

 

 

apresentou características vantajosas para uso no hidrotratamento de óleos 

vegetais para a produção de hidrocarbonetos. 

 

Palavras Chave: Hidrotratamento. Fosfeto de níquel. Zeólita.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A alta demanda de energia elétrica e o esgotamento das reservas de combustíveis 

fósseis impulsionam a busca por fontes de energia alternativas (GOSSELINK et al., 

2013). Uma fonte alternativa e sustentável que tem chamado atenção é o uso da biomassa 

proveniente de óleos vegetais. As principais vantagens do uso desse tipo de biomassa no 

setor energético consistem na alta densidade energética e na similaridade estrutural com 

combustíveis provenientes do petróleo, devido à composição de ácidos graxos contendo 

cadeia de carbonos similar à faixa do diesel (YANG et al., 2013; LIU et al., 2015).  

Uma tecnologia já estabelecida para a conversão de óleos vegetais e gorduras 

animais em biodiesel (ésteres alquílicos de ácidos graxos) é a transesterificação (LIU et 

al., 2015). No entanto, o biodiesel apresenta inúmeras desvantagens, como alta 

quantidade de oxigênio, baixa estabilidade química e térmica, baixa densidade energética 

e imiscibilidade com hidrocarbonetos (SHI et al., 2013). Outro processo mais atrativo 

para a conversão de óleos em combustíveis é a desoxigenação, que produz um 

combustível com maior poder calorífico e de melhor qualidade (LEE et al., 2015). Além 

disso, esse processo pode ser conduzido em refinarias, utilizando os equipamentos e a 

tecnologia já existentes no hidrotratamento do petróleo (SHI et al., 2013).  

A desoxigenação é um processo catalítico que consiste na remoção de átomos de 

oxigênio sob a presença de hidrogênio (GOSSELINK et al., 2013) e utiliza catalisadores 

bifuncionais, ou seja, constituídos de sítios ácidos e de sítios metálicos. Um tipo de 

catalisador que tem ganhado atenção são os fosfetos de metais de transição. Esses 

apresentam alta performance catalítica, atribuída aos efeitos eletrônicos e geométricos 



 

 

 

proporcionados pelo fósforo. Estudos de hidrotratamento com fosfestos de Ni, Co, Fe, W 

e Mo mostram que o Ni2P apresenta maior potencial, devido a sua alta atividade catalítica 

e estabilidade. O fosfeto de níquel por si só possui função ácida e metálica. 

Adicionalmente, essa fase ativa apresenta sítios ácidos de Brönsted e de Lewis, que são 

ativos em diferentes reações envolvidas na desoxigenação (SHI et al., 2013). 

O objetivo deste trabalho consiste em sintetizar e caracterizar um catalisador 

bifuncional (função ácida e metálica) para a desoxigenação de ácido oleico para a 

produção de hidrocarbonetos. Devido a sua alta performance catalítica, o fosfeto de níquel 

foi escolhido como fase ativa. Também escolheu-se trabalhar com a zeólita Y na forma 

estável como suporte, devido a sua alta área específica e microporos grandes.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O material de partida usado como suporte foi uma zeólita USY (Si/Al = 5,95). 

Essa foi impregnada com 10 % (% mássica) de fosfeto de níquel pelo método de 

impregnação a seco. A solução precursora consistiu em nitrato de níquel hexahidratado, 

fosfato de amônio dibásico e algumas gotas de HNO3 para permitir a solubilização. Em 

seguida o catalisador foi seco, calcinado e reduzido sob fluxo de hidrogênio de modo a 

se obter a fase ativa. Tanto o suporte quanto o catalisador foram caracterizados por meio 

de espectroscopia de absorção atômica (EAA), difração de raios X (DRX), fisissorção de 

nitrogênio, dessorção de amônia a temperatura programada (DTP), espectroscopia na 

região do infravermelho com Transformada de Fourier (EIVTF) e microscopia eletrônica 

de transmissão (MET).  

A EAA para a determinação da quantidade de Si, Al e Ni foi conduzida em um 

equipamento da Varian (Spectra AA 50B) e previamente as amostras foram digeridas 

com água régia e HF. A DRX para a determinação das propriedades estruturais foi 

realizada em um equipamento da Shimadzu (XRD 6000) com radiação Cu-Kα (1,54 Å, 

40 kV, 30 mA) e velocidade de varredura de 2 °/min. A fisissorção de nitrogênio para a 

determinação das propriedades texturais foi conduzida em um equipamento da 



 

 

 

Micromeritics (ASAP 2020). Previamente as amostras foram submetidas ao vácuo a 300 

°C por 12 h e então as isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio foram 

determinadas na temperatura do nitrogênio líquido. A DTP para a quantificação dos sítios 

ácidos foi feita em um equipamento Micromeritics (Autochem II 2920). Previamente as 

amostras foram ativadas sob fluxo de He a 300 °C e em seguida foram saturadas com 

NH3/He (10 % em volume) a 100 °C por 1 h. A etapa seguinte consistiu em fluxo de He 

para a remoção da amônia fisissorvida e a dessorção utilizou He a uma taxa de 

temperatura de 10 °C/min até 700 °C. A EIVTF para a determinação da natureza dos 

sítios ácidos foi conduzida em um equipamento Thermo Nicolet 360. Previamente 

adicionou-se algumas gotas de piridina na amostras e elas foram secas a 150 °C por 10 h. 

Para a análise, foram feitas pastilhas misturando KBr na amostra adsorvida com piridina. 

O MET foi conduzido em um equipamento JEOL (JEM-1400) e previamente as amostras 

foram dispersas em álcool propílico e então gotejadas em um grid de cobre.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 a seguir resume o resultado obtido pela EAA. Observa-se que a razão 

molar Si/Al obtida é próxima do valor esperado, porque há baixo desvio. A zeólita USY 

é a forma ultraestável da zeólita Y, ou seja, o material foi desaluminizado de modo a 

aumentar sua estabilidade. Percebe-se que o processo de desaluminização sofrido pela 

USY foi pouco intenso, devido à razão Si/Al ainda baixa, uma vez que a síntese da zeólita 

Y é limitada a uma razão Si/Al de 3 (LUTZ, 2014). O catalisador foi impregnado com 

uma concentração mássica de Ni2P de 10 %, o que equivale a uma concentração mássica 

de Ni de 7,91 %, e o desvio relativamente baixo indica que foi possível impregnar a 

quantidade desejada de metal.  

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1 – Resultado obtido pela EAA 

Amostra Si/Al Obtida Si/Al Teórica Desvio (%) 

USY 5,30 5,95 10,97 

Amostra % Ni Obtida % Ni Teórica Desvio (%) 

Ni2P/USY 6,84 7,91 13,47 

 

A Figura 1 (a) abaixo ilustra os difratogramas do suporte e do catalisador. Quando 

o difratograma da USY é comparado com outros encontrados na literatura (WAGNER et 

al., 2018), observa-se apenas picos característicos da zeólita Y, sem contaminação de 

outras fases. Por outro lado, o difratograma do catalisador Ni2P/USY apresenta picos 

atribuídos à zeólita Y e apenas um pico de pequena intensidade em 44,7 ° atribuído à fase 

Ni2P. Isso ocorre porque a USY possui uma alta área específica, o que favorece a 

dispersão dos cristalitos (OYAMA; LEE, 2008). Outras fases do fosfeto do níquel podem 

ocorrer, como Ni12P5, Ni5P2 e Ni3P (GUAN et al., 2016) mas nenhuma delas foi 

identificada no difratograma do catalisador. Isso indica que a redução e a quantidade de 

fósforo foram suficientes para formar a fase desejada. É importante ressaltar que a fase 

Ni2P é mais ativa que a fase Ni12P5 em reações de hidrotratamento para a remoção de 

heteroátomos (WAGNER et al., 2018).  

A Figura 1 (b) e a Tabela 2 resumem as isotermas de fisissorção de nitrogênio e 

as propriedades texturais dos catalisadores, respectivamente. Tanto a zeólita USY quanto 

o catalisador Ni2P/USY exibem isoterma do tipo IV e histerese, a presença dessa última 

indica condensação capilar nos mesoporos. As isotermas apresentam histerese do tipo H2 

(LI et al., 2014), antigamente chamada de poros em formato de tinteiro, de interpretação 

difícil (SING et al., 1985). Também observa-se que com a incorporação de fosfeto de 

níquel há uma diminuição significativa na quantidade adsorvida de nitrogênio do 

catalisador impregnado quando comparado com a zeólita de partida e, como resultado, há 

uma menor área específica e volume total de poros. 

 



 

 

 

Figura 1 – Difratogramas (a) e isotermas de fisissorção de N2 (b) das amostras  

 

 

Tabela 2 – Propriedades texturais dos catalisadores  

Amostra 
Aespa 

(m2/g) 
Amicrob 
(m2/g) 

Amesoc 

(m2/g) 
Vtotald 

(cm3/g) 
Vmicroe 
(cm3/g) 

Vmesof 
(cm3/g) 

USY   856 762 94 0,489 0,295 0,194 
Ni2P/USY 714 674 40 0,456 0,343 0,113 

a Área específica determinada pelo método BET 

b Área de microporos determinado por Amicro=Aesp-Ameso 

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 por Vmicro=Vtotal-Vmeso 

f  Volume de mesoporos determinado pelo método BJH  

 

A Figura 2 (a) e a Tabela 3 resumem o perfil de acidez e o resultado do DTP, 

respectivamente. Observa-se um aumento de sítios ácidos fracos e uma diminuição 

significativa de sítios ácidos fortes. Isso ocorre  porque a impregnação cobre os sítios 

ácidos e também cria novos sítios fracos atribuídas ao fosfeto de níquel e às espécies de 

fosfato não reduzidas (SHI et al., 2013). 

Os espectros da EIVTF encontram-se na Figura 2 (b). As bandas que aparecem 

aproximadamente em 1448 cm-1, 1541 cm-1 e 1488 cm-1 confirmam a adsorção de piridina 

em sítios ácidos de Lewis, Brönsted e combinação dos dois, respectivamente (PANDE et 

al., 2018). Os espectros mostram que tanto a zeólita de partida quanto o catalisador 

(b) (a) 



 

 

 

impregnado apresentam sítios ácidos das duas naturezas. É importante ressaltar que a fase 

fosfeto de níquel apresenta sítios ácidos de Lewis e de Brönsted, atribuídos à deficiência 

de elétrons e aos grupos P-OH, respectivamente (SHI et al., 2013). Os sítios ácidos de 

Brönsted são responsáveis por reações envolvendo hidrocarbonetos, enquanto os sítios 

ácidos de Lewis sozinhos parecem não apresentar atividade catalítica, todavia esses 

últimos aumentam a força e atividade desses centros quando associados a eles 

(FIGUEIREDO; RIBEIRO, 2007).  

 

Tabela 3 – Resultado do DTP 

Amostra 
T1a 
(°C) 

A1b 
(mmol/g) 

T2c 
(°C) 

A2d 
(mmol/g) 

T3e 
(°C) 

A3f 
(mmol/g) 

Atotalg 
(mmol/g) 

USY  169 0,69 217 0,91 357 1,95 3,54 

Ni2P/USY 174 1,00 288 1,93 474 0,62 3,54 

a Temperatura máxima dos sítios ácidos fracos                                          e Temperatura máxima de sítios 
ácidos fortes 

b Quantidade de sítios ácidos fracos                                                            f Quantidade de sítios ácidos 
fortes 

c Temperatura máxima de sítios ácidos médios                                          g Quantidade total de sítios 
ácidos 

d Quantidade de sítios ácidos médios 

 

 

Figura 2- Perfil de acidez (a) e espectros de EIVTF (b) das amostras 
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As micrografias obtidas pelo MET encontram-se na Figura 3 abaixo. Para a USY 

observa-se uma rede cristalina marginal na forma de planos paralelos e mesoporos 

intracristalinos dentro do cristal. Já para o catalisador impregnado há, além da morfologia 

típica de uma zeólita Y ultraestável, partículas metálicas bem distribuídas e com diâmetro 

médio de 16 nm. Esse resultado mostra que a impregnação foi efetiva e reforça os 

resultados da EAA e do DRX, que indicam a o teor metálico impregnado e a alta dispersão 

da fase de fosfeto de níquel formada, respectivamente.  

 

  
Figura 3 – Micrografias da zeólita USY (a) e do catalisador Ni2P/USY (b) 

  

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível sintetizar o fosfeto de níquel suportado na zeólita USY e o catalisador 

apresentou características vantajosas para a aplicação na desoxigenação. Os resultados da 

EAA, DRX e MET mostram que foi possível impregnar a quantidade desejada de metal, 

obteve-se a fase desejada de fosfeto, o Ni2P, o qual estava bem disperso na zeólita. A 

fisissorção de nitrogênio mostra que houve uma diminuição na área específica e volume 

total de poros do catalisador, indicando incorporação do metal. O DTP mostra que embora 

haja uma diminuição da quantidade dos sítios ácidos fortes, ainda há sítios ácidos 

disponíveis necessários nas reações de envolvendo transformação de hidrocarbonetos. A 

(a) (b) 

200 nm 200 nm 



 

 

 

EIVTF mostra que mesmo após a impregnação ainda há sítios ácidos de Brönsted e de 

Lewis, que catalisam reações diferentes envolvidas na desoxigenação.  
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RESUMO – Devido à busca por processos menos poluentes que os químicos 

convencionais, a sílica mesoporosa SBA-15 com poros expandidos foi 

sintetizada com o objetivo de imobilizar a lipase de Burkholderia cepacia 

(BCL) via adsorção. O material obtido foi caracterizado por meio de análises 

de Fisissorção de N2 e Microscopia Eletrônica de Transmissão. A presença 

de enzima ancorada na sílica mesoporosa foi observada mediante 

Espectroscopia por Refletância Difusa. Pelo método de Bradford, foi 

constatado que quase toda massa de proteína oferecida foi retida no suporte, 

resultando em um biocatalisador com elevada atividade. A atividade 

específica da enzima livre e da enzima suportada foi avaliada por meio de 

ensaios de hidrólise do azeite de oliva. A enzima imobilizada apresentou, 

aproximadamente, 54 % da atividade média observada para lipase livre. Após 

submetida ao teste de estabilidade, foi observado perda de cerca de 13% da 

atividade inicial da enzima ancorada. Os resultados demonstram que a 

imobilização da BCL em SBA-15 com poros expandidos pode ser 

considerada uma estratégia para se obter um biocatalisador ativo e estável. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em virtude do interesse por “processos verdes”, o mercado global de enzimas tem 

crescido consideravelmente nos últimos anos, alcançando US$ 7 milhões em 2017, com 

projeção de crescer 5,7 % de 2018 a 2024 (SRIVASTAVA e SRIVASTAVA, 2018). 

Enzimas são macromoléculas de proteína, extraídas de organismos vivos (principalmente, 

microorganismos), capazes de exercer atividade catalítica sob condições amenas, como 

pH fisiológico, pressão atmosférica e temperatura ambiente (SHELDON e VAN PELT, 

2013).  

Tais biocatalisadores exibem elevada seletividade, mas apresentam alto custo e 

são difíceis de serem separados e recuperados. Para torná-los mais atrativos, uma 

estratégia amplamente adotada é a imobilização. O termo "enzimas imobilizadas" diz 

respeito às enzimas fisicamente confinadas ou localizadas em uma determinada região do 

espaço de modo que as macromoléculas de proteína possam ser utilizadas em processos 

contínuos e/ou em diversas bateladas (MOHAMAD et al., 2015; SHELDON e VAN 

PELT, 2013). 

Apesar de não existir um suporte universal, que seja adequado para todo e 

qualquer tipo de sistema, nos últimos anos, muitos trabalhos têm sido realizados com foco 

na imobilização de enzimas em SBA-15 ( DOS SANTOS et al., 2013; HÜTTNER et al., 

2017; PANDYA et al., 2005). A SBA-15 é um sólido poroso, usualmente, obtido a partir 

de uma fonte de sílica e um copolímero não-iônico tribloco de polietileno-glicol e 

polipropileno-glicol (Pluronic P123), o qual apresenta as vantagens de ser de baixo custo, 

biodegradável e não tóxico (SINGH et al., 2018; ZHAO et al., 1998). 

A estrutura da SBA-15 é constituída por canais cilíndricos (5–10 nm) ordenados 

de forma hexagonal, paredes espessas (3–6 nm) com a presença de microporos, e elevada 

área específica (600–1000 m2/g). Essas características resultam em um material que além 

https://www.alliedmarketresearch.com/enzymes-market
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Enzyme+immobilisation+in+biocatalysis%3A+why%2C+what+and+how&btnG=
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de permitir elevado carregamento de enzimas, pode ser regenerado após desativação dos 

biocatalisadores e reutilizado em outros processos em virtude de sua alta estabilidade 

térmica (CARLSSON et al., 2014; SINGH et al., 2018). 

Outro aspecto interessante da SBA-15 é versatilidade em relação ao tamanho de 

poros, que pode, até certo ponto, ser adaptado à aplicação desejada. Alguns autores 

sugerem que o tamanho de poros ideal para a imobilização de enzimas corresponde a 3-5 

vezes o raio de giro das macromoléculas de proteína. Poros menores ou do tamanho das 

enzimas levam à imobilização na superfície externa ou na entrada dos poros, 

consequentemente, a área específica oferecida pelo interior do material não é aproveitada 

e as biomoléculas não se beneficiam das propriedades de microambiente (GAO et al., 

2010; HUDSON et al., 2008; SERRA et al., 2008). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho consistiu em sintetizar a sílica mesoporosa 

SBA- 15 com poros expandidos a fim de imobilizar a lipase de Burkholderia cepacia. A 

lipase de Burkholderia cepacia é uma enzima globular com dimensões aproximadas de 

30 Å × 40 Å × 50 Å, considerada resistente a álcoois de cadeia curta, como metanol e 

etanol, sendo, por isso, muito estudada para produção de biodiesel (KIM et al., 1997; 

JALADI et al., 2009; SÁNCHEZ et al., 2018). 

 

  

MATERIAIS E MÉTODOS  

  

Procedimento de síntese do suporte 

A SBA-15 com poros expandidos (S20) foi sintetizada de acordo com a 

metodologia de CALIN et al. (2010) adotada no trabalho desenvolvido por MARCUCCI 

(2018). Em um béquer de teflon (500 mL), 4 g de copolímero Pluronic P123 (Sigma-

Aldrich), 18,9 mL de HCl (37 %, Anidrol) e 105,1 g de água deionizada foram mantidos 

a 35 ⁰C, sob agitação magnética, durante β10 min. Em seguida, 2 g de 1,3,5 – 

trimetilbenzeno (Sigma-Aldrich) foram adicionados ao sistema. Decorridos 30 min, 8,6 g 

de tetraetilortossilicato (Sigma-Aldrich) foram acrescentados gota a gota. A mistura foi 

agitada por 24 h, depois transferida para autoclaves de aço inox com revestimento interno 
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de teflon (30 mL). As autoclaves permaneceram a 130 ⁰C durante β4 h. O material obtido 

foi filtrado, lavado com água deionizada até pH = 7,0, seco a 100 ⁰C por 1β h e calcinado 

a 550 ⁰C por 6 h, com rampa de aquecimento de 1 ⁰C / min. 

 

Caracterização do S20 

Fisissorção de N2: a isoterma de adsorção/dessorção de N2 foi obtida em um 

equipamento ASAP 2020 (Micrometrics), a 77 K. A amostra de S20 foi desgaseificada 

sob vácuo a 573 K por 3 h. O método BET foi aplicado para calcular a área específica 

total; o método t-plot foi utilizado para discriminação da área específica de micro- e 

mesoporos; o volume total de poros foi obtido por meio da quantidade de N2 adsorvida 

em p/p0 = 0,98; e a distribuição do tamanho dos poros foi determinada pelo método BdB-

FHH proposto por LUKENS et al. (1999). 

  

Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM): as imagens da estrutura da S20 

foram obtidas por meio de um microscópio JEOL JEM-1400. A amostra do material foi, 

previamente, dispersa em álcool isopropílico em um banho de ultrassom (Schuster, 

L200), por 1 h. Uma gota de cada solução foi depositada sobre uma grade de cobre 

(0,3 cm de diâmetro e 200 mesh) coberta com filme de formvar e carbono. 

 

Procedimento de imobilização da enzima  

A imobilização da lipase de Burkholderia cepacia (Amano Lipase PS, Sigma-

Aldrich) no suporte S20 foi realizada com base nos métodos adotados por GAO et al., 

2010 e VESCOVI et al. (2016). Em erlemmeyers de 50 mL, 0,5 g de suporte e 20 mL de 

uma solução contendo 0,9 g de enzima dissolvida em tampão fosfato (10 mM, pH 7,0) 

foram mantidos com agitação magnética durante 24 h a 25 ºC. Em seguida, o sistema 

permaneceu em condições estáticas por 24 h, a 4 ºC. O material obtido foi filtrado, lavado 

3 vezes com 60 mL de tampão fosfato (10 mM, pH 7,0) e seco em dessecador, durante 

4 h sob temperatura ambiente. A amostra de lipase ancorada foi denominada BS20. 

 

Caracterização da enzima imobilizada 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852410000805
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Espectroscopia por Refletância Difusa (ATR): as análises das amostras de S20 e 

de BS20 foram conduzidas em um espectrofotômetro (Bruker–Vertex 70), com resolução 

de 4 cm- 1. Os espectros foram obtidos na faixa de número de onda de 400 a 4000  cm-1, 

para 128 varreduras por análise.  

 

Análise de Proteína (PTN): o método de BRADFORD (1976) foi utilizado para 

determinar a quantidade (mg) de PTN imobilizada no S20. A absorbância foi aferida sob 

o comprimento de onda de 595 nm em um espectrofotômetro (Thermo scientific, 

Evolution 201). Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

Atividade de hidrólise: a atividade específica dos biocatalisadores foi avaliada de 

acordo com o trabalho desenvolvido por SOARES et al. (1999). Em um erlenmeyer de 

250 mL, foram adicionados 2 mL de tampão fosfato (pH 7,0) e 5 mL de uma emulsão 

preparada com 50 mL de solução 7 % (g/mL) de goma arábica e 50 mL de azeite de oliva. 

Após 10 min de incubação a 37 ºC,, 0,05 g de biocatalisador imobilizado ou 1,0 mL de 

solução de enzima livre foi inserido no sistema. Passados 10 min, 2 mL de uma solução 

acetona/água/etanol (1/1/1, mL/mL/mL) foram adicionados. A mistura foi titulada com 

solução de NaOH 0,02 mol/L, utilizando fenolftaleína como indicador. Os testes foram 

realizados em triplicata. 

 

Teste de estabilidade: a estabilidade do BS20 foi avaliada a 25 ºC, em tampão 

fosfato (10 mM, pH 7,0), conforme o método de SERRA et al. (2008). Em erlenmeyers 

de 50 mL, foram adicionados 0,2 g de biocatalisador imobilizado e 32 mL de tampão 

(relação sólido/líquido de 6,25 mg/mL). Decorridos 10, 30, 60, 80 e 120 min sob agitação 

magnética, as enzimas imobilizadas foram recuperadas por filtração, lavadas 3 vezes com 

10 mL de água deionizada e secas em dessecador por 4 h. As atividades de hidrólise foram 

medidas depois de cada teste. Suspensões de referência, realizadas com suporte inerte, 

foram submetidas exatamente ao mesmo tratamento. A atividade residual foi definida 

como a razão entre a atividade em um dado momento e atividade no tempo zero de 

incubação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Características estruturais do suporte  

 Na Figura 1 é observada uma isoterma do tipo IV(a) com histerese do tipo H1 para 

a amostra de S20. O resultado indica que o suporte sintetizado apresenta características 

de materiais mesoporosos, com a presença de poros cilíndricos e ordenados (THOMMES 

et al., 2015). A distribuição de tamanho de poros apresentada (inset) demonstra que foi 

possível obter um material com diâmetro médio de poros em torno de 20 nm, cerca de 

4 vezes maior do que tamanho da BCL (KIM et al., 1997; JALADI et al., 2009). Os 

valores de área específica, área de microporos e volume de poros foram de 414 m2/g, 2,06 

m2/g e 2,43 cm3/g, respectivamente. 

As imagens obtidas por TEM (Figuras 2A e 2B) ilustram que, conforme 

constatado pelas análises de Fisissorção de N2 (Figura 1), a amostra de S20 apresentou 

poros com diâmetro suficiente para a imobilização da BCL em seu interior (GAO et al., 

2010; HUDSON et al., 2008; SERRA et al., 2008). Também é mostrado certo grau de 

organização hexagonal em relação à entrada dos canais, aspecto peculiar à SBA-15. No 

entanto, são observados alguns poros com forma circular pouco definida, provavelmente, 

devido ao agente expansor de poros aumentar a hidrofobicidade das micelas formadas a 

partir do P123, promovendo aumento da tendência de aglomeração, que, por sua vez, 

pode causar perturbação no esqueleto de sílica (RUTHSTEIN et al., 2006). 

https://www.degruyter.com/view/j/pac.2015.87.issue-9-10/pac-2014-1117/pac-2014-1117.xml
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https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja0559911


 

 

 

 

Figura 7- Isoterma de Adsorção/Dessorção de N2 obtida para o suporte S20 (Sílica 
mesoporosa) e Distribuição de tamanho de poros (inset).  

 

 

Figura 8- Micrografias da amostra de S20 - magnificação de 120 K (A) e 500 K (B). 
Imobilização da BCL, atividade e estabilidade  

 



 

 

 

Nos espectros obtidos para amostras de S20 e BS20 (Figura 3), são observadas 

bandas nos números de ondas de 451, 808 e 1063 cm-1, regiões que correspondem, 

respectivamente, às vibrações de flexão, estiramento simétrico e assimétrico dos grupos 

siloxanos (O─Si─O) resultantes do processo de condensação da fonte de sílica usada na 

síntese do suporte (IZQUIERDO-BARBA et al., 2010). A presença de lipase ancorada 

no S20  é verificada pela banda em torno do número de onda de 1630 cm-1 que diz respeito 

aos grupos amida, pela pequena banda próxima a 1450 cm-1, característica da ligação 

C═O, e pela banda entre βλ00 e γ000 cm-1 que corresponde a vibração de estiramento de 

grupos C─H  (AGHABABAIE et al., 2018;FREITAS et al., 2016; LI  et al., 2009). 

  

 

Figura 9-ATR do suporte (S20 = SBA-15 com poros expandidos) e da enzima 
imobilizada (BS20). 

  

Quantitativamente, a existência de lipase no biocatalisador preparado é observada 

na Tabela 1. Além dos valores de área específica e volume de poros do suporte 

possibilitarem alta carga de enzimas, o diâmetro de poros do S20 pode ter favorecido a 

difusão das biomoléculas, uma vez que canais largos são difíceis de serem bloqueados, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181110000946
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ra/c7ra11866j#!divAbstract
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evitando que uma macromolécula de PTN limite o acesso de outras (JALADI et al., 2009; 

SERRA et al., 2008; SERRA et al., 2010).  

 

Tabela 2- Quantidade de proteína (PTN) e atividade específica dos 
biocatalisadores 

Biocatalisador* 
PTN imobilizada **  Atividade de hidrólise 

(mgPTN/g) (U/mgPTN) 

BCL - 368 ± 15 

BS20 7,4 ± 0,1 200 ± 6 

* BCL = Solução de lipase de Burkholderia cepacia - enzima livre; BS20 = lipase de 
Burkholderia cepacia imobilizada em SBA-15 com poros expandidos.  

** Massa de proteína oferecida = 8,0 ± 0,05 mg PTN/gsuporte. 

  

Em relação ao poder catalítico do biocatalisador preparado, foi observado 

atividade específica que correspondeu a cerca de 54% a atividade da enzima livre. Apesar 

do valor elevado, provavelmente, a carga de PTN no interior do suporte levou à retenção 

de biomoléculas com orientação errada, bem como à formação de agregados, em vez da 

distribuição uniforme ao longo da superfície interna, dificultando o acesso do substrato 

ao sítio ativo das enzimas ( CAI et al., 2016; JALADI et al., 2009). 

Provavelmente, a imobilização da BCL no S20 ocorreu por meio de forças de van 

der Waals, ligações de hidrogênio e interações hidrofílicas-hidrofóbicas entre os grupos 

Si─OH e/ou Si─O─Si do suporte e os resíduos de aminoácidos da enzima (CANILHO et 

al., 2013; GAO et al., 2010). Sob a condição de imobilização (pH 7,0), tanto a BCL 

(pI 5,2), quanto o suporte (pHpcz = 4,0 ± 0,01) apresentam cargas negativas, resultando 

em repulsão eletroestática. Todavia, as cargas positivas pontuais presentes em alguns 

locais das biomoléculas podem ter interagido com as cargas negativas do suporte, e, 

consequentemente, é possível que interações eletroestáticas também tenham colaborado 

para elevada retenção de PTN (SECUNDO et al., 2008). 

Todas essas forças são consideradas fracas, de modo que era esperado perda de 

atividade devido à lixiviação de PTN sob condições diluídas. Conforme ilustrado na 

Figura 4, após submetido ao teste de estabilidade, o BS20 perdeu apenas cerca de 13% da 

atividade inicial. Com base no trabalho de SERRA et al. (2008) e de GÁSCON et al. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250908005460#bib15
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181108000085#fig3
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(2014), pode-se considerar que ao mesmo tempo que o poros do material sintetizado são 

grandes o suficiente para negligenciar problemas difusionais durante a entrada das 

enzimas, os canais alongados podem ter oferecido alguma resistência à saída das 

biomoléculas devido ao efeito de confinamento. 

 

 

Figura 10 - Lixiviação do biocatalisador BS20 (lipase de Burkholderia cepacia 
imobilizada em SBA-15 com poros expandidos) em função do tempo. 

  

 

CONCLUSÃO 

`  

A sílica mesoporosa SBA-15 foi sintetizada com poros expandidos e empregada 

para imobilizar a lipase de Burkholderia cepacia via adsorção. A expansão de poros do 

suporte proporcionou a obtenção de um biocatalisador com alta carga de proteínas e 

elevada atividade catalítica. Além disso, pouca perda de atividade devido à dessorção de 

https://www.mdpi.com/1420-3049/19/6/7057/htm


 

 

 

proteínas foi observada. Os resultados evidenciam o potencial do suporte preparado para 

obtenção de biocatalisadores ativos e estáveis. 
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RESUMO - O processo mais usual empregado para a sua produção de 

biodiesel é a transesterificação em meio alcalino devido ao baixo custo. O uso 

de metanol apresenta inúmeras vantagens com relação a cinética da reação, 

porém, este reagente é altamente tóxico e, deste modo, a aplicação de rotas 

etílicas para produzir biodiesel é importante, por se tratar de uma fonte 

renovável. O objetivo desse trabalho foi avaliar as condições reacionais para 

a obtenção de ésteres alquílicos por rota etílica em meio básico (NaOH), por 

meio de um planejamento fatorial considerando as variáveis: razão molar 

óleo/etanol, tempo reacional e concentração de NaOH, bem como a aplicação 

de diferentes óleos residuais na produção dos ésteres. Os experimentos 

sugerem que se faz necessário estabelecer os parâmetros reacionais para obter 

elevados rendimentos na reação de transesterificação quando óleos residuais 

são utilizados, devido à acidez e a presença de água formada no meio 

reacional. Os resultados obtidos foram de 89, 94 e 92% para os ésteres etílicos 



 

 

 

proveniente de óleo de fritura de batata, óleo de fritura de carne e óleo de 

fritura de peixe respectivamente. Estes dados mostram que os óleos residuais 

podem ser estudados e usados possivelmente para obtenção de biodiesel por 

via etílica.  

  

Palavras Chave: Planejamento fatorial. Catálise alcalina. Etanol.  

   

 

INTRODUÇÃO  

 

Com exceção da energia hidroelétrica e da energia nuclear, a maior parte da energia 

consumida mundialmente tem sua origem derivada de petróleo bruto, carvão ou gás 

natural. As reservas mundiais destas fontes energéticas são limitadas, sendo necessário 

buscar novas fontes de energia renováveis (Oliveira e Coelho, 2017).  

  A utilização de biodiesel como combustível para motores de ignição por 

compressão é uma alternativa viável na substituição parcial de diesel petroquímico. As 

principais vantagens do biodiesel sobre o diesel estão relacionadas com o alto ponto de 

fulgor; menor emissão de material particulado e monóxido de carbono; caráter não tóxico; 

biodegradabilidade e isenção de enxofre, bem como compostos aromáticos (Ferreira et 

al., 2008; Ferrari et al., 2005; Takase et al., 2015).  

A produção de biodiesel é realizada tradicionalmente pela reação de 

transesterificação de um óleo vegetal e/ou gordura animal, ou ainda óleos residuais com 

álcoois de baixo peso molecular, na presença de um catalisador alcalino homogêneo 

(Shajaratun Nur et al., 2014). 

As principais matérias-primas consumidas na indústria por este setor são os óleos 

de soja, palma e canola, contudo, devido ao alto custo no processamento desses óleos e 

as questões que norteiam a competitividade entre energia e alimento, o uso de óleos 

residuais apresenta-se como uma alternativa promissora para a produção de biodiesel, 



 

 

 

devido à utilização de um resíduo que em muitos casos tem como destino a rede de esgoto 

de casas e estabelecimentos comerciais, gerando aproximadamente 15 milhões de 

toneladas de resíduos oleaginosos  por ano (Sarin et al. 2007; Yaakob et al., 2013). 

Nesse contexto, é conhecido que a catálise básica tem problemas operacionais 

quando a matéria-prima oleaginosa apresenta um elevado teor de ácidos graxos livres, 

pois a reação de saponificação é favorecida no meio reacional, consumindo parte do 

catalisador e gerando emulsões que dificultam a separação dos produtos (ésteres e 

glicerina) no final da reação (Suarez et al., 2007). O mesmo ocorre quando existe 

quantidade considerável de água no meio reacional, pois, este contaminante leva à 

formação de ácidos graxos pela hidrólise dos ésteres presentes. No entanto, os 

catalisadores básicos tradicionais são largamente utilizados na indústria para obtenção de 

biodiesel, pois, além de serem menos agressivos a corrosão de equipamentos envolvidos 

no processo químico, apresentam atividades até 4.000 vezes superiores às verificadas para 

os catalisadores ácidos homogêneos sob as mesmas condições de reação (Tacias-Pascacio 

et al., 2019).  

O álcool mais empregado na transesterificação é o metanol, o qual é produzido em 

grande escala a partir de processos petroquímicos, devido a maior velocidade de reação 

frente a outros álcoois.  Entretanto, no Brasil o emprego de etanol obtido da cana de 

açúcar pode ser futuramente estimulado na produção de biodiesel, em substituição ao 

metanol (Dabdoub et al., 2009). Contudo o emprego da rota etílica para obtenção de 

ésteres etílicos de ácidos graxos apresenta algumas desvantagens relacionadas à cinética 

da reação e a separação da glicerina formada no meio reacional devido ao catalisador 

empregado (Lima et al., 2007). Neste sentido, pesquisas que visam buscar meios de 

superar essas barreiras são extremamente importantes tanto para a área acadêmica quanto 

para o setor industrial. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi estabelecer as 

condições favoráveis para determinação de um planejamento fatorial eficiente para a 

produção de ésteres etílicos a partir de diferentes fontes de óleos residuais.  

 

 

  



 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Amostragem 

O Óleo de Soja Refinado (OSR), foi adquirido no comercio local para realizar o 

planejamento fatorial, sendo armazenado em frasco âmbar com capacidade de 100 mL. 

Os óleos residuais foram adquiridos no município de Medianeira sendo estes: 

OFB: amostra de óleo de fritura de batata reutilizado cinco vezes;  

OFC: amostra de óleo de fritura de carne reutilizado cinco vezes; 

OFP: amostra de óleo de fritura de peixe reutilizado cinco vezes. 

 

Índice de acidez 

 O índice de acidez foi determinado de acordo com o método utilizado por Lutz 

(1985), e calculado de acordo com a Equação 1. Foram pesados, em um erlenmeyer, 

aproximadamente 2 g de óleo, adicionados 25 mL de uma solução de éter-álcool etílico 

(2:1) e agitados. Em seguida, foi adicionado o indicador fenolftaleína e a amostra foi 

titulada com a solução de hidróxido de potássio (0,10 mol/L) até coloração rosa. 

 

                  (1) 

 

Em que: V = volume de KOH (mL) 

 fc = fator de correção para normalização da correção  

 C = concentração de KOH (mol/L)  

PMKOH: Peso molar do KOH (5,61 g/mol) 

 m = massa da amostra (g) 

 

 

Índice de Acidez (mg de KOH/g) 
V . fc . C . PMKOH 

m 
= 



 

 

 

Planejamento fatorial para propor uma metodologia de transesterificação 

Na busca de propor uma metodologia adequada para reação de transesterificação 

usando etanol, foi aplicado um planejamento fatorial 23, sendo avaliada a influência das 

variáveis razão molar óleo/etanol, concentração de NaOH e tempo de agitação, de acordo 

com a Tabela 1. A reação de transesterificação foi efetuada pela adição da solução de 

NaOH/etanol ao óleo de soja refinado e mantido sob agitação a temperatura ambiente. 

Após avaliação do planejamento fatorial, foram determinadas as condições mais 

favoráveis para a reação de transesterificação ser realizada com os óleos residuais 

analisados no experimento. 

 

Tabela 1 – Planejamento fatorial 23 

Variável Nível -1 Nível +1 

Razão molar OSR/etanol (99,5%) 1:6 1:9 

[NaOH] mol/L 0,25 0,75 

Tempo de agitação (min) 15 30 

 

Procedimento Experimental da reação de transesterificação 

Pesou-se aproximadamente 5 g de óleo em um tubo de ensaio e, em seguida, 

adicionou-se o catalisador e o etanol anidro em quantidades estabelecidas pelo 

planejamento (Tabela 1), o tubo foi fechado e mantido sob agitação pelo tempo 

determinado em cada ensaio sob temperatura ambiente. Após a reação de 

transesterificação, o tubo foi centrifugado para a separação dos produtos. Em seguida a 

fase orgânica (ésteres etílicos de ácidos graxos) foi coletada em um balão de fundo 

redondo para destilação do excesso de etanol e a taxa de conversão foi determinada por 

gravimetria. Todas as reações foram realizadas em triplicata. 

 

 

 



 

 

 

Análise Cromatográfica dos Ésteres Metílicos de Ácidos Graxos  

A análise cromatográfica foi realizada em um cromatógrafo a gás Varian, modelo 

CP 3380, equipado com detector de ionização de chama, injetor do tipo split/splitless e 

coluna capilar de sílica fundida CP-Select CB-FAME (100 % cianopropil ligado, 

dimensões: 100 m, 0,25 mm i.d. e 0,39 m de fase estacionária). O volume de injeção foi 

de 1 L. As áreas dos picos dos ésteres metílicos de ácidos graxos foram determinadas 

por meio do software Workstation versão 5.0 (Varian). Os picos foram identificados por 

comparação.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foi realizado um planejamento fatorial para estabelecer as condições 

ideias para a reação de transesterificação. Para tanto, foram avaliados os seguintes 

parâmetros: tempo de agitação, razão molar (óleo e etanol) e concentração do catalisador. 

Os rendimentos reacionais observados para a reação de transesterificação dos óleos 

reutilizados encontram-se na Tabela 2. 

Analisando o planejamento fatorial é possível verificar que a taxa de rendimento 

do óleo de soja neutro em ésteres etílicos depende diretamente da maneira com que a 

reação de transesterificação é conduzida, bem como das condições do processo. A reação 

de transesterificação pode ser influenciada por vários fatores que incluem a concentração 

do catalisador, razão molar óleo/álcool, temperatura, pureza dos reagentes, presença de 

água nos reagentes conforme sugere a literatura (Verma e Sharma, 2016; Musa, 2016).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 2 – Taxa de rendimento da reação de transesterificação do OSR em biodiesel de 

acordo com os ensaios do planejamento fatorial 

Ensaio Razão Molar 

OSR/etanol 

Agitação 
(min) 

[NaOH] 
mol/L 

Rendimento (%)a 

1 1:09 22,5 0,50 76,21  

0,0202400 

2 1:06 22,5 0,50 92,95  

0,0006480 

3 1:06 15,0 0,75 74,20  0,002466 

4 1:06 22,5 0,50 92,31  0,002899 

5 1:09 22,5 0,50 74,65  0,005400 

6 1:06 22,5 0,50 89,37  0,008326 

7 1:06 30,0 0,25 96,85  0,007531 

8 1:09 15,0 0,25 87,01  0,002988 

9 1:09 22,5 0,50 74,80  0,003457 

10 1:09 30,0 0,75 64,71  0,006832 

a Análise realizada em triplicata. 

 

O melhor rendimento foi obtido nas condições experimentais do ensaio 7 do 

planejamento (ver Tabela 2), a qual apresentou 96,85 %. Nesse ensaio, a razão molar 

estabelecida foi de 1:6, tempo de agitação 30 minutos e concentração de NaOH de 0,25 

mol/L. Logo, o menor rendimento foi no ensaio 10 com 64,71 % de rendimento reacional 

(ver Tabela 2). Este resultado pode estar diretamente relacionado com a maior 

concentração do catalisador e de etanol, as quais favorecem a formação de sabão durante 

a reação de hidrólise. Quando se utilizam hidróxidos como catalisadores, ocorre a 

formação de água no meio reacional, a qual promove a hidrólise dos ésteres formados 



 

 

 

levando, a produção de sabão, o que diminui o rendimento da reação de transesterificação 

(Dabdoub et al., 2009).  

Após estabelecidas as condições para a reação de transesterificação, a aplicação 

da metodologia estabelecida aos óleos residuais para a produção de biodiesel foi efetuada 

após caracterizá-los quanto ao índice de acidez, como informa a Tabela 3.  

Tabela 3 – Análises de acidez realizada nos óleos usados no experimento 

Óleos*  Índice de Acidez**  (mg KOH/g) 

OSR 0,05650 

OFB 0,07973 

OFC 0,07673 

OFP 0,04521 

* OSR: óleo de soja refinado; OFB: óleo de fritura de batata; OFC: óleo de fritura de 

carne; OFP: óleo de fritura de peixe. **  análise realizadas em triplicata. 

 

A análise de acidez para cada amostra oleaginosa foi de grande importância para 

a identificação do teor de ácidos graxos livres nos óleos utilizados como matéria-prima 

nas reações, nesta análise o OFB apresentou 0,07973 mg KOH/g, enquanto o OSR 

apresentou 0,05650 mg KOH/g. Esta diferença observada ocorre pois OSR é um óleo 

refinado comercial que passou por vários processos de tratamento capazes de remover 

impurezas e reduzir a presença de ácidos graxos livres.  

Observou-se que quanto maior a utilização do óleo no processo de fritura, maior 

tende a ser o seu índice de acidez devido à presença de água nos alimentos imersos e o 

aquecimento durante o processo. Gomes (2016) observou que a estrutura dos principais 

ácidos graxos livres que compõem o óleo de soja apresenta uma energia de estabilização 

favorável a conformação trans á temperatura ambiente. Isso indica que o efeito do reuso 

de óleos e gorduras para a cocção de alimentos a elevadas temperaturas favorece a 

modificação na cadeia alifática das matérias-primas, formando radicais livres e outros 

compostos altamente reativos, os quais causam reações secundarias com os ácidos graxos 

de cada alimento que entra em contato com óleo usado. 



 

 

 

Após ter caracterizado as matérias-primas (óleos residuais) e apresentadas as 

melhores de condições obtidas pelo planejamento fatorial, foram realizadas as reações de 

transesterificação utilizando os óleos OFB, OFC e OFP. Os percentuais de rendimento 

reacional são mostrados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Taxa de rendimento da reação de transesterificação do OSR em biodiesel de 

acordo com os ensaios do planejamento fatorial 

Biodiesel Rendimento (%)* 

OFB 89,50 

OFC 94,21 

OFP 92,25 

* análises realizadas em triplicata. 

 

 Analisando os resultados observados na Tabela 4, verificou-se que dependendo 

das condições utilizadas no processo reacional para obtenção de ésteres etílicos, os óleos 

residuais podem ser utilizados para obtenção de elevados rendimentos no produto 

desejado. Contudo, os índices de acidez dos óleos usados nestes experimentos foram 

baixos, o que contribuiu para se atingir tais rendimentos. 

 O uso de óleos residuais para produção de ésteres alquílicos pode ser uma 

importante solução para mitigar impactos ambientais causados pelo descarte inadequado 

de rejeitos gordurosos. No entanto, nosso trabalho mostra que é necessário pesquisar as 

condições reacionais para cada tipo de óleo e gordura afim de otimizar o processo de 

produção de biodiesel, visando tornar economicamente viável sua utilização em maior 

percentual na indústria do biodiesel. 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram avaliadas as condições reacionais para o emprego de 

diferentes matérias-primas por meio de um planejamento fatorial 23, no qual as reações 

foram conduzidas por rota etílica e catalise homogênea básica. 

Os resultados obtidos evidenciaram que os óleos residuais usados neste trabalho 

podem ser reaproveitados na reação de transesterificação e, possivelmente, inseridos 

cadeia de produção de biodiesel ao invés de ser descartado de forma incorreta no meio 

ambiente. Também deve-se ressaltar que o uso de etanol apresenta menor toxicidade 

quando comparado ao metanol e ainda é produzido em grande escala no país, o que 

favorece a redução nos custos da obtenção de biodiesel.  

Por fim, observamos que os elevados rendimentos foram obtidos devido à baixa 

acidez nas matérias-primas, o que sugere que a reutilização do óleo de soja por mais de 5 

vezes para a cocção de diferentes alimentos não afeta drasticamente a composição 

química do óleo, porém a água contida nos diferentes tipos de alimentos usados no 

cozimento pode ser um fator mais agressivo aos parâmetros reacionais via catalise básica 

homogênea. 

 

REFERÊNCIAS  

 

DABDOUB M. J.; BRONZEL J. L.; RAMPIN M. A. Biodiesel: visão crítica do status 

atual e perspectivas na academia e na indústria. Química Nova, v. 32, p. 776-792, 2009. 

FERREIRA S. L.; SANTOS A. M.; SOUZA G. R.; POLITO W. L.; MÓDOLO D. L. 

Análise por cromatografia gasosa de btex nas emissões de motor de combustão inter- na 

alimentado com diesel e mistura diesel-biodiesel (B10). Química Nova, v. 31, p. 539-

545, 2008. 



 

 

 

FERRARI R. A.; OLIVEIRA V. S.; SCABIO A. Biodiesel de soja: taxa de conversão em 

ésteres etílicos, caracterização físico-química e consumo em gerador de energia. Química 

Nova, v. 28, p.19-23, 2005.  

GOMES G. J. Estudo experimental e teórico de zeólitas H-Beta e H-ZSM-5 na produção 

de ésteres alquílicos. Cascavel: UNIOESTE, 2016. 118p. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia em Energia Renovável na Agricultura), Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, 2016. 

LIMA J. R. O.; SILVA R. B.; SILVA, C. C. M.; SANTOS L. S. S.; SANTOS JR J. R.; 

MOURA E. M.; MOURA C. V. R. Biodiesel de babaçu (Orbignya sp.) obtido por via 

etanólica. Química Nova, v. 30, p. 600-603, 2007. 

LUTZ A.  Métodos químicos físicos para análise de alimentos. Normas Analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz , São Paulo, 1985, p. 260-261.  

MUSA I. A. The effects of alcohol to oil molar ratios and the type of alcohol on biodiesel 

production using transesterification process. Egyptian Journal of Petroleum, v. 25, p. 

21-31, 2016. 

OLIVEIRA F. C.; COELHO S. T. History, evolution, and environmental impact of 

biodiesel in Brazil: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 75, p. 

168-179, 2017. 

SARIN R.; SHARMA M.; SINHARAY S.; MALHOTRA R. K. Jatropha–Palm biodiesel 

blends: An optimum mix for Asia. Fuel, v. 86, p. 1365-1371, 2007. 

SHAJARATUN NUR Z. A.; TAUFIQ-YAP Y. H.; RABIAH NIZAH M. F.; TEO S. H.; 

SYAZWANI O. N.; ISLAM A. Production of biodiesel from palm oil using modified 

Malaysian natural dolomites. Energy Conversion and Management, v. 78, p. 738-44, 

2014.  

SUAREZ P. A. Z.; MENEGHETTI S. M.; P.; MENEGHETT, M. R.; WOLF C. R. 

Transformation of triglycerides into fulels, polymers and chemicals: some applications of 

catalysis in oleochemistry. Química Nova, v. 30, p. 667-676, 2007. 



 

 

 

TACIAS-PASCACIO V. G.; TORRESTIANA-SÁNCHEZ B.; DAL MAGRO L.; 

VIRGEN-ORTÍZ J. J.; SUÁREZ-RUÍZ F. J.; RODRIGUES R. C.; FERNANDEZ-

LAFUENTE R. Comparison of acid, basic and enzymatic catalysis on the production of 

biodiesel after RSM optimization. Renewable Energy, v. 135, p. 1-9, 2019. 

TAKASE M.; ZHAO T.; ZHANG M.; CHEN Y.; LIU H.; YANG L. An expatiate review 

of neem, jatropha, rubber and karanja as multipurpose non-edible biodiesel resources and 

comparison of their fuel, engine and emission properties. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, v. 43, p. 495-520, 2015.  

VERMA P.; SHARMA M. P. Review of process parameters for biodiesel production 

from different feedstocks. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 62, p.1063-

1071, 2016. 

YAAKOB Z.; MOHAMMAD M.; ALHERBAWI M.; ALAM Z.; SOPIAN K. Overview 

of the production of biodiesel from Waste cooking oil. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, v. 18, p.184-93, 2013.  

  



 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

DE RESÍDUOS DE HORTIFRÚTIS DE UM 

SUPERMERCADO PARA A PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

 

 

A.C. FIEWSKI1, M.E. T. de P. DIOGO1, T. G. da SILVA1, R. O. de SOUZA1, P. I. 

SPITZNER NETO1 e N. C. PEREIRA1 

 

1Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Engenharia Química 

E-mail para contato: ncpereira@uem.br 

 

 

RESUMO - A tecnologia de digestão anaeróbia para reaproveitamento dos 

resíduos de hortifrútis gerados em supermercados, destaca- se como uma 

opção sustentável, uma vez que, permite a destinação ambiental de tais 

resíduos de forma adequada e a produção de biogás. O objetivo deste trabalho 

foi determinar a composição físico-química de variedades de resíduos de 

hortifrútis de supermercado, individualmente e na mistura dos mesmos, para 

a produção de biogás. Foram coletadas sete variedades de frutas e verduras, 

entre elas: banana, batata, cebola, cenoura, mamão, repolho e tomate. Para a 

realização das análises físico-químicas, os resíduos foram picados 

manualmente e triturados em processador de alimentos. Os parâmetros 

analisados foram: pH, umidade, sólidos totais e voláteis, carbono total e 

nitrogênio total. O valor obtido para o pH e para umidade da mistura foi de 

5,03 e 87,19%, respectivamente. A amostra apresentou 12,81% de sólidos 

totais e sólidos voláteis correspondendo a 92,52% dos sólidos totais e a 

relação entre carbono e nitrogênio da mistura obtida foi de 27,90. Os 

resultados apresentados neste e estudo demonstram que os resíduos de 



 

 

 

hortifrútis de supermercado são potenciais substratos para a produção de 

biogás, uma vez que apresentam elevado teor de umidade e alto conteúdo de 

matéria orgânica biodegradável. 

 

Palavras Chave: digestão anaeróbia. frutas e verduras. biodegradabilidade.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é um dos países que apresenta grande destaque na produção de frutas, 

legumes e verduras. No entanto, de acordo com dados da Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), aproximadamente entre 25 a 33% dos 

alimentos produzidos anualmente são desperdiçados ao longo de toda a cadeia produtiva 

(produção, processamento, manejo, armazenamento, distribuição, comercialização e 

consumo), sendo que, desse total, cerca de 40% a 50% corresponde às raízes, frutas, 

hortaliças e sementes oleaginosas (FAO, 2016). 

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) por meio do Programa de 

Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos - RAMA, realizou o rastreamento de 618 

mil toneladas de frutas, legumes e verduras (FLV) e, de acordo com o balanço anual de 

2018, as perdas dos setores FLV dos supermercados chegaram a 6,09% no ano de 2016 

(ABRAS, 2018).  

Os desperdícios desses produtos ocasionam diversos impactos negativos, tanto em 

termos ambientais quanto econômicos. No âmbito ambiental, esses resíduos, que 

tradicionalmente são dispostos em aterros sanitários, contribuem para o aumento da 

emissão de gases do efeito estuda. Em relação aos aspectos econômicos, a geração desta 

classe de resíduos promove o aumento dos custos operacionais do mercado devido à perda 

de vendas e aos gastos com transporte e destinação (Scano et al., 2014). 

Visando o reaproveitamento dos resíduos de hortifrútis gerados no supermercado, 

a tecnologia de digestão anaeróbia surge como uma opção sustentável capaz de permitir 



 

 

 

a destinação ambientalmente adequada de tais resíduos, além de propiciar a produção de 

biogás, sendo este considerado um produto valioso para a substituição de combustíveis 

fósseis em várias aplicações. Além disso, a quantidade de energia gerada pode suprir 

várias necessidades do supermercado (Viswanath et al., 1992). 

A digestão anaeróbia é um processo de conversão bioquímica no qual um consórcio 

de microrganismos acidogênicos, acetogênicos e metanogênicos degradam as substâncias 

orgânicas complexas, na ausência de oxigênio, gerando predominantemente gases como 

metano (CH4) e gás carbônico (CO2) (Chernicharo, 1997). De acordo com Taraken e 

Abebe (2017), os resíduos de frutas legumes e verduras apresentam alto teor de umidade 

e são ricos em compostos orgânicos biodegradáveis, sendo bons substratos para o 

processo de digestão anaeróbia e produção de biogás. 

Diversos dados da literatura (Edwiges et al., 2018; Tarekegn e Abebe, 2017; Asquer 

et al., 2013) apontam a relação entre o rendimento de metano e o tipo de matéria orgânica 

presente no substrato. Steinmetz et al. (2016) coloca ainda que o potencial bioquímico de 

metano da fonte de substrato e a capacidade da matéria orgânica se degradar para formar 

metano são parâmetros críticos nos projetos de produção de biogás. 

Para garantir que a conversão das substâncias orgânicas em biogás apresente maior 

rendimento de metano, torna- se de suma importância à caracterização das propriedades 

físico-químicas da matéria-prima, uma vez que, a produção deste gás está diretamente 

relacionada com a natureza dos compostos orgânicos (Asquer et al., 2013; Edwiges et al., 

2018).  

Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi determinar a composição físico-

química de variedades de resíduos de hortifrútis de supermercado, individualmente e na 

mistura dos mesmos, para a produção de biogás. Para tanto, este estudo contará com a 

caracterização de variedades representativas de frutas e verduras geradas no 

supermercado e discorrerá sobre a possibilidade de utilização destes resíduos como 

substratos para digestão anaeróbia. 

 

 

 



 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A caracterização das propriedades físico-químicas de resíduos de hortifrútis para a 

produção de biogás foi realizada nas variedades representativas geradas no período de 

janeiro a abril de 2019. A análise dos dados de geração de resíduos foi feita por meio de 

entrevista com o responsável pelo setor de frutas, legumes e verduras (FLV) e por meio 

de consulta aos documentos de controle de perdas do supermercado localizado no 

município de Maringá-PR. 

Para o presente estudo foram selecionadas sete variedades de frutas e verduras, 

entre elas: banana, batata, cebola, cenoura, mamão, repolho e tomate. Como os hortifrútis 

são produtos sazonais, optou-se por estas variedades devido a sua disponibilidade em 

todas as épocas do ano e, consequentemente, durante todo o período de estudo. 

A amostragem foi realizada de acordo com os procedimentos descritos pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na norma ABNT NBR 10007 de 

2004 (ABNT, 2004). Após a coleta, as amostras foram armazenadas a 4° C para posterior 

análise dos parâmetros de pH, umidade, sólidos totais (ST) e voláteis (SV), carbono total 

(C) e nitrogênio total (N). 

Para a realização das análises físico-químicas, os resíduos foram picados 

manualmente e triturados em processador de alimentos comum (Philco®), com intuito de 

obter amostra homogênea, uma vez que, os resíduos contêm partes de casca, polpa e 

sementes. É importante salientar ainda, que essa operação foi realizada sem adição de 

água para manter as características de umidade das amostras. 

A análise do teor de ST e SV foi realizada por gravimetria em cápsulas de porcelana, 

conforme método 2540-G do Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2005). O carbono total foi estimado por meio da determinação do 

conteúdo de matéria orgânica das amostras, sendo este determinado em razão da perda de 

massa do resíduo incinerado, conforme metodologia descrita por Carmo e Silva (2012). 

O nitrogênio total pôde ser determinado pelo método Kjedhal, por meio da digestão 

em ácido sulfúrico seguido por destilação e quantificação de nitrogênio por titulação 

(APHA, 2005). O pH das amostras foi obtido utilizando- se o método potenciométrico a 



 

 

 

partir de um pHmetro digital (Digimed®). Como os resíduos são sólidos, foi realizado 

diluição 1:10, conforme metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

Após o levantamento de dados de geração de resíduos e da caracterização físico-

química individual de cada variedade, elaborou-se uma mistura dos resíduos com base 

nos percentuais gerados dos resíduos e realizaram-se novamente as análises físico-

químicas acima citadas.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A loja de supermercado selecionada como local de estudo faz o controle da geração 

de resíduos diariamente. Os produtos que não são vendidos e/ou estão deteriorados são 

retirados das bancas e armazenados em caixas plásticas, separados por variedade. 

Posteriormente, é realizada a pesagem e os dados são inseridos na planilha de controle de 

perdas. Os resíduos são então acondicionados em barris de 200 L para serem 

encaminhados ao destino apropriado. Atualmente, uma empresa terceirizada faz a retirada 

dos recipientes e os encaminha a uma fazenda de suínos onde são utilizados para 

compostagem. 

No balanço de janeiro a abril de 2019 foram catalogadas 197 variedades de frutas, 

legumes e verduras, sendo que a quantidade total de resíduos de hortifrútis geradas neste 

período foi de aproximadamente 72 toneladas. Do total gerado, os resíduos selecionados 

para avaliação das características físico-químicas para a produção de biogás representam 

26,12%, totalizando 1,88x104 kg. A Tabela 1 apresenta a quantidade de resíduo gerada 

de cada variedade coletada para este estudo. 

De acordo com o responsável pelo setor de FLV, o fator mais relevante na geração 

de resíduos é o erro de planejamento de compras, ou seja, devido à quantidade de 

hortifrútis compradas pelo supermercado ser superior à quantidade vendida no período 

estimado. Dentre outros fatores que se destacam na geração de resíduos, pode-se apontar 

os produtos definidos como fora de padrão, que acabam estragando por não serem 



 

 

 

vendidos pela questão da aparência, e os hortifrútis que se degradam por manipulação 

inadequada (amassamento) ou quedas. 

 

Tabela 3 - Geração de resíduos das variedades coletadas de janeiro a abril de 2019 

Resíduos Quantidade (kg) Porcentagem (%) 

Banana Nanica 6.294,62 33,43 

Batata Extra 4.828,49 25,65 

Tomate Saladete 3.194,81 16,97 

Cenoura 1.694,00 9,00 

Cebola 1.495,60 7,94 

Mamão Formosa 1.029,55 5,47 

Repolho verde 291,00 1,55 

Total 18.828,07 100 

 

A composição físico-química de cada variedade de resíduo coletado encontra-se 

apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 4 - Características físico-químicas dos resíduos de hortifrútis coletados 

Resíduo

s 

pH Umidade ST SV C N 

N.A. % % %ST %ST %ST 

Banana 5,19±0,1 80,79±0,3 19,21±0,3 92,00±5,1 42,05±2,4 0,92±0,1 

Batata 6,25±0,2 84,05±0,3 15,95±0,3 94,63±0,3 43,26±0,3 1,98±0,1 

Cebola 5,36±0,1 90,74±0,1 9,26±0,1 94,98±0,01 43,43±0,01 1,56±0,3 

Cenoura 6,31±0,1 88,66±0,1 11,34±0,1 90,21±0,4 41,22±0,2 1,41±0,01 

Mamão 4,06±0,05 89,59±0,7 10,41±0,7 94,83±0,1 43,36±0,1 1,17±0,4 

Repolho 6,24±0,1 94,92±0,6 5,08±0,6 90,75±0,1 41,47±0,03 5,62±0,2 



 

 

 

Tomate 4,37±0,1 86,79±0,2 4,02±0,2 86,79±0,4 39,63±0,2 3,49±0,5 

 

A partir dos dados apresentados nesta tabela nota-se que a faixa de pH dos resíduos 

de hortifrútis encontra-se entre 4,06 e 6,31, indicando que independente da variedade, 

frutas ou verduras, essas amostras apresentam características ligeiramente ácidas. Em 

relação a umidade, os resíduos de repolho apresentaram maior conteúdo (94,92%), 

enquanto os resíduos de banana apresentaram o menor teor (80,79%). Entretanto, todas 

as variedades apresentaram elevados teores de umidade (acima de 80%), característica 

que, segundo Boullagui et al. (2003), facilita a digestão anaeróbia 

Em relação aos sólidos totais, os valores obtidos nas análises estão dentro da faixa 

de 4,02% e 19,21%. Resultados semelhantes foram obtidos por Asquer et al. (2013), que 

reportaram que resíduos de frutas apresentam teor de ST entre 7,5% e 23%, resíduos de 

verduras entre 3% e 11% e batatas contêm teor médio de 21,8% de ST. Além disso, todas 

as  variedades apresentaram teores de SV acima de 90%, com exceção do tomate com 

86% de SV em relação aos ST. Deressa et al. (2015) obtiveram resultados análogos para 

os teores de sólidos voláteis em resíduos de mamão, tomate e casca de batata (92% em 

média de SV).  

Os teores de carbono total obtidos para os resíduos foram acima de 40% em base 

seca para todas as variedades, enquanto os resultados obtidos para o nitrogênio total 

apresentaram maiores flutuações, abrangendo a faixa entre 0,92% a 5,62%, também em 

base seca. Dessa forma, a relação C/N variou de 45,83% a 7,38%, em ordem decrescente 

para os resíduos de banana, mamão, cenoura, cebola, batata, tomate e repolho, conforme 

o gráfico de barras apresentado na Figura 1. 

 



 

 

 

 

Figura 11- Relação C/N para os resíduos de hortifrútis coletados 

 

Da mesma forma que para as variedades individuais, foram realizadas as análises 

físico-químicas dos parâmetros para a combinação de resíduos. A mistura foi elaborada 

a partir da porcentagem de cada resíduo gerado no supermercado no período de janeiro a 

abril de 2019, conforme os dados apresentados anteriormente na Tabela 1. Os resultados 

obtidos encontram-se apresentado na Tabela 3.  

 

Tabela 5 - Características físico-químicas da mistura de resíduos de hortifrútis 
elaborada 

Parâmetros Unidade Mistura de Resíduos 

pH N.A. 5,03 

Umidade % 87,19 

ST % 12,81 

SV %ST 92,52 

C %ST 42,29 

N %ST 1,52 

C/N N.A. 27,90 

 

O valor obtido para o pH e para o teor de umidade da mistura foi de 5,03 e 87,19%, 

respectivamente. A amostra apresentou ainda teor ST de 12,81% e SV correspondendo a 

92,52% dos ST. Em relação ao teor de carbono total, o resultado obtido foi de 42,29% 



 

 

 

enquanto o nitrogênio total foi de 1,52%, ambos em base seca. Por fim, a relação C/N da 

mistura foi de 27,90. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Pavi et al. (2017) ao caracterizar a 

mistura contendo resíduos de banana, mamão, maçã, repolho, alface, cebola e batata, em 

que os autores obtiveram pH médio de 4,66, SV correspondendo a 96,21% dos ST e teor 

de umidade de 80,46%. Shen et al. (2013), por sua vez, determinaram as características 

de resíduos  contendo cenoura, tomate, repolho, batata, maçã, melancia e banana, e, 

relataram 9,51% de ST, SV correspondendo a 83,39% dos ST, conteúdo de umidade de 

90,49% e relação C/N de 18,88. 

Wang et al. (2014) utilizaram resíduos de frutas e verduras como substratos para a 

produção de biogás, apresentando os seguintes resultados para os parâmetros 

investigados: 92,06% de umidade, 7,94% de ST, 84,89% de SV em relação aos ST, pH 

de 5,28 e relação C/N de 17,21. Edwiges et al. (2018) avaliaram diferentes misturas de 

resíduos no período de 12 meses e obtiveram os valores de pH variando entre 3,9 e 4,5, 

ST na faixa entre 7,2 e 13,8% e conteúdo de SV de 89,9% a 93,4% em relação aos ST. 

Os resultados analíticos obtidos neste estudo possibilitam fazer algumas 

considerações a respeito das características físico-químicas dos resíduos de hortifrútis de 

supermercado para a utilização como substratos na produção e biogás. Em suma, todas as 

variedades selecionadas apresentaram elevados teores de umidade e grande quantidade 

de matéria orgânica, indicando que tanto os resíduos de frutas quanto os de verduras, bem 

como a mistura entre eles, são ricos em compostos orgânicos biodegradáveis que podem 

ser convertidos em biogás (Asquer et al., 2013). 

Em relação ao pH, os resíduos de hortifrútis apresentaram propriedades 

ligeiramente ácidas, característica que não favorece a produção de biogás. Chernicharo 

(1997) coloca que a faixa ótima para a produção de biogás por meio da digestão anaeróbia 

é de 6,0 a 8,0, no entanto, esse parâmetro pode ser controlado com a utilização de inóculos 

com alta capacidade de tamponamento do sistema, uma vez que, o tampão consegue evitar 

bruscas mudanças de pH. 

De acordo com Asquer et al. (2013) a relação C/N representa a disponibilidade do 

substrato orgânico em comparação com a disponibilidade do principal nutriente para o 

crescimento dos microrganismos. Kahlid et al. (2011) colocam que a razão C/N na faixa 



 

 

 

de 20 a 30 fornece quantidade suficiente de nitrogênio para o processo, enquanto que 

Bouallagui et al. (2009) especificam ainda que para resíduos de frutas e verduras, a 

relação ideal para melhor digestão anaeróbia é de 22 a 25. Sendo assim, os resultados 

demonstraram que a mistura de resíduos proporciona melhor balanço de nutrientes, e 

consequentemente, poderá melhorar a eficiência do processo e evitar a presença de 

possíveis compostos inibitórios. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que os resíduos de 

hortifrútis de supermercado são potenciais substratos para a produção de biogás, uma vez 

que apresentam elevado teor de umidade (acima de 80%) e alto conteúdo de matéria 

orgânica biodegradável. Além disso, a mistura balanceada entre os resíduos de frutas e 

verduras permite obter amostras com maior equilíbrio em relação a biodisponibilidade da 

matéria orgânica em comparação a disponibilidade de nitrogênio para os microrganismos, 

possibilitando melhor eficiência do processo de digestão anaeróbia e maiores rendimentos 

de biogás. 
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RESUMO – O sulfeto de hidrogênio pode ser removido de correntes gasosas, 

como o biogás, por meio do processo de absorção oxidativa com soluções 

aquosas de Fe/EDTA. O processo utiliza o agente quelante Fe(III)EDTA, que, 

ao final da purificação, é reduzido para Fe(II)EDTA, tornando a solução 

inativa na remoção de H2S. As colunas de regeneração podem ser empregadas 

na oxidação de Fe(II)EDTA para Fe(III)EDTA e tornar a solução reutilizável. 

Neste sentido, este trabalho analisou a influência da vazão de ar na oxidação 

de Fe(II)EDTA em uma coluna de regeneração. A regeneração da solução de 

Fe(III)EDTA ocorreu mantendo a temperatura de reação constante em 35°C 

e variando a vazão de ar de 175 mL/min a 590 mL/min. Os resultados 

mostraram que ao operar a coluna de regeneração com vazão de ar igual a 590 

mL/min foi possível obter a menor degradação da solução (1,66±0,36 %) e 

uma conversão de 100 %, após 30 minutos de operação. Como há uma maior 

concentração de oxigênio em vazões mais elevadas, maior é a velocidade de 

oxidação, aumentando a conversão de Fe(II)EDTA e reduzindo a degradação 

da solução quelante. 

 



 

 

 

Palavras Chave: Fe/EDTA. Sulfeto de hidrogênio. Purificação de gás.  

 

INTRODUÇÃO 

O biogás é uma valiosa fonte de energia renovável, com potencial para reduzir 

parcialmente a dependência mundial de combustíveis fósseis, oferecendo uma solução 

integrada, competitiva e ambientalmente sustentável. Além disso, existem outros aspectos 

benéficos, como o tratamento de resíduos, produção de biofertilizantes e redução da 

emissão dos gases do efeito estufa (NADALETTI et al, 2017). O biogás é considerado 

como fonte renovável de energia, pois é produzido através da digestão anaeróbia, 

processo biológico que converte a matéria orgânica de resíduos provenientes da 

agricultura, da pecuária e de indústrias em biogás na ausência de oxigênio (ZHANG et 

al, 2016).  

O biogás é composto, principalmente, por 40-75 % de CH4, 15-60 % de CO2 e 

constituintes em menores quantidades, como H2S e NH3. A elevada concentração de 

metano torna o biogás um combustível atraente, podendo ser utilizado em uma variedade 

de aplicações domésticas e industriais, como para geração de energia térmica e elétrica, 

produção de biometano e como combustível para transporte sustentável (YANG et al., 

2014). Embora esteja presente em pequenas quantidades, o sulfeto de hidrogênio é o 

principal contaminante no uso do biogás para geração de energia elétrica e como 

combustível. A presença do H2S acelera a corrosão de equipamentos e tubulações, 

reduzindo o tempo de vida útil, além de provocar a chuva ácida. Portanto, a 

dessulfurização é um pré-requisito para o uso do biogás como fonte de energia (TER 

MAAT et al., 2005). 

Muitos processos comerciais estão disponíveis para a remoção de sulfeto de 

hidrogênio a partir de correntes gasosas. A maioria dos processos usa contactores gás-

líquidos nos quais o sulfeto de hidrogênio é colocado em contato com um reagente para 

gerar outro componente contendo sulfeto dissolvido ou enxofre elementar como um 

precipitado. Dentre os que geram enxofre elementar, existem os processos baseados em 

quelato de ferro, sendo um deles a técnica de dessulfurização de processo de quelato de 

ferro redox bifuncional, que pode ser usada para o tratamento de correntes gasosas 



 

 

 

(DESHMUKH,, G. E SHETE, A., 2012. Nesta abordagem, o poluente H2S é convertido 

em enxofre elementar, que é um resíduo sólido que pode ser descartado com segurança e 

facilmente. Neste trabalho, este processo é otimizado para alta eficiência de remoção de 

H2S do biogás. Soluções de quelato de ferro com EDTA (ethylenediaminetraacetate) 

foram utilizados para a remoção de H2S do biogás. O sulfeto de hidrogênio é facilmente 

oxidado a enxofre elementar quando dissolvido em uma solução de Fe/EDTA. O processo 

pode ser descrito pelas seguintes reações (FRARE et al., 2010): 

O composto Fe+2/EDTA é regenerado para a forma férrica pela oxidação da 

solução com o oxigênio, conforme as Equações 3 e 4: 

Estas reações podem ser sistematizadas em um módulo experimental com colunas 

de reação, o que deixará o processo em regime permanente, continuamente reagindo 

Fe(III)EDTA com H2S e regenerando a solução quelante. Certos parâmetros podem 

influenciar a regeneração, tal como a concentração de ferro inicial, a concentração de O2 

na vazão de regeneração, o pH e a temperatura do sistema durante a reação. Pereira et al., 

(2019) observaram que a velocidade de regeneração do Fe(III)EDTA é mais rápida para 

temperaturas mais baixa, postulando que a concentração de oxigênio é mais significativa 

do que a energia de ativação neste sistema. Sendo a vazão de ar do sistema diretamente 

ligada com a concentração de oxigênio, este trabalho objetiva avaliar a influência da 

vazão de ar na regeneração de Fe(III)EDTA em uma coluna oxidativa em regime contínuo 

de reação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Procedimento experimental 

 (1) + +   + + ++   

(2) 

 (3) + + + + + −   (4) 



 

 

 

A coluna utilizada (Figura 1) é constituída de material acrílico, possuindo 40 cm 

de altura e 2,6 cm de diâmetro. Esta foi vedada tanto na parte superior quanto na parte 

inferior utilizando-se rolhas de silicone. A rolha inferior possui uma mangueira para 

retirada da solução e um dispersor de gás (pedra porosa). A rolha superior possui um tubo 

metálico inoxidável para envio do gás para o condensador, um termômetro para 

monitoramento da temperatura da solução, um eletrodo de pH e uma mangueira para a 

coleta de alíquotas da solução. 

 

Figura 1 – Módulo experimental. 

 

A solução de Fe/EDTA foi preparada de acordo com Schiavon Maia et al. (2017), 

com uma concentração de 0,065 mol/L e pH de 8,98, ajustado com Na2CO3. Os 

experimentos foram realizados em duas etapas: purificação do biogás e regeneração da 

solução.  

Inicialmente, na etapa de purificação, a coluna foi preenchida com 170 mL de 

solução e aguardou-se estabilizar a temperatura em 35ºC. O biogás sintético foi injetado 

na coluna de bolhas com pressão constante de 1 bar e vazão de 80 mL/min. A reação foi 

interrompida quando o gás de exaustão ultrapassou a concentração de 30 ppm de H2S, 

apresentando uma coloração cinza escura. A composição do biogás foi medida por meio 

de cromatografia gasosa, no cromatógrafo modelo Thermo Scientific – Trace GC Ultra, 



 

 

 

com o auxílio do programa ChromQuest 4.1. A composição do biogás sintético encontra-

se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição do biogás sintético 

Composição Biogás Sintético 

CH4 (%, mol/mol) 81,02 

CO2 (%, mol/mol) 14,00 

H2S (%, mol/mol) 2,25 

N2 (%, mol/mol) 2,43 

O2 (%, mol/mol) 0,30 
 

Em seguida, iniciou-se a etapa de regeneração. De acordo com Pereira et al. 

(2019), a temperatura não influência significativamente na degradação da solução 

quelante, por este motivo a coluna de regeneração foi operada mantendo a mesma 

temperatura da coluna de oxidação (35 °C). O ar foi borbulhado na solução por um 

período de 40 min, com pressão constante de 1 bar e vazões de 175 mL/min, 350 mL/min 

e 590 mL/min. As alíquotas da solução foram recolhidas a cada cinco minutos de reação 

e as concentrações de Fe3+, Fe2+ e ferro total foram quantificadas, para avaliar a conversão 

de Fe(II)EDTA em Fe(III)EDTA e a degradação da solução quelante. 

 

Determinação das concentrações de ferro total, Fe(II)EDTA e Fe(III)EDTA 

As concentrações dos íons ferro e ferro total foram determinadas com base no 

método da Fenantrolina (HE et al., 2017). Este método baseia-se no fato de que o íon 

ferroso (Fe2+) forma com a orto-fenantrolina um complexo de cor laranja-avermelhado 

estável, com absorbância em 510 nm (SUCHECKI et al., 2005). 

Afim de analisar a espectrofotometria dos íons de ferro, durante os experimentos 

de purificação de gás, coletou-se duas amostras, uma para a análise do ferro total e outra 

para análise dos íons Fe2+. A concentração de Fe3+ foi calculada através da diferença entre 

a concentração de ferro total e a concentração de íons Fe2+. Utilizando as concentrações 

de Fe2+ e Fe3+, calculou-se a conversão de íons Fe2+ por meio da Equação 5. 



 

 

 

Onde C(Fe3+), C(Fe2+) e C(Fe) são as concentrações em ppm de Fe3+, Fe2+ e ferro 

total, respectivamente. A degradação do Fe/EDTA é calculada pela redução de ferro total 

na solução (Equação 6) (SAELLE et al., 2012).  

 

Onde Ci(Fe) e Cf(Fe) são as concentrações em ppm inicial e final de ferro, 

respectivamente  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 2 é apresentado o efeito da vazão de ar (175-590°mL/min) na 

degradação da solução quelante. A degradação da solução quelante variou de 

1,66±0,36 % a 6,35±0,28%. Nota-se que a a degradação de ferro se mantém não-

significativa (<4,0%) para vazões acima de 350 mL/min, tornando-se significativa 

somente em 150 mL/min. 

 

Figura 2 – Degradação da solução quelante no decorrer da reação. 

ã  % = +   (5) 

� �çã  % = −   (6) 



 

 

 

 

Os resultados mostram que o aumento da vazão de ar reduziu a degradação da 

solução quelante. Uma hipótese para explicar este fenômeno está baseada no mecanismo 

de degradação da solução quelante, proposto por (CHEN et al., 1995; MCMANUS e 

MARTELL, 1997). Após a solubilização do oxigênio, este é convertido em peróxido de 

hidrogênio, que por sua vez gera o radical hidroxila (OH-). Estes radicais atacam os 

ligantes, provocando sua degradação, como pode ser observado nas Equações 7 a 9.  

 

β Fe
β+

/EDTA aq + Oβ aq  + β HβO l → HβOβ aq  + βOH aq
-

 + β Fe
γ+/EDTA

aq  (7) 

Fe
β+

/EDTA aq +  HβOβ aq →  βOH aq
-

 + Fe +/EDTA aq  (8) 

 

 

 

(9) 

 

No entanto, quanto maior for a velocidade da reação 7, mais rápido será a 

conversão do Fe2+. Quando a conversão de Fe2+ atingir 100%, a reação 6 é cessada e os 

radicais OH- não são mais formados. Consequentemente, o EDTA não é mais degradado, 

justificando a redução da taxa de degradação para a maior vazão de ar estudada. Desta 

forma quantidade de ferro total no sistema diminui com o tempo, atingindo perdas 

significativas dependendo da vazão de operação. Os dados de conversão de Fe2+ em Fe3+ 

no decorrer da reação de regeneração para cada vazão de ar estão presentes nas Figuras 

3. 



 

 

 

 

Figura 3 – Conversão de Fe2+ no decorrer da reação. 

De acordo com a Figura 3, no decorrer da reação de regeneração a concentração 

de íons Fe2+ cai, e, há um aumento considerável na concentração de íons Fe3+. Pode-se 

perceber também que, com o aumento da vazão de ar, há o aumento da velocidade de 

consumo de Fe2+ e, consequentemente, maior produção de íons Fe3++. Segundo 

Gambardella (2005), a taxa de oxidação de Fe(II)EDTA para Fe(III)EDTA é 

consideravelmente maior para maiores concentrações de oxigênio. Analogamente, Frare 

et al. (2010) argumentaram que a solução quelante, neste processo de regeneração, pode 

ser considerada como água destilada pura, de tal forma que sempre estará saturada de gás 

oxigênio para uma mesma vazão de ar. 

Desta forma, com uma maior presença de oxigênio no meio, há uma maior 

probabilidade de encontro entre as espécies Fe(II)EDTA e O2, resultando em maiores 

concentrações de Fe(III)EDTA no sistema. Concomitantemente, o sistema como um todo 

permanece saturado de gás oxigênio, porém, localmente o consumo causa pequenas 

variações de concentração de O2. Consequentemente, estas pequenas variações são mais 

rapidamente supridas por maiores vazões de ar, de tal forma que há o aumento 

macroscópico da velocidade da reação. Os mesmos resultados foram reportados por 

Zhang et al. (2016) e Chi et al (2017). 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A vazão de ar influenciou significativamente na velocidade de oxidação de 

Fe(II)EDTA em Fe(III)EDTA. Assim, constatou-se que quanto maior a vazão de ar, maior 

a velocidade de oxidação. A causa mais provável para este fato é que a reposição de O2 é 

mais eficaz para vazões de ar mais elevadas. Com uma reposição mais imediata, há 

maiores probabilidades das espécies químicas regentes se encontrarem, o que aumenta a 

velocidade de oxidação. A degradação da solução quelante variou de 1,66±0,36 % a 

6,35±0,28%, sendo significativa somente para vazões abaixo de 350mL/min. 

Recomenda-se que em trabalhos futuros sejam feitas análises de transferência de massa 

entre a fase gasosa e a fase líquida para melhor determinar a natureza da reposição de O2 

entre elas com relação ao tempo. 
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RESUMO – Na remoção de CO2 do gás natural por adsorção são necessários 

dados de equilíbrio de misturas, entretanto, na literatura há poucas 

informações. Portanto, neste trabalho, isotermas de adsorção binárias de CH4  

+ CO2 e CH4  + N2 em carvão ativado de piche a 303 K e 1 bar foram preditas 

a partir da correlação de dados experimentais de substâncias puras por meio 

de simulação, utilizando a equação de estado bidimensional de van der Waals. 

Dados experimentais, determinados em baixas pressões, foram utilizados 

para obtenção, por meio de ajuste, dos parâmetros da equação, sendo eles: a 

constante de Henry; parâmetro de interação energética e coárea 

bidimensionais. Os resultados indicam que a equação de van der Waals 

(VDW) predisse com precisão as isotermas de adsorção das misturas binárias, 

sendo que as médias dos desvios absolutos foram inferiores a 0,040 mol kg-1. 

As isotermas preditas, quando comparadas à experimental obtida para 

misturas, superestimaram a capacidade adsorvida total. Verificou-se também 



 

 

 

que a etapa de ajuste dos parâmetros de substâncias puras é essencial para que 

os modelos estudados apresentem resultados próximos aos experimentais de 

misturas.  

 

Palavras Chave: Carvão ativado. Isotermas de adsorção de misturas. 

Equações de estado bidimensionais. 

  

 

INTRODUÇÃO  

 

A adsorção gasosa é uma operação unitária de complexo entendimento 

termodinâmico. Diversas teorias e modelos foram desenvolvidos para ajustar dados de 

adsorção de componentes puros em baixas pressões, sendo as mais relevantes: Modelo de 

Langmuir (DO, 1998); Modelo de Solução Ideal (IAS) (HOWES; RADKE, 2007); 

Solução de Vacância; Modelo de Solução Ideal Heterogênea (HIAS); e Equações de 

Estado Bidimensionais (EDEs-2D) (ZHOU et al., 1994). 

Na captura de CO2 por adsorção é possível reutilizar o material adsorvente, como 

ocorre nos processos de adsorção por modulação da pressão (Pressure Swing Adsorption, 

PSA) e da temperatura (Temprerature Swing Adsorption, TSA) (GRANDE et al., 2017; 

MARX et al., 2016). Para realizar a modelagem matemática e simulação destes processos 

é indispensável o conhecimento da isoterma de adsorção de misturas binárias dos 

compostos que se deseja separar.  

Neste trabalho foi realizada a predição de isotermas de adsorção de misturas 

binárias por meio da equação de estado bidimensional de van der Waals e um algoritmo 

que contemplou os cálculos de equilíbrio, para os sistemas de adsorção de CO4 + CO2 e 

CH4 + N2 em carvão ativado de piche a 303 K e 1 bar. 

 

 

 



 

 

 

MODELAGEM TERMODINÂMICA 

 

As equações de estado bidimensionais (EDE-2D) são análogas as equações de 

estado tridimensionais utilizada nos cálculos do equilíbrio líquido-vapor (PAN; 

CONNELL, 2009). Assume-se que o adsorvente é termodinamicamente inerte e sua 

superfície apresenta sítios energeticamente homogêneos (ZHOU et al., 1994). Neste 

sentido as equações de estado bidimensionais são importantes para a formulação 

matemática do equilíbrio da adsorção. A Equação 1 apresenta a forma geral das equações 

bidimensionais. 

[ � + + + ] [ − ] =  
(1) 

 Em que, A é a área específica do adsorvente (m2 kg-1); q é a quantidade de gás 

adsorvida (mol kg-1); α e β são constantes das equações bidimensionais; U, W e m são 

coeficientes do modelo. Para a equação de van der Waals (VDW) m = 1 e U = W = 0. 

 No equilíbrio de fases o potencial químico de um componente i nas fases 

adsorvida e gasosa são iguais (HILL, 1986). Neste sentido, é possível obter a seguinte 

equação para a constante de equilíbrio de adsorção: 

= = ��̂�̂  
(2) 

Em que, yi e xi são as composições do componente i nas fases gasosa e adsorvida, 

respectivamente; �̂  e �̂  são os coeficientes de fugacidade das fases gasosa e adsorvida, 

respectivamente; ki é a constante de Henry do componente i (bar-1). A baixas pressões o 

gás assume o comportamento de gás ideal, desta forma �̂ ≈  (HILL, 1986).  

Para o cálculo do coeficiente de fugacidade da fase adsorvida utilizou-se a 

seguinte equação (ZHOU et al., 1994): 

 



 

 

 

�n �̂ =  ∫ { [� �� ] , � − } − �n �
 

(3) 

Para o cálculo dos parâmetros de interação binários αij e βij foram utilizadas regras 

de misturas aditivas e multiplicativas respectivamente, conforme apresenta a seguinte 

equação (ZHOU et al., 1994): 

= +
 

(4.1) 

= √   (4.2) 

Na determinação dos parâmetros globais da mistura α e β, foram utilizadas as 

seguintes equações: = ∑ ∑  (5.1) 

= ∑ ∑  (5.2) 

 

METODOLOGIA 

 

Para a obtenção dos parâmetros de substâncias puras utilizou-se os dados 

experimentais da adsorção de CH4, CO2 e N2 em carvão ativado de piche a 303 K e até 1 

bar (WU et al., 2015) e os cálculos aplicados são semelhante aos utilizados no trabalho 

de PINZAN et al. (2018). 

Para a predição das isotermas de adsorção de CH4 + CO2 e CH4 + N2 em carvão 

ativado de piche a 303 K e 1 bar, os parâmetros obtidos das correlações dos dados 

experimentais de substâncias puras foram utilizados como entrada na simulação, para 

predizer a composição da fase adsorvida (xi) e a quantidade adsorvida total (q). 

Algoritmo da simulação 



 

 

 

 Primeiramente é fixada a composição da fase adsorvida (xi), a pressão (P) e a 

temperatura (T) do sistema. Em seguida é dada uma estimativa inicial para a quantidade 

adsorvida total (q). Com estes valores é possível determinar os valores de α, β, Aπ e �̂  

que são utilizados no cálculo das constantes de equilíbrio de adsorção (Ki) de ambos os 

componentes. Dessa forma, foi possível determinar a composição da fase gasosa no 

equilíbrio (yi). Utilizou-se a sub-rotina fminsearch do MATLAB® para minimizar a 

seguinte função objetivo: 

=  | − ∑= | (6) 

A função objetivo apresentada na Equação 6, parte do princípio de que a soma das 

frações molares de ambos os componentes na fase gasosa deve ser igual a 1. Após o 

término da minimização dos parâmetros, são obtidas a composição da fase gasosa (yi) e a 

quantidade adsorvida total (q). O fluxograma apresentado na Figura 1 ilustra a simulação 

aplicada neste trabalho. 

 

Figura 1 - Fluxograma da simulação aplicada neste trabalho. 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Correlação de substâncias puras 

A Tabela 1 apresenta os parâmetros otimizados do modelo obtidos pela correlação 

dos dados experimentais da adsorção de substâncias puras em carvão ativado em baixas 

pressões. 

Tabela 1 - Parâmetros otimizados para a adsorção de substâncias puras 

em carvão ativado de piche a 303 K até 1 bar. 

Sistema αi (bar cm3 kg mol-2) βi (kg mol-1) ki (mol kg-1 bar-1) 

CH4/CA -5320,78 0,0825285 1,97 

CO2/CA -4168,45 0,0330074 5,81 

N2/CA -4499,77 0,0244328 0,37 

 

Analisando os valores obtidos da constante de Henry (ki) é possível notar que o 

carvão ativado de piche apresenta maior interação com o CO2 seguido pelo CH4 e N2. Na 

Figura 2 são apresentadas as isotermas de adsorção de substâncias puras. 

 

Figura 2 - Isotermas de adsorção de substâncias puras para os sistemas (□) CH4/CA, (□) 

CO2/CA, (□) N2/CA a 303 K e pressões até 1 bar. Linhas: correlação EDE-2D. 



 

 

 

Analisando a Figura 2 é possível notar que a equação de estado bidimensional de 

van der Waals foi precisa na correlação dos dados experimentais, visto que a curva se 

ajustou bem aos dados experimentais. 

 

Predição de misturas binárias 

 Na Figura 3 e Tabela 2 são apresentados os resultados e desvios absolutos, obtidos 

para a predição da adsorção das misturas binárias em carvão ativado de piche a 303 K e 

1 bar, obtidas pela simulação com a equação de estado bidimensional de van der Waals. 

 

Tabela 2 - Desvio absoluto médio da composição 

da fase adsorvida e da quantidade adsorvida total. 

Sistema ∆q médio (mol kg-1) ∆x médio 

CH4 + CO2 / 
CA 0,0357 0,0066 

CH4 + N2 / CA 0,0105 0,0062 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3 - Isotermas de adsorção de misturas binárias para os sistemas (□) CH4 + CO2/CA, 

(□) CH4 + N2/CA a 303 K e pressões até 1 bar. Linhas: predição EDE-2D. 

 

Analisando a Figura 3 verifica-se que o modelo conseguiu prever a composição da 

fase adsorvida e a quantidade adsorvida para o sistema CH4 + CO2 em carvão ativado de 

piche. Além disso, nota-se que o carvão ativado adsorve mais CO2 do que CH4 em toda a 

faixa de composição e, a quantidade adsorvida total diminui com o aumento da 

concentração de CH4 na fase gasosa, confirmando que este material possui maior 

interação com as moléculas de CO2.  

Da Tabela 2, verifica-se que a predição da quantidade adsorvida para o sistema CH4 

+ N2 em carvão ativado obteve menor desvio absoluto do que para o sistema CH4 + CO2. 

Além disso, é notável que o carvão ativado adsorve mais CH4 do que N2 em toda a faixa 

de composição e a quantidade adsorvida total aumenta com a concentração de CH4 na 



 

 

 

fase gasosa, sugerindo que este material possui maior interação com as moléculas de CH4. 

Desta forma, o carvão ativado de piche não é indicado para a captura de N2. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho a predição de isotermas de adsorção de misturas binárias foi 

realizada utilizando a equação de estado bidimensional de van der Waals para os sistemas 

de adsorção de CO4 + CO2 e CH4 + N2 em carvão ativado de piche a 303 K e 1 bar. 

Verificou-se que o modelo representou os dados experimentais na correlação realizada 

para substâncias puras e na também na predição de misturas. Os baixos valores de desvio 

absoluto obtidos na predição de misturas, comprovam que a EDE-2D de Van der Waals 

representou os dados experimentais na composição e da quantidade adsorvida total da 

fase adsorvida. Além disso, conclui-se que o carvão ativado de piche adsorve 

preferencialmente CO2 seguido por CH4 e N2. Trabalhos futuros podem ser realizados 

utilizando outras equações de estado para o estudo de diferentes sistemas em altas 

pressões. 
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RESUMO – O biogás, resultante dos processos da digestão anaeróbia de 

materiais orgânicos, é um biocombustível que apresenta grande poder 

calorifico, graças à presença de 60 -70% de metano (CH4), tornando-o 

potencial alternativa energética frente a combustíveis fósseis. O biogás pode 

ser gerado a partir de uma variedade de substratos orgânicos, no entanto, a 

eficiência de obtenção do biogás pode ser limitada pelas características físico-

químicas e nutricionais destes compostos, sendo necessário o estudo do 

potencial de geração de metano a partir de diferentes resíduos agroindustriais. 

Os resíduos do cultivo de cogumelo (RCC) são gerados em grandes 

quantidades, cerca de 5 kg de resíduo por kg de cogumelo produzido e 

apresentam amplo potencial fermentativo. Desta forma, o presente trabalho 

objetivou realizar a caracterização do resíduo do cultivo de cogumelo para a 

produção de biogás. Foram obtidos: teor de sólidos totais, fixos e voláteis (ST, 

STF e STV), nitrogênio e carbono total (N e C) e a relação C/N, resultando 

94,32%, 15,74%, 84,26%, 1,02%, 38,46% e 37,71 respectivamente. Os 

valores foram similares ao encontrados na literatura e atenderam os requisitos 



 

 

 

para sua aplicação como matéria prima na digestão anaeróbia. Concluindo-se 

que o RCC apresenta as características necessárias para produção de biogás. 

 

Palavras Chave: RCC. Metano. digestão anaeróbia. 

  

INTRODUÇÃO  

 

O biogás é um biocombustível composto principalmente por dióxido de carbono 

(CO2) e metano (CH4), representando de 30 – 40% e 60 – 70% v/v, respectivamente. 

Devido à presença de CH4, o biogás apresenta grande potencial energético, tornando-o 

alternativa promissora em relação aos combustíveis fosseis (Cardenas et al., 2016).  

Esse gás se forma, por um processo de conversão da matéria orgânica em ambientes 

anaeróbios. Esse processo é denominado, digestão anaeróbia e além da anaerobiose 

necessita de um sistema ecológico balanceado, com a presença de diferentes 

microrganismos em simbiose que estabelecem condições bioquímicas especificas. A 

disposição de nutrientes como a presença de fontes de carbono e nitrogênio, controle de 

pH, alcalinidade, concentração de sólidos voláteis, são essenciais no equilíbrio da 

digestão. Neste sentido, as características físico-químicas dos resíduos, são de suma 

importância na análise dos mesmos para possíveis aplicações na produção de biogás 

(Chernicharo, 2007).     

O resíduo do cultivo de cogumelo (RCC) é gerado em grande quantidade, cerca de 

5 kg de resíduo por kg de cogumelo produzido, o Brasil com uma produção de 12.000 t 

de cogumelos tem uma geração de cerca de 60.000 t de RCC. Hoje ele é utilizado como 

fertilizante, haja vista, entre outras características o fornecimento de nutrientes para as 

plantas. 

 Ele é geralmente composto de palha ou serragem, gesso, sais minerais, altos níveis 

de proteínas, enzimas, carboidratos e lipídios, o que pode dar a este resíduo além de 

propriedades fertilizantes, grande potencial como fonte de bioenergia (Lou et al. 2018). 



 

 

 

Sendo assim, objetivo deste trabalho, foi realizar a caracterização do resíduo do cultivo 

de cogumelo e analisar sua aplicação para produção de biogás. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo estão descritas as operações e procedimentos utilizados no 

desenvolvimento e condução da pesquisa. Ele foi dividido em duas etapas sendo elas: 

obtenção e preparo do RCC e caracterização do RCC. 

 

 

Obtenção e Preparo do RCC  

 

Abaixo estão descritos como foi realizada a obtenção e preparo do RCC, deste modo 

a descrição foi divida em caracterização do local de coleta, coleta e preparo do RCC. 

Caracterização do local de coleta: o RCC foi coletado de uma propriedade rural 

localizada no município de Presidente Prudente – SP. A propriedade conta com duas 

estufas, com área de 160 m2 cada. Nelas o cultivo acontece em sacos plásticos com o 

substrato conforme demonstra a Figura 1. Os sacos são distribuídos em cinco prateleiras 

com cinco vãos livres, as condições de temperatura, umidade e radiação solar da estufa 

são controladas. O produtor conta com uma diversidade de três espécies de cogumelos e 

com uma produção de aproximadamente 1,5 t/mês, perfazendo uma geração de resíduo 

de 7,5 t/mês. 

 



 

 

 

 

Figura 1 – Sacos plásticos com o substrato.  

 

Coleta do RCC: A coleta das amostras utilizadas para caracterização foi realizada 

segundo o método de amostragem transecto (Medeiros, 2004). Foram determinados 20 

pontos de amostragem distribuídos na estufa conforme demonstram as Figuras 2 e 3. 

 

 

Figura 2 - Distribuição dos pontos de coleta vista superior. 

 



 

 

 

 

Figura 3 - Distribuição dos pontos de coleta vista lateral. 

 

As amostras do RCC foram dispostas em sacos plásticos e depois de 

homogeneizados, foram armazenados à temperatura de -4° C até sua utilização (VDI, 

2006). 

Preparo do RCC: Após a amostragem, o RCC foi submetido a um pré-tratamento 

para uma melhor homogeneização da amostra e posterior caracterização. O material foi 

seco em estufa a 60 °C, durante 72 h, cortado em processador e passado por uma peneira, 

onde foram selecionadas as partículas com tamanho inferior a 10 mm (Ferrano et al., 

2018) 

 

Caracterização do RCC 

  

Os parâmetros foram selecionados segundo exigências da norma “Fermentação de 
materiais orgânicos caracterização da amostragem do substrato” VDI 46β0, os quais são 
mais frequentemente utilizados na literatura. Os parâmetros e métodos utilizados 
durante a caracterização do RCC estão demonstrados na Tabela 1.  

 

Tabela 1- Parâmetros e Normas Técnicas Utilizadas na Caracterização 

Parede da estufa 

Prateleiras  
RCC  



 

 

 

Parâmetros Método Analítico  

Sólidos Totais (ST) 
Gravimétrico 

(NBR 10664:1989) 

Sólidos Totais Fixos (STF) 
Gravimétrico 

(NBR 10664:1989) 

Sólidos Totais Voláteis (STV) 
Gravimétrico 

(NBR 10664:1989) 

Carbono Orgânico Total (C) 
Estimativa 

(CARMO E SILVA, 2012) 

Nitrogênio Orgânico Total (N) 
Kjeldahl 

(NBR 13796 :1997) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir da caracterização do RCC, foi possível obter diversas informações sobre o 

mesmo, tais como, possíveis fatores que podem inibir ou favorecer a ação dos 

microrganismos anaeróbios. 

Os resultados obtidos durante a caracterização estão demonstrados na Tabela 2, os 

quais são expressos em de percentuais mássicos. A Tabela 2 traz também a caracterização 

de resíduos já utilizados na produção de biogás em reatores de escala industrial no Brasil, 

como a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU) e torta de filtro (resíduo 

gerado na produção de etanol) demonstrando similaridade entre estes, reafirmando o 

potencial do RCC para fins energéticos. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 2 - Caracterização do RCC e outros materiais para produção de biogás 

Parâmetros 

Este Trabalho 

(RCC)  

SIMÕES, 
2017 

(FORSU) 

JANKE et al., 
2016 

(Torta de filtro) 

Sólidos Totais (% ST) 94,32 ± 0,33 - - 

Sólidos Totais Voláteis (% STV) 84,26 ± 3,99 90,49 75,5 

Sólidos Totais Fixos (% STF) 15,74 ± 3,99 9,51 - 

Nitrogênio Total (% N) 1,02 ± 0,05 1,98 1,72 

Carbono Total (% C) 38,46 ± 1,85 42,15 40,8 

Relação C/N 37,71  24,8 23,72 

 

O conteúdo de ST do RCC alcançou 94,32%, o alto teor de ST pode ser explicado 

devido ao pré-tratamento para homogeneização do material. Lou et al., (2018) e Zhu et 

al., (2015) aplicaram pré-tratamentos para secagem e homogeneização e demonstram 

resultados similares,  em quatro RCCs diferentes o conteúdo de ST variou entre 91% e 

96%. 

Para os STVs obteve-se um conteúdo de 84,26% em relação aos ST, indicando um 

rico conteúdo de matéria orgânica, o que pode favorecer a digestão anaeróbia, caso estes 

nutrientes estejam de forma disponível para os microrganismos anaeróbios, o que ocorre 

no RCC devido à ação dos fungos produtores do cogumelo (Chernicharo, 2007; Bisaria 

et al., 1983). Lou et al., (2018), Mustafa et al., (2016) e Zhu et al., (2015) demonstraram 

ainda resultados próximos que variaram de 80% a 88% de conteúdo de STV.  

O teor de STF da amostra de RCC foi de 15,74%, valor que é coincidente com 

resultados anteriores obtidos por Lou et al. (2018), Cordoba et al. (2016) e Zhu et al. 

(2015) e Colavolpe et al. (2012), este valor sofre um acréscimo se comparado com os 

substratos antes da ação dos fungos, o que segundo Cordoba et al. (2016) pode ocorrer 

devido a um aumento do conteúdo mineral resultado das mudanças sofridas pelos 

substratos durante a degradação enzimática enquanto os fungos estão em fase de 

desenvolvimento vegetativo. O maior teor de minerais é favorável à produção de biogás, 



 

 

 

uma vez que o crescimento celular e o aumento de bactérias metanogênicas necessitam 

de macro e micronutrientes (Chernicharo, 2007). 

Os teores totais de carbono e nitrogênio total foram de 38,46% e 1,02% 

respectivamente. Portanto, a relação C/N foi de 37,71. Esses valores são compatíveis com 

a literatura, que apresenta valores que variam de 38% a 50% para carbono total e 1,0% a 

1,84% para nitrogênio total, bem como, a relação C/N variando entre 22 e 50 (Zhu et al., 

2015; Lou et al., 2018). O nitrogênio é um importante nutriente para o crescimento dos 

microrganismos, uma vez que em condições anaeróbias, o nitrogênio, nas formas de 

nitrito e nitrato, não se encontra disponível, haja vista, que este é reduzido a gás nitrogênio 

e liberado na atmosfera. Desta forma, a amônia e porção de nitrogênio orgânico, liberado 

durante a degradação são as principais fontes de nitrogênio utilizadas pelos 

microrganismos (Chernicharo, 2007). A relação C/N é determinante para o coeficiente de 

produção celular, ou seja, se o mesmo é baixo ou elevado, 66 é considerada uma relação 

para um baixo coeficiente e 26 uma relação de alto coeficiente, neste sentido, com o 

resultado em 37,71 é possível afirmar que o RCC apresenta uma boa relação C/N para 

produção celular (Chernicharo, 2007). 

 

CONCLUSÃO  

 

Com a caracterização do RCC e discussão dos resultados, foi possível concluir, que 

este resíduo apresenta as características e potencial para sua aplicação em reatores 

anaeróbios para produção de biogás. 

Além da caracterização do RCC, recomenda-se sua utilização em reatores 

anaeróbios, em escala de bancada e escala piloto na produção de biogás, para 

consolidação deste resíduo para fins energéticos. 
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RESUMO – O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne 

de frango do mundo e a região Sul concentra a maior produção nacional, 

tendo o estado do Paraná como destaque. Com a intensificação da atividade 

avícola os aviários foram automatizados, visando aumentar a produção em 

um período menor. Com isso, há um consumo maior de energia elétrica e 

geração de grandes quantidades de resíduos da cama de frango que, em altas 

concentrações, causam impactos ambientais. Uma alternativa de tratamento 

para este resíduo é a produção de biogás por meio da biodigestão anaeróbia. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar as características físico-químicas 

da cama de frango para a produção de biogás. As análises realizadas foram: 

pH, sólidos totais, voláteis e fixos, nitrogênio e carbono orgânico total e 

relação C/N. A cama de frango apresentou teores de 76,87% de sólidos totais, 

61,87% de sólidos voláteis e 38,13% de sólidos fixos e pH de 9,10. As 

análises de nitrogênio e carbono orgânico total apresentaram concentrações 

de 2,9% e 33,5%, respectivamente, e a relação C/N de 11:1. Conclui-se que a 

cama de frango tem potencial para produção de biogás, minimizando o 

impacto ambiental e os custos da produção de aves.  

Palavras Chave: resíduo. atividade avícola. biodigestão anaeróbia. 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos principais países produtores e exportadores mundiais de carne 

de frango. Em 2018, foi classificado como o país que mais exporta, com 4,1 milhões de 

toneladas e o segundo maior produtor, com 12,9 milhões de toneladas (ABPA, 2018). 

Dentre as regiões do país, grande parte da produção se concentra na região sul e o 

estado do Paraná aparece como líder na produção de galináceos (galinhas, galos, frangas, 

frangos e pintos) com um plantel de 347,7 milhões de cabeças do total nacional de 1,453 

bilhões de cabeças, ou seja, quase 30% das aves comercializadas no Brasil e fora do país 

são oriundas de granjas instaladas no Paraná (IBGE, 2018). 

No Paraná, as regiões oeste e sudoeste lideram a produção desse segmento. 

Segundo a Associação dos Municípios do sudoeste do Paraná (2019), a região Sudoeste 

conta com 42 municípios, dos quais, a cidade de Dois Vizinhos lidera a produção de aves, 

seguida por Francisco Beltrão. Por essa razão a atividade avícola cresce cada vez mais ao 

longo dos anos e, com o avanço tecnológico, os aviários precisaram passar por um 

processo de adaptação, com equipamentos automatizados que otimizassem a produção 

em um período menor, o que consequentemente, demanda maior energia elétrica durante 

a produção das aves (Santos, 2008). Além disso, são geradas grandes quantidades de 

resíduos de cama de frango, subproduto da atividade avícola (Costa, 2012). 

A cama de frango é um composto orgânico, com parcelas de excretas, penas, 

descamações de pele, rações e água (Grimes, 2004).  

 

Independente do material utilizado, a composição da cama tem predominância de 

carbono, água e menores quantidades de outros elementos, como nitrogênio, fósforo, 

traços de cálcio, cloro, magnésio, manganês, ferro, zinco, sódio e arsênio (Kelleher et al., 

2002).  



 

 

 

A cama de aviário de frango possui concentrações altas de nitrogênio quando 

comparado aos demais resíduos orgânicos animais (Borowski et al., 2014). Esta alta 

concentração se dá devido a presença de níveis de proteínas e aminoácidos, pois de 60 a 

80% do nitrogênio presente na matéria “in natura” está na forma orgânica, como ureia e 

proteína (Kelleher et al., 2002).  

A produção de frangos de corte é considerada uma atividade potencialmente 

poluidora, como qualquer outra atividade agropecuária, existe uma série de impactos ao 

meio ambiente, como a poluição do solo, dos corpos d’água com amônia, nitratos, 

fosfatos e outros elementos tóxicos, que provocam a degradação dos ecossistemas 

aquáticos e geram riscos à saúde humana (Ferrarez, 2011; Sarmento, 2015).  

Os avicultores normalmente vendem a cama de aviário como adubo para 

diferentes tipos de culturas agrícolas, porém, quando disposta em concentrações elevadas 

nas lavouras, o processo de lixiviação acontece e a concentração elevada de nutrientes 

acumula-se nos corpos d’água, causando eutrofização (Kelleher et al.,β00β). 

Além disso, há a emissão de gases, através da queima da madeira usada como 

fonte de calor, assim como o resíduo gerado durante o desenvolvimento das aves, que 

possui odores fortes (amônia) e excesso de nutrientes. Dentre os gases lançados na 

atmosfera provenientes da cama de aviário, o metano é considerado 21 vezes mais 

poluente que o dióxido de carbono (Costa, 2012).  

Nesse contexto, a reutilização da cama por vários lotes diminui a geração (Avila 

et al., 2007), mas, ainda assim, esse resíduo necessita de um tratamento adequado e uma 

das alternativas, é a biodigestão anaeróbia para produção de biogás.  

O processo de biodigestão anaeróbia acontece na ausência de oxigênio, em um 

ambiente fechado, com a presença de microrganismos que atuam na degradação da 

matéria orgânica em produtos mais simples, como os gasosos (Foresti et al., 1999). Os 

gases presentes no biogás são, geralmente, compostos por 60% de metano, 35% de 

dióxido de carbono, 5% de hidrogênio e, em menores quantidades, estão presentes os 

gases nitrogênio, amônia, monóxido de carbono, ácido sulfúrico, aminas voláteis e 

oxigênio (Costa, 2012). 



 

 

 

A produção de biogás ocorre em quatro etapas principais, a saber: hidrólise, 

acidogênese, acetogênese e metanogênese.  A primeira etapa, a hidrólise, consiste na 

quebra das moléculas orgânicas complexas em moléculas mais simples, como a 

conversão de carboidratos, proteínas e lipídios em açúcares, e dos aminoácidos em 

peptídeos. Na segunda etapa, ocorre a acidogênese, que é a fermentação e a formação dos 

ácidos carboxílicos de cadeia curta (ACCC). Na terceira etapa, os ACCC são convertidos 

em ácido acético, sendo esta fase denominada de acetogênese. A etapa final, 

metanogênese, é responsável pela formação do metano (CH4) por duas rotas principais, 

por meio do ácido acético ou do hidrogênio e dióxido de carbono presentes no meio 

(Chernicharo, 2007).  

Para que o processo de biodigestão anaeróbia aconteça alguns parâmetros 

importantes devem ser considerados, tais como: a temperatura, que deve ser mantida entre 

38° e 45 ºC (You et al., 2009); o pH do meio, que deve ser de 6,0 a 7,0 (Vukobratovic et 

al., 2009); e a concentração de sólidos totais, fixos e voláteis (Palhares, 2005). Além 

disso, outros parâmetros podem interferir na produção de biogás, visto que a cama de 

frango apresenta variação das seguintes características: concentração de nutrientes, pH, 

tipo de ração, clima da região, quantidade de aves alojadas, material utilizado como 

substrato e manejo da cama, sistemas de ventilação, excretas das aves e quantidade de 

vezes reutilizada (Fukayama, 2008). 

Outro parâmetro importante é a relação carbono/nitrogênio (C/N). Borowski, et 

al., (2014) sugerem misturar a cama de aviário com outros resíduos orgânicos ricos em 

carbono, para que o equilíbrio dos nutrientes esteja próximo à proporção C/N de 20:1 a 

30:1, visto que a cama de aviário sofre o processo de degradação de proteínas, o que gera 

uma alta concentração de amônia total, diminuindo esta relação (Dalkilic et al., 2015). 

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar as características físico-químicas da 

cama de frango de corte produzida em um aviário da região Sudoeste do Paraná, visando 

a utilização desse resíduo para a produção de biogás. 

 

 

 



 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A coleta da cama de frango foi realizada em uma propriedade rural com 

área de 9,9 ha, localizada na Linha rural denominada Esquena, no município de 

Manfrinópolis (Figura 1), sudoeste do estado do Paraná. 

 

 

 

Figura 12 - Localização dos aviários. 

A propriedade possui dois aviários de 175 m de comprimento por 12 m de largura, 

totalizando uma área de 2.100 m² cada. Os aviários funcionam no sistema “DarkHouse”, 

com sistemas de iluminação, ventilação, aquecimento e alimentação totalmente 

automatizados. 

As aves alojadas na propriedade são da linhagem Ross, fêmea ou macho, 

conforme escolha da empresa integradora. A composição da ração varia conforme o 

período de alojamento em pré-inicial, inicial, crescimento e final. 

Em ambos os aviários de frango de corte, o período de alojamento varia entre 28 

a 30 dias, período este considerado como um lote. Há intervalos de 15 dias entre um lote 



 

 

 

e outro para higienização do local. São alojadas 42 mil aves por aviário, por lote, 

totalizando 84 mil aves.  

Ao iniciar o alojamento, é adicionado uma camada de 5,0 cm de maravalha (pinus) 

para servir como forragem, manter a temperatura e reter a umidade. Segundo o avicultor, 

ao final de oito lotes, equivalente ao período de um ano, a quantidade de resíduo (cama 

de frango) produzida chega a 220 toneladas. 

Os resíduos foram coletados em outubro de 2018, ao final do vigésimo oitavo lote 

de criação das aves, seguindo o método do ponto quadrante, que consiste em 

espaçamentos em zigue-zague (Figura 2), com coletas de pontos aleatórios em transecto 

(MEDEIROS, 2004).  

 

Figura 2 – Método de coleta. 

Com auxílio de um gabarito de 100 cm² em uma profundidade de 0 a 10 cm, foram 

coletadas, em duplicata, 300 g de resíduo em 17 pontos (Figura 3), em um dos aviários. 

As amostras foram armazenadas em freezer a -18 ºC para minimizar a decomposição 

biológica e mudança das características. 

Segundo a norma alemã VDI 4630 (VDI, 2016), caso as partículas possuam 

diâmetros maiores que 10 mm, é necessário diminuir a granulometria, visto que quanto 

menor a partícula maior a superfície de contato e mais rápido é o processo de degradação. 

Assim, as amostras foram trituradas com o auxílio de um liquidificador convencional para 

partículas inferiores a 10 mm (Figura 4). 



 

 

 

Figura 3 – Amostras coletadas. Figura 4 - Cama de frango triturada. 

As análises físico-químicas foram feitas no Laboratório de Processos e Separação 

II do Departamento de Engenharia Química, da Universidade Estadual de Maringá. 

O pH foi determinado por meio de pH metro digital Digimed. Para as análises de 

sólidos totais, fixos e voláteis, foi utilizada a metodologia da APHA (2012), determinada 

por meio da diferença de massa. Para a série de sólidos, as amostras foram secas em estufa 

a temperatura de 105 °C durante 12 horas, pesadas e colocadas em um forno mufla a 

temperatura de 550 °C. 

A análise de nitrogênio orgânico total foi determinada por meio do 

microdestilador Kjeldahl, baseado no método titulométrico, conforme descrito por Foresti 

et. al (2005). O carbono orgânico total foi determinado pelo método da mufla, conforme 

descrito por Carmo (2012). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na caracterização físico-química, as amostras apresentaram teores de 76,87% de 

sólidos totais, 61,87% de sólidos voláteis e 38,13% de sólidos fixos, contendo uma 

porcentagem significativa de matéria orgânica biodegradável (sólidos voláteis), com boa 

característica para processo de biodigestão anaeróbia. 



 

 

 

A cama de frango apresentou valor médio de pH de 9,1, porém, Avila et al. (2007) 

encontraram pH de 8,6 para a cama de sexto lote de reutilização, cuja diferença pode ser 

proveniente da adição de corretivos, como a cal hidratada aplicada nos intervalos de cada 

lote de criação,  para manter a cama de aviário nos padrões sanitários. Assim como o 

maior tempo de reutilização da cama, o manejo adotado e o tipo de ração fornecida as 

aves. 

A análise de nitrogênio orgânico total apresentou concentração de 2,9%, valor 

próximo aos encontrados por Konzen (2003) e por Avila et. al (2007), que foram de 3% 

e 2,44%, respectivamente. Para utilização no processo de biodigestão anaeróbia, essa 

percentagem está alta, visto que, em relação a concentração de carbono presente na cama, 

compromete a relação C/N, cujo valor foi inferior ao encontrado na literatura. 

O carbono orgânico total apresentou concentração de 33,5% e a relação C/N foi 

de 11:1. Segundo Borowski et al. (2014), essa relação deve estar em 20:1 a 30:1, porém, 

a cama de frango tem uma alta concentração de nitrogênio em relação a outros resíduos 

orgânicos, o que resulta na diminuição da relação (DALKILIC et al., 2015).  Portanto, 

esses resultados demonstram que, possivelmente, seja necessário fazer uma codigestão 

da cama de frango com outros resíduos orgânicos ricos em carbono, para aumentar a 

relação C/N e garantir a quantidade de nutrientes suficientes para que o processo de 

biodigestão anaeróbia aconteça.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados analíticos demonstram que a cama de frango tem potencial para 

produção de biogás, pois tem uma concentração significativa de matéria orgânica a ser 

degradada e a sua reutilização aumenta o teor da matéria orgânica e a concentração dos 

nutrientes. Porém, a relação C/N está inferior aos resultados consultados na literatura, 

mas pode ser corrigida por meio da codigestão com outros resíduos orgânicos também de 

origem animal, e que possuam maior concentração de carbono, favorecendo o processo 

de biodigestão. 



 

 

 

Assim, o processo de produção de biogás por meio da cama de frango minimiza o 

impacto ambiental do resíduo ao ambiente e o biogás produzido pode ser utilizado como 

fornecimento de energia para o aviário, o que diminuiria os custos da atividade avícola.   
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RESUMO – Os padrões de consumo de produção pela população têm sofrido 

transformações ao longo do tempo, ocasionando o esgotamento dos recursos 

não renováveis e o aumento da produção de resíduos sólidos. A disposição de 

grande parte desses resíduos é feita em aterros sanitários, tais resíduos 

apresentam, na maior parte de sua composição, matéria orgânica, podendo 

esta sofrer digestão anaeróbica, ocasionando geração de diversos gases 

causadores do efeito estufa, como o biogás, constituído principalmente por 

metano (CH4). Deste modo, o presente estudo monitorou e avaliou o biogás 

produzido em três pontos de coleta, em um aterro sanitário localizado na 

cidade de Maringá – PR, com o objetivo de verificar a viabilidade de seu 

aproveitamento. Para tanto realizou-se uma estimativa da geração de biogás 

a partir de softwares dedicados de uso e reprodução livre, como o “LandGEM 

e Biogás, geração e uso energético, aterro 1.0”, elaborado pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Os resultados obtidos na 

análise do biogás apresentaram concentração de CH4 de 52,88% no ponto de 

coleta 1, 55,76% no ponto de coleta 2 e 57,28% no ponto de coleta 3. De 

acordo com o resultado gerado no modelo de LandGEM, o aterro poderá 

produzir uma quantidade de CH4 de 23,2x107 m³/ano, com pico de produção 

máxima no ano de 2043. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, o Brasil vem passando por grandes transformações decorrentes 

do aumento populacional. Estima-se que a nação brasileira tenha aproximadamente β10 

milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,77 % (IBGE, β01λa). Segundo 

Campos (β01β), a geração de resíduos sólidos urbanos no país é de aproximadamente 

0,λ6 kg/dia, havendo a probabilidade desses volumes aumentarem significativamente ao 

longo dos anos em função de seu desenvolvimento. 

Com o crescimento populacional e a pressão por recursos naturais, a quantidade de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) também aumenta. Com isto, a busca por soluções na 

destinação desses resíduos tornou-se um problema global, sendo que, a maioria da 

quantidade do volume gerado é destinado aos aterros sanitários. A maior parte dos 

resíduos sólidos é constituído por matéria orgânica, a qual passa por um processo de 

digestão anaeróbia, gerando o biogás, sendo a composição do gás de aterro de 

aproximadamente 35% - 65% de metano (CH4), 15% a 50% de dióxido de carbono (CO2), 

~100 ppm de amônia (NH3), 0% - 3% de hidrogênio (H2), 0% - 5% de oxigênio (O2) ,0 – 

100 ppm de sulfeto de hidrogênio (H2S), dentre outros gases (Petersson e Wellinger, 

2009). 

A utilização do biogás proveniente de aterros sanitários é considerada uma 

importante fonte alternativa na geração de energia, pois apresenta alto poder calorifico, 

podendo transforma-lo em energia útil, além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa 

(GEE) (Brasil, 2018). 

O objetivo do estudo é avaliar e estimar o potencial do biogás gerado no aterro 

sanitário da cidade de Maringá – PR, a partir de coletas e análise desse gás para 

identificação de sua composição. Deste modo, a pesquisa poderá auxiliar no 



 

 

 

desenvolvimento de projetos futuros, assim como, no entendimento da emissão de biogás 

em aterros. 

 

 

MA TERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterização da Área de Estudo 

 

O trabalho foi realizado no município de Maringá - PR, o qual está localizado na 

macrorregião Sul do Brasil e na mesorregião norte central paranaense. Sua posição 

geográfica é delimitada pelas coordenadas βγº β5’ γ1” de latitude ao sul e 51º 56’ 1λ” de 

longitude a oeste. Esta cidade localiza-se em posição estratégica, tanto dos pontos de vista 

demográfico e fisiográfico, quanto da rede de circulação pelas vias regionais, estaduais 

ou interestaduais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geográfia e Estatística - IBGE 

(2019b), o município possui uma população de aproximadamente 417.000 habitantes, 

ocupando uma área total de 487,052 km² (Maringá, 2017). 

O estudo foi dividido em duas partes, sendo a primeira parte composta por 

experimentos e simulação de alguns dados obtidos, os quais foram realizadas nos 

Laboratórios de Processos de Separação e Sistemas Particulados I e II, no Departamento 

de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá (UEM), e a segunda parte 

em campo, onde as amostras foram coletadas no Aterro Sanitário da cidade de Maringá – 

PR, conforme a Figura 1. 



 

 

 

 

Figura 1 - Imagem de satélite do Aterro Sanitário de Maringá - PR. 

Fonte: Imagem do Google Earth, 2018. 

 

Coleta de Dados Teóricos 

 

Os dados referentes à quantidade de RSU gerados na cidade de Maringá - PR, foram 

coletados junto a Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SEMUSP (2019), a qual 

forneceu relatório com informações mensais, desde o ano de 2012, quando se iniciou as 

atividades no local, até 2018. 

 

Coleta e monitoramento dos gases do aterro sanitário 

 

Os gases produzidos no aterro foram coletados com uma frequência quinzenal de 

maio a julho de 2019, por meio de ampolas gasométricas e, posteriormente, analisados 

por cromatografia a gás, para determinação de sua composição. 

As amostras do biogás foram coletadas nos drenos verticais em três pontos 

específicos, contemplando aqueles que atingem a maior parte da área utilizada para 

deposição dos resíduos. Os drenos foram selecionados de acordo com a profundidade do 

aterro e o tempo de disposição dos resíduos. 

As coletas do biogás foram feitas utilizando ampolas gasométricas, as quais evitam 

a contaminação das amostras e a interferência do ar externo, garantindo assim a coleta e 



 

 

 

armazenamento seguro do biogás. As ampolas gasométricas de 37 mL (Figura 2 - (a)), 

fabricadas em vidro, com pistão equipado com válvula e tampa de alumínio rosqueável, 

da marca Construmaq. O kit de transferência (Figura 2 - (b)) composta por sacador, sonda 

e tubo de transferência, todos em aço inox, possibilita o manuseio do pistão, assim como 

abertura e fechamento da válvula interna da ampola. Utiliza-se também uma válvula de 

três vias com duas extensões de mangueira de silicone (Figura 2 - (c)) com conexões com 

uma seringa, para deslocamento das amostras. 

 

Figura 2 - Procedimento de coleta. 

 

Durante a coleta do biogás uma extremidade da mangueira de silicone foi 

introduzida nos tubos de condução do gás captado pela seringa.  O biogás no interior da 

seringa é então transferido para a ampola gasométrica com auxílio da sonda. e posterior, 

é realizada a análise em cromatógrafo a gás. 

 

Determinação da vazão 

 

Para determinação da vazão do gás nos drenos, foi medida a velocidade (m/s), por 

meio de um anemômetro do tipo fio quente modelo 425 fabricado pela Testo. A partir dos 

dados obtidos, foi possível determinar a vazão em cada dreno, a qual foi calculada a partir 

da Equação 1, em que na mesma é considerada a velocidade e temperatura do gás, de 



 

 

 

acordo com as Condições Normais de temperatura e Pressão (CNTP), conforme disposto 

pela International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC): 

 Q = VxA x ,, +  x P        

 (1) 

 

Sendo: 

Q: vazão de biogás (Nm3 /s) 

V: velocidade do biogás (m/s) 

A: área da seção de passagem do gás (m2) 

T: temperatura do biogás (ºC) 

P: pressão atmosférica (em bar) 

 

Método de LandGEM 

 

A metodologia sugerida pelo Modelo de Emissões de Gás de Aterro (LandGEM) é 

utilizada para estimar a quantidade de emissão de gás de aterro total, incluindo gases 

como o metano, dióxido de carbono, compostos orgânicos não-metânicos (CONMs) e 

poluentes atmosféricos individuais presentes em aterros sanitários de RSU, sendo o 

modelo executado em planilha do Microsoft Excel (Usepa, 2005). 

A taxa de decomposição de primeira ordem para estimativa das emissões anuais 

durante determinado período estabelecido pelo compilador de dados, pode ser obtida 

conforme a Equação 2 

 QCH = ∑ ∑ kL= ,n= M e−       

 (2) 

 



 

 

 

Sendo: 

QCH4: geração anual de metano no ano do cálculo (m³/ano) 

i: incremento de tempo de 1 ano 

n: (ano do cálculo) – ano inicial de aceitação de resíduos 

j: incremento de tempo de 0,1 

k: taxa de geração de metano (ano-1) 

L0: potencial de geração de metano (m³/Mg) 

M i: massa de resíduos aceita no ith ano (Mg) 

Tij: idade da seção jth da massa de resíduos Mi aceito no ith ano (anos decimais) 

 

Software Biogás, Geração e Uso Energético – aterro 1.0, CETESB 

 

O software “Biogás, geração e uso energético – aterros, versão 1.0” (Cetesb, β006), 

de modo semelhante ao LandGEM, baseia-se em equação cinética de primeira ordem, 

estimando a geração de biogás e a recuperação de energia. Além disso,o mesmo considera 

as seguintes propriedades: características do aterro, estimativa de geração de biogás no 

aterro, da energia disponível e do uso, escolha da tecnologia de uso energético, 

dimensionamento simplificado do preço de uso do biogás, preço da tonelada de dióxido 

de carbono, geração, impressão e armazenamento do relatório. 

O cálculo para estimativa da vazão (Qx) de metano no ano considerado, é descrito 

conforme apresentado na Equação 3: 

 = . .  . − −         

 (3) 

 

Sendo: 



 

 

 

Qx: vazão de metano gerado no ano x pelo RSD depositado no ano T (m³CH4/ano) 

k: constante de decaimento (1/ano) 

Rx: fluxo de resíduos no ano x (kgRSD) 

L0: potencial de geração de metano (m³biogás/kgRSD) 

T: ano de deposição do resíduo no aterro (ano) 

x: ano atual (ano) 

RSD: resíduo sólido domiciliar 

Já na Equação 4, é mostrado o cálculo para a estimativa da energia disponível por 

ano: 

 = �  �. .          

 (4) 

 

Sendo: 

Px: Potência disponível a cada ano (kW) 

Qx: Vazão de metano a cada ano (m³ CH4/ano) 

Pc(metano): Poder calorífico do metano (J/m³CH4) 

Ec: Eficiência de coleta de gases, informada pelo usuário (%) 

31.536.000: 31.536.000 = 1 ano (s/ano) 

k: k=1.000 (adimensional) 

Pc(metano): igual a 35,53.106 (J/m³CH4) 

 

Análise em Cromatografia a Gás 

 

Para análise do biogás coletado, foi utilizado cromatógrafo modelo Thermo 

Scientific – Trace GC Ultra, o mesmo equipado com o detector por condutividade térmica 

(TCD) e com o detector por fotometria de chama (FPD). O TCD foi usado para detecção 

dos gases N2+O2, CH4, CO2 e H2S. A coluna utilizada foi a HP-Plot U 

(30m x 0,53mm x 0,20m) com temperatura a 40°C, utilizando-se para tanto como gás 

de arraste o gás hélio. 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 3 é apresentada a quantidade de resíduos descartados anualmente na 

cidade de Maringá - PR, coletados junto à SEMUSP (2019). 

 

 

Figura 3 - Quantidade de resíduos descartados anualmente na cidade de Maringá - PR. 

 

Conforme a Figura 3, observa-se uma variação em relação a geração de resíduos 

entre os anos de 2012 a 2015, seguido de um decréscimo nos anos de 2016 e 2017, fato 

este relacionado com a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o 

qual apresenta dentre seus objetivos reduzir os RSU, realizando a compostagem e 

reciclagem, evitando que os mesmos sejam destinados ao aterro (Maringá, 2017). Entre 

os anos amostrados (2012 – 2018), a cidade de Maringá – PR apresentou uma média anual 

de 106x103 toneladas de RSU por ano. 

A Tabela 1 apresenta a vazão média do biogás coletado nos diferentes drenos 

amostrados. 
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Tabela 1 - Vazão média do biogás 

 
Vazão do 

biogás (Nm³/h) 

Vazão do 

biogás 

(Nm³/ano) 

Ponto – 1 2,54x100 2,23x104 

Ponto – 2 9,90x10-1 8,68x103 

Ponto – 3 3,52x102 3,08x106 

 

 

Conforme Tabela 1, a diferença observada em relação a vazão nos pontos 

amostrados é decorrente do tempo de deposição de cada área, sendo os pontos 1 e 2 

resíduos depositados a mais tempo e com atividade já encerrada, enquanto no ponto 3 

encontra-se resíduos depositados recentemente e com deposição diária, justificando-se, 

portanto, a maior vazão de biogás amostrada, sendo esta equivalente a Tabela 1. 

Na Figura 4 encontra-se exposto as estimativas das emissões de biogás gerado no 

aterro sanitário, considerando um período de 30 anos para o projeto (2012 – 2042), 

desenvolvido a partir do software LandGEM.  

 

 

Figura 4 - Estimativa das emissões de biogás - software LandGEM. 



 

 

 

 

De acordo com os picos gerados a partir do software de LandGEM conforme 

mostrado na Figura 4, considerando uma produção de 60% de metano, o aterro 

apresentará uma produção máxima no ano de 2043, um ano após a estimativa de 

fechamento do aterro, com geração de biogás de 3,86x107 m³/ano, sendo deste total 

2,32x107 m³/ano de metano e 1,55x107 m³/ano de dióxido de carbono.  

Na Figura 5 é apresentada a estimativa da vazão de metano com base em simulação 

no software “Biogás, geração e uso energético – aterro 1.0”, da CETESB. 

 

 

Figura 5 - Estimativa da vazão de metano. 

 

Conforme disposto na Figura 5, o aterro apresenta uma vazão de 9,75x106 

m3CH4/ano, com produção máxima no ano de 2042, considerando uma taxa de coleta de 

75% de metano. Comparando a vazão do biogás realizada em campo de 3,11x106 com a 

vazão estimada pelo software de 9,75x106, mostra uma diferença de 6,64x106. Essa 

diferença pode ser justificada pelos diversos fatores que influenciam de fato a produção 

de biogás em um aterro sanitário como: tempo de disposição, composição dos resíduos, 

umidade, temperatura e pH, os quais segundo Emkes et al. (2015) afetam o processo 

anaeróbico durante a geração. Sendo que essas condições não são consideradas pelo 

software. 



 

 

 

Na Figura 6 é apresentado a estimativa da potência disponível, também simulado 
com o software Biogás. 

 

 
Figura 6 - Estimativa da potência disponível (kW/mês). 

 

Conforme observado na Figura 6, estima-se que o aterro possa produzir uma 

potência de 8.241 kW/mês, com produção máxima em 2042. No estudo sobre o potencial 

de geração de energia a partir de resíduos de saneamento realizado por Arcadis (2010), a 

vazão de biogás no ano de 2019 é estimada em 1,35x109 Nm³/ano, podendo gerar uma 

potência de 261.000 kW, capaz de atender uma população de 4,7 milhões de habitantes. 

Considerando a vazão de 3,11x106 Nm³/ano de biogás na cidade de Maringá – PR, sendo 

possível gerar 601 kW, atendendo 10.823 habitantes o que corresponde a 2,6% da 

população da cidade. 

A Figura 7 apresenta a composição do biogás coletado no aterro sanitário da cidade 

de Maringá - PR em seus respectivos pontos de coleta, a partir de análise em cromatógrafo 

a gás. 

 



 

 

 

 

Figura 7 – Composição do biogás gerado no aterro sanitário de Maringá – PR. 

 

De acordo com a Figura 7, é possível concluir que o biogás gerado no aterro 

sanitário da cidade possui em sua composição metano, dióxido de carbono e ar (nitrogênio 

e oxigênio). As concentrações médias de CH4, CO2 e O2+N2 foram de 55%, 39% e 3% 

respectivamente. Sendo esses resultados semelhantes aos encontrados por Maciel e Jucá 

(2011), que obtiveram concentrações médias de biogás produzido em uma célula 

experimental de aterro de 54,3 ±2,7% de CH4, 40,7 ±2,9% de CO2 e 1,2 ±0,9% de O2+N2.  

Para o aproveitamento energético do biogás, é necessário que esse gás apresente 

concentrações de metano consideráveis, devido ao poder calorífico que este composto 

apresenta (Karlsson et al., 2014). Dentre as amostras analisadas, não houve detecção de 

H2S, que de acordo com Maia et al., (2017) é um composto altamente corrosivo, podendo 

reduzir a eficiência energética.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir das coletas realizadas em campo foi possível identificar que a composição 

do biogás gerado no aterro sanitário de Maringá - PR foi em média de 55% de metano, 

no período de abril a agosto de 2019, devido a este composto possuir poder calorífico 

significativo, o biogás caracterizado nos drenos, apresenta concentrações que viabilizam 



 

 

 

sua utilização para geração de energia elétrica, sem a utilização de sistema de tratamento 

e purificação, em virtude de não apresentar H2S. 

A cidade de Maringá – PR apresenta uma quantidade significativa de RSU por ano, 

com um potencial crescente para geração de energia elétrica a partir do biogás produzido 

no aterro sanitário. Sendo sua utilização uma alternativa sustentável, gerando benefícios 

ambientais e econômicos, visto que, pode reduzir os custos com energia e a emissão de 

GEE. 
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RESUMO - Hidrociclones são equipamentos empregados com o intuito de classificar 

partículas ou de concentrar uma das correntes que saem do equipamento. A eficiência de 

separação de partículas e a recuperação de fluido são melhoradas modificando os 

parâmetros geométricos. Desta forma, o presente trabalho visou otimizar a eficiência de 

separação de partículas de enxofre pelo underflow e a recuperação de fluido através do 

seu overflow, assim como otimizar o diâmetro do underflow (Du) e do diâmetro do 

overflow (Do). Os parâmetros geométricos dos hidrociclones foram variados conforme 

um planejamento DCCR (Delineamento Composto Central Rotacional) e simulados no 

software ANSYS Fluent. Os resultados de simulação demonstraram que a influência de 

Du e Do foram os fatores geométricos que influenciaram significativamente na 

recuperação de fluido e na eficiência de separação das partículas de enxofre. Portanto, 

quanto maior for o diâmetro do underflow maior a eficiência e menor a recuperação, já 

quanto maior for o diâmetro do overflow maior a recuperação e menor a eficiência. 

 

Palavras Chave: CFD. eficiência de separação. recuperação de solução. 
 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Hidrociclones fazem parte de um grupo de dispositivos de classificação de sólidos 

compostos por uma construção simples, ausente de qualquer peça móvel. Tais 

dispositivos realizam a separação de matéria suspensa em uma corrente de fluido, sendo 

amplamente utilizados, por apresentarem alta eficiência de separação, além de 

fornecerem vantagens, como estrutura simples, baixo custo, reduzido consumo de 

energia, grande capacidade de carga em pequenos volumes, além de necessitarem de 

pouca manutenção e módulos de suporte. Algumas das aplicações dos hidrociclones 

envolvem usos em áreas da engenharia ambiental, engenharia petroquímica, engenharia 

bioquímica, processamento de polpa e papel, indústria metalúrgica, indústria de cimento, 

na mineração de fosfato e na indústria química (SRIPRIYA et al., 2007). 

Em hidrociclones convencionais, compostos por uma estrutura cilíndrica e cônica, 

como apresentado na Figura 1, observa-se a presença de duas saídas, cada uma 

posicionada em um mesmo eixo, mas opostas uma a outra. A primeira se encontra na 

porção superior do ciclone, sendo caracterizada por um tubo interno, o vortex finder, que 

conecta o interior do cilindro com a porção externa, esta saída é também denominada 

overflow. Enquanto a segunda saída se encontra na porção inferior da estrutura, 

denominada como underflow (SILVA et al., 2012). 

 

 

Figura 1 – Representação da estrutura de um hidrociclone. 

Fonte: SILVA et al., (2012). 



 

 

 

 

Em operação, o equipamento transforma o movimento linear proveniente do 

fluido introduzido no hidrociclone, em um movimento angular que varia continuamente, 

desse modo, ocorre a exposição das partículas dispersas no líquido à uma aceleração 

centrífuga, melhorando a taxa de sedimentação dos sólidos que se organizam dentro da 

estrutura do ciclone de acordo com sua diferença de tamanho, densidade e formato.  

Os hidrociclones são agrupados em famílias, possuindo como característica a 

proporção entre suas medidas geométricas associadas com o diâmetro da seção cilíndrica 

(Dc). De acordo com MASSARANI (1997), as famílias mais utilizadas são as de Rietema 

e de Bradley. A Tabela 1 apresenta as relações geométricas das duas famílias. 

 

Tabela 1 - Constantes de proporcionalidade entre as geometrias do hidrociclones para 

as famílias de Bradley e Rietema 

Família Di/Dc Do/Dc I/Dc L/Dc Du/Dc θ 

Bradley 0,133 0,200 0,330 6,850 
0,070-
0,150 

9° 

Rietema 0,280 0,340 0,400 5,000 
0,100-
0,300 

10°-20° 

Fonte: Adaptado de Cremasco (2012) e SILVA et al. (2012). 

 

Os hidrociclones são empregados na classificação de partículas e para concentrar 

correntes fluidas. Para um hidrociclone com relações geométricas específicas (Di/Dc, 

Do/Dc, Hvf/Dc, Hc/Dc e θ), mudanças aleatórias destes parâmetros podem melhorar, 

manter ou piorar o desempenho do dispositivo base (KYRIAKIDIS et al., 2018).  

Segundo PEREIRA et al., (2019), os parâmetros que mais influenciaram na 

separação de particulados em hidrociclones foram o diâmetro do overflow (Do) e o 

diâmetro do underflow (Du). Analogamente, IGARASHI et al., (2019) argumentaram que 

os parâmetros que influenciaram na recuperação de solução foram Du e Do. Desta forma, 

o presente trabalho teve como objetivo identificar a influência dos parâmetros 

geométricos diâmetro inferior (Du) e diâmetro superior (Do), de um hidrociclone na 

recuperação de fluido através do seu overflow bem como na eficiência de separação de 

partículas de enxofre, além de se otimizar a performance dessas variáveis. 

 



 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Simulação 

A fim de se avaliar os modelos Rietema e Bradley, os hidrociclones foram 

construídos e simulados no software ANSYS (versão 19.2, licença estudantil) um CFD 

(Computational Fluid Dynamics). Para a construção do modelo geométrico foi utilizado 

o pacote ANSYS SpaceClaim, sendo as malhas cartesianas geradas no pacote ANSYS 

Meshing, empregando uma abordagem Euleriana-Lagrangiana. Para a resolução das 

equações diferenciais usou-se o protocolo Solver do pacote ANSYS Fluent, definindo a 

água como a fase contínua e as partículas de enxofre como a fase discreta. 

O material particulado utilizado para a simulação foi o enxofre elementar, com 

densidade 1700 kg/mγ e diâmetro médio de 1,0λγ±0,004 m por meio do método DLS 

(Dynamic Light Scattering), com uma concentração mássica de enxofre na solução de 

0,1%. Sendo o fluido, no qual estava suspenso a partícula, água. 

O sistema de equações diferenciais foi resolvido usando o modelo de estresse 

Reynolds com um solver baseado em pressão e o método semi-implícito para pressão-

ligado Algoritmo de equações (SIMPLES) para o par pressão-velocidade. 

O gradiente usado na resolução foi o baseado nos nós de Green-Gauss, juntamente 

com as equações de segunda ordem de pressão e energia cinética, bem como power rule 

para o momento linear. Neste sistema de equações também se utilizou as equações do 

modelo viscoso k-omega. Um valor de 1×10−5 foi usado como um critério de 

convergência para resíduos escalados. As partículas foram consideradas esféricas e com 

velocidade de entrada de 1,77 m/s.  

O desempenho dos hidrociclones na simulação foi avaliado com base na eficiência 

de separação, razão de concentração (MEDRONHO et al., 2008), razão de vazão e queda 

de pressão. A eficiência de separação nas simulações (Ef) foi calculada com base no 

rastreamento Lagrangiano das partículas injetadas no sistema (VEGA-GARCIA et al., 

2018), ou seja, as partículas recuperadas no underflow dividido pelo total de partículas 

injetadas (Equação 1). 

 



 

 

 

 % =  °  � � �  � �°  � � �  � �      (1) 

 

A recuperação de fluido (Re) foi determinada pela razão entre a vazão de solução 

recuperada por meio do overflow e a vazão de alimentação, como indicado pela Equação 

2.  

  =  � ã  é �� ã  é �  
(2) 

 

Planejamento DCCR e Otimização da Geometria 

O planejamento foi realizado pelo método de DCCR tendo como ponto central um 

hidrociclone da família Bradley, cujo os parâmetros são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Parâmetros geométricos do ponto central 

Parâmetro (mm)  

Dc  11,63 

Di  1,55 

Do  2,33 

Du  1,74 

L  79,64 

l  3,84 

 

 

Utilizou-se o software Statistica versão 6.0 para encontrar o projeto ótimo que 

maximizasse a recuperação de solução do sistema. Para isso, manteve-se o ponto central 

com os valores de Du e Do originais, variando-os em ± 50%. Os pontos de teste estão 

expressos na Tabela 3. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 3 – Geometrias para simulação obtidas do planejamento DCCR 

Experimento Du (mm) Do (mm) 

1 1,74 2,33 

2 1,74 0,68 

3 0,87 3,50 

4 2,61 1,17 

5 0,51 2,33 

6 2,97 2,33 

7 2,61 3,50 

8 0,87 1,17 

9 1,74 3,98 

 

Por meio dos dados obtidos pela análise DCCR, realizou-se a maximização mútua 

por meio da curva de desejabilidade para encontrar os valores de Do e Du que resultariam 

em uma melhor eficiência de separação, mantendo uma recuperação de fluido razoável. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir dos pontos gerados pelo planejamento DCCR, obteve-se os 

resultados presentes na Tabela 4 para a eficiência de separação das partículas de enxofre 

(Ef) e para a recuperação de solução (Re). 

 

Tabela 4 - Resultados obtidos para o planejamento DCCR 

Experimento Du(mm) Do(mm) Ef(%) Re(%) 

1 1,74 3,98 34,86 75,49 

2 1,74 2,33 78,92 52,87 

3 1,74 0,68 98,37 1,65 

4 0,51 2,33 2,91 92,93 

5 2,97 2,33 93,85 22,12 



 

 

 

6 0,87 3,50 11,43 91,40 

7 2,61 3,50 86,06 46,29 

8 0,87 1,17 85,71 55,23 

9 2,61 1,17 100 8,08 

 

 

Ao analisar a Tabela 4, notou-se que o experimento 9 apresentou um valor de 

eficiência máxima, em contraste, um valor de recuperação baixo. Isto ocorreu, pois o 

valor de Du foi elevado, enquanto Do, diminuto. Segundo NI et al. (2018), quanto maior 

foi o diâmetro inferior (Du), mais partículas foram removidas pela abertura inferior do 

equipamento. Este efeito foi agravado com uma diminuição em Do, pois houve uma 

menor vazão volumétrica, e, por consequência, um menor arraste de partículas. 

Em contrapartida, no experimento 4, houve uma eficiência baixa e uma 

recuperação notável, sendo Du diminuto e Do elevado. Contrastando com o experimento 

9. Com a diminuição de Du houve menos partículas sendo arrastadas pelo underflow, o 

que diminuiu a eficiência de separação. Com Du diminuído e Do aumentado, mais 

solução escorreu pelo overflow, aumentando a recuperação de solução. 

A partir dos dados da Tabela 4, obteve-se um modelo para o comportamento das 

variáveis de resposta com relação a Du e Do.  A fim de que este modelo fosse utilizável, 

foi necessário verificar suas medidas de ajuste tanto para a eficiência quanto para a 

recuperação de solução. Para isto, plotou-se a tabela de análise de ANOVA (Tabela 5) 

para a eficiência. 

 

Tabela 5 - Análise de ANOVA para a Eficiência  

Fator 
Soma dos 
quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Mínimos 
quadrados 

F-valor p-valor 

Du 5914,84 1 5914,835 32,1966 0,0108 

Du² 415,03 1 415,034 2,2591 0,2298 

Do 3962,13 1 23,247 21,5673 0,0188 

Do² 23,25 1 23,247 0,1265 0,7455 

Du x Do 910,23 1 910,229 4,9547 0,1124 

Erro Puro 551,13 3 183,10   



 

 

 

Soma Total 11864,79 8    

 

Como foi possível observar na Tabela 5, o valor de R2 de 0.9535 apresentado pela 

análise de ANOVA torna o modelo representativo, além disso, os resíduos não o tornam 

tendencioso. Notou-se também que os parâmetros Do e Du influenciaram 

significativamente no modelo, assim como indicado pelos p-valores correspondentes, 

sendo menores do que 0,05. Desse modo, foi plotada uma curva de nível relacionando Du 

e Do com a eficiência, para melhor observar os comportamentos dessas variáveis, 

conforme a Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Curva de nível com as variáveis Do(mm), Du(mm) e eficiência (%) no 
planejamento DCCR. 

 

Observou-se pela Figura 2 que, quanto menor o diâmetro superior (Do), maior foi 

a eficiência de separação do aparato, o que condiz com o que relatado por WANG e YU 

(2008), segundo os quais, com o decréscimo no diâmetro superior, houve o aumento da 

eficiência de separação para partículas finas. Uma vez que as colisões entre as correntes 

de fluido residentes e aquelas que acabaram de entrar foram evitadas quando o espaço 

entre a parede interna do ciclone e a superfície externa do vortex finder diminuiu, 

dificultando o refluxo no sistema.  Em contrapartida, quanto maior o diâmetro inferior 

(Du), maior a eficiência do hidrociclone, tal como relatado por NI et al., (2018), uma vez 



 

 

 

que para valores de Du muito pequenos poderia haver o acúmulo de sólidos na saída, o 

que faria com que grande número de partículas começasse a transbordar, levando a uma 

diminuição da eficiência de separação. 

De forma semelhante, fez-se a análise de ANOVA de forma a verificar a 

representatividade do modelo para a recuperação de solução presente na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Análise de ANOVA para a Recuperação  

Fator 
Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Mínimos 
quadrados 

F-valor p-valor 

Du 4627,242 1 4627,242 106,5314 0,0019 

Du
2 24,098 1 24,098 0,5548 0,5104 

Do 3996,427 1 3996,427 92,0083 0,0024 

Do
2 126,696 1 126,696 2,9169 0,1862 

Du x Do 1,040 1 1,040 0,0240 0,8868 

Erro Puro 130,306 3 43,435   

Soma Total 9126,617 8    

 

De acordo com análise de ANOVA da Tabela 6, percebe-se que o modelo possui 

um valor de R2  de 0,9857 o que o torna representativo para a variável Recuperação, além 

disso, as duas variáveis lineares possuem p-valores que comprovam sua influência no 

modelo (p-valor menor que 0,05). Desse modo, plotou-se uma curva de nível 

relacionando Du e Do com a recuperação de fluido, para melhor observar os 

comportamentos dessas variáveis (Figura 3). 

 



 

 

 

 

Figura 3 – Curva de nível com as variáveis Do (mm), Du (mm) e Recuperação (%) no 
Planejamento DCCR. 

 

Por meio da análise da superfície da Figura 3, notou-se que o diâmetro do overflow 

(Do) afetou positivamente a recuperação, estando de acordo com o proposto por AHMED 

et al., (2007), segundo os quais o aumento no diâmetro do vortex finder aumentou o 

diâmetro da coluna de ar, o que resultou num acréscimo do volume de fluido destinado à 

saída superior. Enquanto o diâmetro do underflow (Du) mostrou-se ser a variável que 

pesou negativamente na recuperação. O que está em conformidade com KYRIAKIDIS et 

al., (2018), que divulgaram que a diminuição no valor do diâmetro de saída inferior 

aumentou a restrição de fluxo para a saída inferior, ao mesmo tempo em que aumentou a 

velocidade axial de fluido para cima, sendo uma maior quantidade de fluido descarregada 

pela saída superior. 

Por fim, realizada a análise DCCR, fez-se a otimização da geometria do 

hidrociclone por intermédio do método de maximização mútua, por meio da curva de 

desejabilidade. Os valores de Du e Do otimizados estão presentes na Figura 4. 

 



 

 

 

 

Figura 4 – Curvas de otimização dos parâmetros geométricos do hidrociclone. 

 

De acordo com a Figura 4, notou-se que os melhores valores de eficiência de 

separação e recuperação de solução, dados por 78,920 e 52,870, respectivamente, foram 

obtidos para valores de Du e Do 1,74 mm e 2,33 mm na dada ordem. Além disso, 

realizou-se uma simulação para o hidrociclone contendo os valores de Du e Do 

otimizados, com os resultados estando expostos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Valores de Eficiência de separação e recuperação de solução otimizados 

Du(mm) Do(mm) Ef(%) Re(%) 

1,74 2,33 74,47 51,79 

 

A partir da observação dos dados da Tabela 7, foi possível notar que os valores 

de eficiência de separação e recuperação de solução foram análogos aos apontados pelas 

curvas de otimização. Sendo assim, tem-se que o modelo de otimização obtido 

apresentou uma boa predição dos valores de eficiência e recuperação. 

 

 

 

CONCLUSÃO 



 

 

 

 

Neste trabalho foi apresentado um estudo a respeito da influência dos parâmetros 

geométricos Du e Do na recuperação de fluido e na eficiência de separação de partículas 

de enxofre, além da determinação de valores de Du e Do que maximizassem a eficiência 

e a recuperação. No estudo das simulações obteve-se um valor de eficiência e recuperação 

máxima de 74,47% e 51,79%, para valores de Do e Du de 2,33 mm e 1,74 mm, 

respectivamente. Portanto, notou-se que um aumento de Do resultou em um acréscimo na 

recuperação e em uma queda na eficiência, enquanto um aumento em Du resultou em um 

acréscimo na eficiência com uma diminuição na recuperação.  
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RESUMO – Gás natural está se tornando um combustível relativamente 

barato e bastante acessível em muitas partes do mundo. No Brasil, entretanto, 

os campos de exploração do pré-sal possuem gás natural com alto teor de 

gases ácidos, em especial o CO2. Este gás pode ser removido por processo de 

adsorção, que é uma tecnologia em crescimento, por promover a separação 

em altos graus de pureza com baixo consumo energético e baixo custo 

relativo. O estudo de processos de adsorção deve levar em conta a análise da 

dinâmica de adsorção em leito fixo, para se verificar a viabilidade do processo 

de separação. Dessa forma, foram realizados ensaios de adsorção de CO2 a 

20 °C e 50 bar de pressão em um leito fixo com uma zeólita comercial NaY, 

dp=0,774 mm, inicialmente pressurizado com Argônio. O cálculo da zona de 

transferência de massa (ZTM) em três vazões de escoamento, 1, 2 e 3 mL/min, 

indicou que a vazão intermediária apresentou menor ZTM, sendo esta a vazão 

ótima de operação nas vazões estudadas.  

 



 

 

 

Palavras Chave: Remoção de Impurezas. Curva de Ruptura. Resistência à 

Transferência de Massa. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Gás natural é um combustível fóssil que possui grande quantidade de metano em 

sua composição. Segundo relatório anual da British Petroleum (BP, 2017), o crescimento 

no consumo de gás natural nos próximos anos é indicado como sendo forte, ocasionado 

pelo baixo custo frente a outros combustíveis e pelo aumento da disponibilidade global 

de gás. No mercado brasileiro, gás natural ainda não é um combustível disponível em 

preço competitivo, devido principalmente aos altos custos de exploração, uma vez que a 

produção offshore, em alto mar, ainda é predominante (PETROBRAS, 2018).  

Poços de petróleo no polígono do pré-sal podem conter 250 Nm3 de gás por m3 de 

óleo e até 40 % de CO2. Esta elevada quantidade de contaminantes faz com que o volume 

de gás a ser processado seja muito grande, encarecendo ainda mais o processamento de 

gás (ARAÚJO et al., 2017). No Brasil, a quantidade permitida de CO2 no gás natural 

comercializado é de apenas 3 % (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 2008) 

.Dessa forma, a remoção de CO2 é extremamente necessária. 

Para a remoção de impurezas do gás natural, podem ser utilizados processos de 

absorção com solventes, separação por membranas e adsorção (KIDNAY e PARRISH, 

2006). Este último, apesar de não ser uma tecnologia prontamente disponível, é uma 

tecnologia emergente bastante competitiva em relação às demais tecnologias, pois 

permite facilidade de automação, além de possibilitar a regeneração do adsorvente 

(GRANDE et al., 2013). 

A separação e purificação de misturas gasosas por processos de adsorção com a 

utilização de sólidos porosos é de grande importância nas indústrias química e 

petroquímica. A disponibilidade comercial de uma grande variedade de sólidos 

adsorventes (zeólitas, argilas, carvões ativados, compostos poliméricos etc.) oferecem a 

escolha de diferentes propriedades na adsorção para um dado sistema gasoso, tais como 



 

 

 

equilíbrio, cinética e calores de adsorção/dessorção. Além disso, há flexibilidade de 

projeto e operação ao se utilizar esses adsorventes (AUERBACH et al., 2003). 

O estudo dos fenômenos de transferência de calor e massa que ocorrem em um leito 

de adsorção são frequentemente realizados por meio do estudo das curvas de ruptura. As 

curvas de ruptura são a resposta de um leito inicialmente livre de adsorvato a entrada tipo 

degrau de uma corrente de adsorvato com composição constante (HELFFERICH e 

KLEIN, 1970). O formato desta curva é importante no projeto de leitos de adsorção e 

processos de separação cíclicos, uma vez que está relacionada com o tipo de isoterma de 

adsorção e os fenômenos de transferência de massa e calor que acontecem ao longo da 

adsorção (YANG, 1988).  

Segundo Ruthven (1984), quando a isoterma de adsorção é favorável, não há 

resistência à transferência de massa, não há variação da temperatura e escoamento 

empistonado é observado, a curva de ruptura seria uma réplica da entrada, com um atraso 

correspondente ao tempo de retenção da coluna. Na prática, a resposta é sempre 

dispersiva, devido aos fenômenos de transferência de calor e massa. Dessa forma, medir 

o tempo de retenção pode trazer informações relacionada a isoterma de equilíbrio, 

enquanto medir a dispersão traz informações quanto aos fenômenos de transferência de 

calor e massa. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi obter curvas de ruptura na adsorção de CO2 

em leito fixo de zeólita NaY na pressão de 50 bar e temperatura de 20 °C, com diferentes 

vazões de entrada, para se avaliar os efeitos de resistência à transferência de massa. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Adsorvente 

O adsorvente utilizado foi uma zeólita NaY gentilmente doada pela PETROBRAS. 

O material foi previamente peneirado em um ensaio de classificação e as partículas retidas 

entre as peneiras com mesh 20-28 foram coletadas para o ensaio de adsorção. Dessa 



 

 

 

forma, o diâmetro médio das partículas foi dp = 0,774 mm. O material foi previamente 

caracterizado em (de OLIVEIRA et al., 2019). 

 

Adsorção em leito fixo 

Foi utilizado um módulo de adsorção gasosa em altas pressões presente no 

Laboratório de Adsorção e Troca Iônica (LATI/DEQ). Conforme indicado na Figura 1, o 

módulo consiste em uma bomba seringa, marca Teledyne ISCO®; um controlador de 

vazão mássica da marca BROOKS, modelo SLA; o leito de adsorção, que consiste de um 

tubo de aço inox de 0,94 cm de diâmetro e 23,0 cm de altura total disponível para 

configurar o leito de adsorção; dois transdutores de pressão, um na entrada e outro na 

saída do leito; um termopar tipo K posicionado ao final do leito; um medidor de vazão 

mássica da marca BROOKS, modelo SLA, uma válvula backpressure e uma bomba de 

alto vácuo.  

 

 

Figura 1 – Fluxograma do módulo de adsorção em altas pressões localizado no 

LATI/DEQ 

Com essa configuração, o material adsorvente pode ser ativado in-situ antes de ser 

testado para a adsorção. Além disso, um aplicativo baseado em MATLAB® foi 

desenvolvido para monitoramento e coleta dos dados de pressão, vazão e temperatura. 



 

 

 

Todos os experimentos foram realizados a 20 °C e 50 bar de pressão absoluta. O 

leito foi configurado de forma que o material adsorvente ocupasse todo o volume 

disponível, tendo, portanto, 23,0 cm de altura. Sendo utilizado, portanto, 11,4078 g de 

zeólita NaY em base úmida. Os experimentos foram prosseguidos com as etapas de 

ativação, pressurização com inerte, adsorção e reativação, conforme descritas a seguir. 

 

Etapa de ativação: A etapa de ativação se iniciou pela passagem de gás inerte 

(Argônio, Linde, 99,999%) a pressão atmosférica com vazão de 50 mL/min, controlado 

pelo medidor de vazão mássica. O leito foi aquecido até 300 °C/1,5 h, com uma rampa 

de aquecimento de 10 °C/min, sendo esta etapa importante para retirada inicial de água. 

Em seguida, foi realizado vácuo no sistema, permanecendo nesta condição por 4,5 h, 

totalizando 6 horas de ativação. 

 

Etapa de pressurização: Após a ativação, o leito foi pressurizado com argônio na 

pressão de 50 bar. Para isso, foi utilizado o controlador de vazão mássica em modo de 

operação totalmente aberto, obtendo assim uma pressurização controlada e relativamente 

rápida.  

 

Controle da vazão: Antes de se iniciar a adsorção, a vazão foi regulada para a vazão 

em estudo (1, 2, ou 3 ml/min). Para isso, após a pressurização, a bomba foi regulada para 

o modo de operação a Vazão Constante e operada em uma das vazões. A pressão do leito 

foi regulada por meio da válvula backpressure. Após cerca de 5 minutos com a pressão 

estável, se iniciou a coleta de dados por meio de um cromatógrafo a gás. 

 

Etapa de adsorção: Nessa etapa, a linha de gás antes do leito foi despressurizada e 

limpa com o adsorvato. A bomba seringa foi preenchida com CO2 na pressão de 50 bar. 

O experimento de adsorção se iniciou com a bomba seringa em modo de vazão constante, 

no instante em que a válvula V5 era aberta, permitindo o fluxo de adsorvato para o leito. 

Foi observado que ocorria aumento da pressão ao decorrer do experimento, portanto, foi 

necessário que a válvula backpressure fosse aberta com o passar do tempo, dessa forma, 



 

 

 

a pressão foi controlada manualmente pela abertura e fechamento desta válvula, 

ocorrendo, portanto, variação da vazão de saída. 

 

Etapa de reativação do adsorvente: Por fim, o leito de adsorção foi reativado em 

condições mais brandas que a ativação inicial. Uma vez que se espera que o material 

esteja livre de água, a ativação se deu sob vácuo a 150 °C por 90 minutos. 

 

Determinação das curvas de ruptura 

As curvas de ruptura de CO2 em zeólita NaY foram determinadas por meio de 

análises de cromatografia a gás. Foi utilizado um Detector por Condutividade Térmica 

(TCD) em um cromatógrafo Shimadzu modelo GC-2014. Uma válvula Valco de 6 vias 

automática foi utilizada em conjunto com um loop de amostragem para a coleta periódica 

de gás na saída da válvula backpressure, na região de baixa pressão. Na Figura 2 é 

mostrado como a válvula opera em modo Load e em modo Inject. 

 

 

Figura 2 – Diagrama da válvula Valco® utilizada para injeção de amostras no 

cromatógrafo 

 

Inicialmente, se preenche o loop de amostragem com a válvula no modo Load. A 

cada 60 segundos, acionava-se a válvula no modo Inject para injetar a amostra no CG, 

por um período de 4 segundos. Em seguida, a válvula retornava ao modo Load. Após 60 

segundos, a válvula voltava ao modo Inject, totalizando 64 segundos entre uma tomada 



 

 

 

de amostra e outra. O volume injetado no cromatógrafo foi de 100 L. O loop de 

amostragem era mantido a 50 °C. Foi utilizado hélio como gás de arraste, com uma vazão 

de 3 mL/min e também como gás de make-up, com uma vazão de 27 mL/min. Uma coluna 

capilar, SH-Rt®-Q_Bond (30 m x 1/8 in x 20 µm), foi operada em modo isotérmico a 30 

°C. As frações molares de CO2 e o inerte Ar foram determinadas por meio do método 

descrito em Dietz (1967). 

Como o detector da composição se encontra relativamente distante da saída do leito 

de adsorção, optou-se por corrigir as curvas de ruptura com ajuda do termopar localizado 

no final do leito. Como este dispositivo registra os dados em tempo real, a variação da 

temperatura na saída do leito indica também o momento em que acontece a ruptura. Dessa 

forma, o primeiro ponto da curva de ruptura diferente de zero foi alinhado com o máximo 

de temperatura observada ao final do leito de adsorção, fornecendo assim as curvas de 

rupturas corrigidas. 

 

Análise da zona de transferência de massa 

A comparação das vazões de operação que foram empregadas se deu por meio da 

análise da zona de transferência de massa conforme descrito em (McCABE, SMITH, & 

HARIOTT, 1985). Segundo os autores, esta região se propaga ao longo do leito de 

adsorção, separando o adsorvente saturado daquele que ainda não foi utilizado. Dessa 

forma, o comprimento da ZTM pode ser obtido como: 

 

ZTM= (1-
tu
tt

) HT (1) 

 

tu= ∫ (1-
C
C0

) dt
tb

0
 (2) 

 

tt= ∫ (1-
C
C0

) dt
ts

0
 (3) 

 



 

 

 

Nestas equações, tu e tt são as capacidades usada e total do leito, em equivalentes 

de tempo, 
C
C0

 é a razão entre a concentração de saída pela de entrada, e tb e ts são o tempo 

de ruptura e o tempo de saturação adotados como sendo os tempos em que 
C
C0

>0, ou seja, 

quando o primeiro pico de CO2 era identificado pelo cromatógrafo, e 
C
C0

= 0,λλ, 

respectivamente. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As curvas de ruptura obtidas encontram-se na Figura 3.  

 

 

Figura 3 – Curvas de ruptura e histórico de temperaturas obtidos na adsorção de CO2 

em leito fixo de zeólita NaY 

É possível notar que o aumento da vazão volumétrica provocou diminuição do 

tempo de ruptura e do tempo de saturação, conforme indicado pela Tabela 1. Ao mesmo 

tempo, a temperatura na saída do leito atingiu máximos maiores com o aumento da vazão 

e o pico de temperatura ficou menos disperso. Estes fenômenos mostram que a taxa de 

adsorção aumentou conforme se aumentou a vazão de escoamento.  
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Tabela 1 – Tempos de ruptura e de saturação, temperaturas máximas em tb tamanho da 
ZTM 

Vazão 
(mL/min) 

tb (min) ts (min) Tmax (°C) ZTM (cm) 

1 28,9 131,0 44,4 10,6 
2 17,8 69,8 52,3 8,6 
3 10,1 44,0 61,7 11,1 

 

 

O aumento da taxa de adsorção também poderia ser explicado pelo aumento da 

concentração média de CO2 dentro do leito. A concentração média de CO2 pode aumentar 

com o aumento da pressão ou com a diminuição da temperatura média. Entretanto, a 

Figura 1 (b) indica que a temperatura aumenta por um período, provavelmente devido ao 

deslocamento da onda de adsorção no interior do leito (RUTHVEN, 1984) e em seguida 

retornou ao seu nível inicial, igual a 20 °C. Dessa forma, pode-se imaginar que menores 

concentrações médias de CO2 foram obtidas, devido ao aquecimento. Como as vazões 

menores proporcionaram temperaturas menores, é de se esperar que estas vazões 

promovam maiores concentrações médias e, portanto, maiores taxas de transferência de 

massa, o que não foi verificado.  

Como mostrado na Figura 4, não houve variação significativa da pressão média no 

decorrer dos três experimentos. Foram observadas flutuações, devido a forma em que a 

pressão era controlada, entretanto, a máxima dessas variações foi de 0,75 % acima da 

pressão de set-point, enquanto a mínima foi 1,52 % abaixo, obtida logo no início do 

experimento para as três vazões. Como não há variação de pressão considerável, é 

esperado que a taxa de adsorção se mantenha constante. Portanto, existe um indicativo de 

que a transferência de massa diminuiu com o aumento da vazão de entrada. 



 

 

 

 

Figura 4 – Pressão média dentro do leito de adsorção. 

 

Entretanto, o cálculo da zona de transferência de massa pelas Equações 1, 2 e 3 

indica que a vazão de 2 mL/min atingiu a menor ZTM. Em vazões baixas, não há força 

motriz muito grande para a transferência de massa para o adsorvente, devido à baixa 

velocidade (YANG, 1988). Em vazões elevadas, existe força motriz para que o adsorvato 

seja transferido para a fase sólida, entretanto, isso faz com que a temperatura do sólido 

aumente, diminuindo sua capacidade de adsorção, reduzindo, portanto, a taxa de 

adsorção.  

Pode-se supor que nesta vazão, há um equilíbrio entre o aumento da taxa de 

transferência de massa ocasionado pela velocidade com a diminuição da capacidade de 

retenção do sólido, devido ao aumento da temperatura. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A determinação da zona de transferência de massa na adsorção em leito fixo de CO2 

em zeólita NaY na temperatura de 20 °C e 50 bar de pressão em vazões de 1, 2 e 3 mL/min 

indicaram que vazão de 2 mL/min apresentou a menor resistência à transferência de 

massa. Como a pressão do leito se manteve praticamente constante e os efeitos térmicos 

promovem aumento da resistência à transferência de massa, foi possível verificar que a 



 

 

 

redução da ZTM foi causada pelo aumento da vazão de escoamento. Dessa forma a 

obtenção de uma vazão de operação ótima é importante para otimizar este processo de 

separação. E máxima utilização da capacidade da coluna. 
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RESUMO – O canabidiol (CBD) é uma substância derivada da Cannabis com 

ausência de efeitos colaterais, e por isso foi recentemente considerada 

medicinal no Brasil. A substância é um isômero do principal psicotrópico do 

gênero, o 9-tetrahidrocanabinol (9-THC). Uma amostra de CBD, que teve 

paralelamente sua pureza avaliada por Espectroscopia no Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) e Cromatografia Líquida de Ultra 

Performance acoplada com Espectrometria de Massas (UPLC/MS), foi 

submetida a análises de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) utilizando 

diferentes técnicas unidimensionais (1D) e bidimensionais (2D) relacionadas 

aos núcleos de hidrogênio (1H) e carbono (13C) da amostra. O FTIR 

possibilitou a identificação de grupos químicos específicos e a metodologia 

UPLC/MS possibilitou a confirmação da pureza da amostra a partir de 

comparações com padrões internos. Conclui-se que as análises isoladas de 

RMN-1D são suficientes para diferenciar os isômeros, porém as análises em 

RMN-2D permitem a elucidação completa de suas estruturas químicas, 

incluindo as conformações e diferenças tridimensionais. 

Palavras Chave: CBD, Cannabis, RMN. 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O canabidiol (CBD) é umas das substâncias específicas do gênero Cannabis chamadas 

fitocanabinóides. A substância é um isômero do 9-tetrahidrocanabinol (9-THC), que é o 

principal fitocanabinóide psicotrópico, ou seja, que tem o potencial de gerar alterações em funções 

cerebrais como percepção, humor, comportamento e consciência. Estes bioativos são 

direcionados para diferentes aplicações medicinais (PERTWEE, 2014), sendo algumas datadas a 

milênios (HIU-LIN, 1973). O CBD tornou-se indiretamente incluído na Lista de Substâncias 

Psicotrópicas das Nações Unidas por ser um “isômero ou sal derivado do 9-THC” (UNODC, 

1971), mas, apesar da ausência de toxicidade, efeitos colaterais e efeitos psicotrópicos 

reconhecida na década seguinte (CARLINI e CUNHA, 1981), se perpetuou proscrita no país por 

um longo período (ANVISA, 1998; SENADO, 2006). Recentemente, o CBD foi removido da 

Lista de Substâncias Proscritas do país e tornou-se passível de indicação médica. Já o 9-THC, 

apesar de também ter sido reconhecido medicinalmente, continua nesta lista (ANVISA, 2016). 

Com isso, diante do cenário atual, o conhecimento de técnicas qualitativas para a diferenciação 

destes isômeros e quantitativas para determinação de seus teores se tornaram ainda mais 

importantes (DOS SANTOS et al., 2019). 

Os laboratórios forenses brasileiros comumente utilizam teste colorimétrico para a 

detecção dos fitocanabinóides devido à natureza fenólica de suas estruturas químicas, porém 

apesar de ser um teste parcialmente seletivo não permite a distinção qualitativa do CBD e 9-

THC, por exemplo (DOS SANTOS et al., 2019). HAZEKAMP et al. (2005) demonstraram que 

técnicas que utilizam a radiação ultravioleta (UV) por si só também não são adequadas para 

distinguir qualitativamente estes isômeros, pois os espectros de energia absorvida são muito 

semelhantes. Já a técnica de Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR), de acordo com a SWGDRUG (2005) e MOFFAT et al. (2011), permiti distinguir 

qualitativa estes isômeros por bandas espectrais referentes a grupos funcionais específicos. 

As análises quantitativas dos fitocanabinóides são comumente conduzidas por técnicas 

cromatográficas, já que a interação com uma fase estacionaria permite a separação e detecção de 

substâncias em diferentes tempos. A Cromatografia Gasosa (GC) opera frequentemente em 

faixas de temperatura entre 200 e 300 °C, e, por isso, só são indicadas para fitocanabinóides quando 

precedida por uma reação química que os tornam termicamente estáveis. Nestas condições, o 

CBD e o 9-THC, por exemplo, são suscetíveis a reações de isomerização, degradação parcial ou 

até degradação total (GRIJÓ e CARDOZO, 2017). Com isso, muitas vezes, a Cromatografia 

Líquida (LC), que pode ser conduzia a temperatura ambiente, torna-se viável, permitindo análises 



 

 

 

utilizando até um simples detector UV, quando realizadas também com padrões internos destas 

substâncias (GRIJÓ et al., 2019).  

O Espectrômetro de Massas (MS) é um tipo de equipamento que, além de permitir a 

identificação qualitativa e quantitativa, possibilita a caracterização estrutural da molécula, e, por 

isso, é muitas vezes acoplado a um cromatógrafo. Porém, diferentes equipamentos são acoplados 

aos diferentes cromatógrafos. O GC/MS opera com a Ionização por Elétrons (EI) e, quando 

precedido corretamente pela reação química citada, permite a identificação qualitativa dos 

fitocanabinóides sem a necessidade da utilização dos respectivos padrões internos (GRIJÓ e 

CARDOZO, 2017). O LC/MS opera com Ionização por Elétron Spray (ESI), podendo esta ser 

em modo positivo (+) ou negativo (-). A ESI(+) não gera diferenças significativas nos fragmentos 

formados a partir do CBD e 9-THC, o que impossibilita a distinção qualitativa destes isômeros 

sem a utilização da LC/MS/ESI(+) e padrões internos. A ESI(-) pode gerar pequenas diferenças 

nos fragmentos formados a partir destes isômeros, porém ainda não se observa resultados 

padronizados na literatura (BROECKER e PRAGST, 2012; BERMAN et al., 2018). Com isso, 

comumente as análises de quantificação dos fitocanabinóides são conduzidas por LC/MS/ESI e 

padrões internos (DOS SANTOS et al., 2019). 

A técnica de Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é também 

utilizada para análises qualitativas, quantitativas e de caracterização estrutural de uma substância. 

A técnica se baseia em um fenômeno que ocorre para núcleos que possuem momentos magnéticos 

e angulares e é analisada pela frequência ressonântica (deslocamento químico, ) com que o spin 

do núcleo oscila na presença de um campo magnético, sendo este dependente da vizinhança em 

que se encontra. A técnica relacionada aos núcleos de hidrogênio (1H) é a mais conhecida 

(KAISER, 2000), e foi utilizada para elucidação das estruturas do CBD e 9-THC (GAONI e 

MECHOULAM, 1964). Técnicas relacionadas aos núcleos de carbonos (13C) também são muito 

aplicadas, apesar de exigirem um tempo maior de análise devido à menor sensibilidade. As 

técnicas bidimensionais (RMN-2D), desenvolvidas posteriormente, permitiram correlacionar 

núcleos que possuem relação escalar ou espacial, possibilitando um mapeamento estrutural mais 

preciso da substância (KAISER, 2000). Não foram encontrados dados de RMN-2D sobre o CBD 

em periódicos especializados, apesar de algumas informações terem sido superficialmente 

descritas por MOORE et al., 2016. 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar importantes dados experimentais sobre 

técnicas de RMN-1D e RMN-2D para o CBD, possibilitando assim o entendimento da estrutura 

tridimensional dessa substância medicinal e o aumento de dados capazes de diferenciá-la de seu 

isômero 9-THC. 



 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A quantidade de 5 g de CBD foi doada pela empresa canadense Canuevo Biotec Inc. (via 

FedEx – nº rastreio 811871155676), após ter sido publicada a recomendação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para que esta substância pura não seja classificada dentro das 

Convenções Internacionais de Controle de Drogas (WHO, 2018). Os experimentos conduzidos 

neste trabalho utilizaram apenas 70 mg da amostra, sendo análises para verificação da pureza e 

utilizando diferentes técnicas de RMN para o desenvolvimento da proposta de trabalho. Devido 

ao não posicionamento da ANVISA sobre a nova recomendação da OMS, não serão realizadas 

futuras análises com o restante da amostra. 

 

Análises prévias para a verificação da pureza 

A amostra foi submetida a uma análise de FTIR utilizando um espectrômetro 

(Bruker, Vertex 70v) localizado no Departamento de Física (DFI) da UEM. A quantidade 

de 2 mg de amostra foi devidamente misturada a 198 mg de brometo de potássio (Merck, 

99,5 %), previamente seco a 110 °C por 24 h, em um cadinho de porcelana, sendo 

posteriormente pastilhada em uma prensa hidráulica a 10 ton. As análises foram 

conduzidas com uma resolução de 4 cm-1 e 128 scans/min, na faixa entre 4000 e 400 cm-

1. 

A pureza do CBD foi confirmada em parceria com a Waters (Barueri/SP/Brasil). 

A empresa conduziu a análise a partir de uma metodologia modificada de um de seus 

estudos prévios (DOS SANTOS et al., 2019), comparando a amostra com padrões 

internos (Cerilliant) dos isômeros CBD, 9-THC e CBC (canabicromeno). A análise foi 

conduzida utilizando um cromatógrafo líquido de ultra performasse (Waters, 

ACQUITY™ H-Class) interconectado com um espectrômetro de massas (Waters, Xevo 

G2-XS Qtof) que possui ionização por elétron spray e detecção via quadrupolo e tempo 

de vôo (UPLC-ESI-Q-TOF-MS). O detector Q-TOF foi calibrado previamente na faixa 

m/z 100-700 usando uma solução (1:1, v/v %) de formiato de sódio (a 0,1 % em 

acetonitrilo) / água. A fase móvel utilizada foi binária (A/B), sendo A constituída de ácido 

fórmico em água (0,1 % v/v) e B, de ácido fórmico em metanol (0,1 % v/v). A coluna 



 

 

 

Waters Acquity UPLC HSS T3 (1,8 mm, 2,1 × 100 mm) foi mantida a 55 ºC sob uma 

vazão de 0,500 mL min−1. A condição gradiente da fase móvel na coluna foi inicialmente 

60 % de fase B por 1 min; variando de 60 a 98 % de fase B de 1 até 8 min; mantida em 

98 % de fase B de 8 até 8,6 min; retornando para 60 % de fase B em 8,7 min; e mantida 

em 60 % de fase B até 10 min. A aquisição e processamento de dados foi realizada 

utilizando o software Mass Lynx 4.1 (Waters Corporation). 

 

Análises RMN  

As análises RMN foram conduzidas utilizando um RMN 500 MHz (Bruker, 

AVANCE III HD) localizado no Laboratório de Ressonância Magnética vinculado ao 

Complexo Central de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da UEM. Para as análises 

relacionadas aos núcleos de hidrogênio em 1D (1H) e 2D (1H,1H), a quantidade de 7 mg 

da amostra foi dissolvida em 3 mL de clorofórmio deuterado. A Espectroscopia de 

Correlação Homonuclear (COSY) foi conduzida para identificar sinais de acoplamento 

de prótons (1H) em carbonos geminais (adjacentes) ou vicinais (dois carbonos de 

distância). A análise 2D de Espectroscopia de Intensificação Nuclear Overhauser 

(NOESY) também foi conduzida, por correlacionar hidrogênios que estão espacialmente 

próximos (< 4 Å). A amostra foi posteriormente concentrada para permitir as análises 

relacionadas aos núcleos de carbono em 1D (13C) e 2D (1H,13C). A técnica RMN-1D de 

Espectroscopia de Intensificação da Distorção por Transferência de Polarização com 

ângulo de pulso em 150° (DEPT 135) foi conduzida para permitir a determinação da 

multiplicidade da substituição dos átomos de carbono com hidrogênios a partir de sinais 

negativos para CH2 e positivos para CH e CH3. As análises RMN-2D de Correlação 

Quântica Única Heteronuclear (HSQC), que apresenta um exclusivo pico para cada 

próton ligado a um heteronúcleo, e de Correlação de Ligação Múltipla Heteronuclear 

(HMBC), que conecta os sinais dos prótons a heteronúcleos distantes por 2 ou 3 ligações, 

foram conduzidas considerado os heteronúcleos de carbono (1H,13C). O processamento 

dos dados foi conduzido utilizando o software MestreNova (MNova). 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análises prévias para a verificação da pureza  

O espectro FTIR da amostra é apresentado na Figura 1. É possível observar os 

mesmos picos 1375, 3074 e 3522 cm-1, presentes no CBD e ausentes no 9-THC, 

descritos por Hazekamp et al. (2005), SWGDRUG (2005) e Moffat et al., (2011). De 

acordo com Lin-Vien et al. (1991), os respectivos picos são referentes aos grupos -OH, 

=CH2 e C-CH3. 

 

 

Figura 1 – Espectro FTIR da amostra estudada. 

 

As análises em UPLC/MS utilizando padrões internos (Figura 2a) permitiram 

confirmar a pureza da amostra de CBD (Figura 2b). O espectro de massas obtido da 

amostra pelo método ESI(+) (Figura 2c) apresentou as mesmas características descritas 

por DOS SANTOS et al., (2019), que impossibilitaria a distinção qualitativa entre o CBD 

e o 9-THC sem o uso de padrões internos. O espectro ESI(-) (Figura 2d) apresentou o 

mesmo pico base de fragmentação (m/z 245) descrito por BROECKER e PRAGST 



 

 

 

(2012) e BERMAN et al. (2018), apesar dos autores divergirem ao apresentar o pico base 

para o 9-THC. 

 

 

 

Figura 2 – Análises em HPLC/MS: a) padrões internos; b) amostra; c) ESI(+); d) ESI(-). 

 

Análise da estrutura do CBD por RMN  

As estruturas químicas planares e tridimensionais dos isômeros CBD e 9-THC 

são apresentadas na Figura 3, com uma identidade padronizada para as posições (P) de 

seus átomos de carbono, facilitando as análises comparativas. 



 

 

 

 

 

Figura 3 – Estruturas planares e tridimensionais dos isômeros CBD e 9-THC (CHOI et 

al., 2004 – adaptada; PUBCHEM, 2019 – adaptada). 

 

A Tabela 1 mostra a comparação dos dados experimentais obtidos pelas análises 
1H-RMN (Figura 4a), em que as estimativas quantitativas dos prótons foram calculadas 

em relação à resposta obtida para o 1H da P2 (  = 5,57 ppm), e 13C-RMN (Figura 4b), 

com os descritos por CHOI et al. (2004), bem como os dados experimentais obtidos pela 

técnica DEPTY 135 (Figura 4c). É possível confirmar que as semelhanças entre as 

geometrias tridimensionais dos isômeros são limitadas pelas características dos 1H da 

Pγ’, P5’, P1’’, Pβ’’, Pγ’’, P4’’ e P5’’. A partir dos dados 1H-RMN, é possível identificar 

qualitativamente a amostra como CBD devido às características de 1H da P9, P1, P2 e 

Pβ’-OH, que também são possíveis de serem observadas a partir dos dados de 

MECHOULAM e SHVO (1963) e GAONI e MECHOULAM (1964). O valor obtido do 
1H da P6’OH com uma pequena diferença também foi descrito por HAZEKAMP et al. 

(2004), SWGDRUG (2005) e MOORE et al. (2016). A análise unidimensional (1D) dos 

núcleos de carbonos também se mostrou adequada para a diferenciação destes isômeros, 

já que permitiu observar um 13C específico para a P9 e P8. Além disso, a estrutura =CH2 

da P9, também descrita por MOORE et al. (2016), é confirmada pela técnica DEPTY 

135. 
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13C-RMN 
Obtido 
CBD 
109,9 
108,1 

 
124,3 

 

111,0 

37,4 
35,6 
46,3 

30,5 

28,5 

23,8 
20,6 
30,8 
31,6 
22,7 
14,2 

156,3 
154,0 
149,5 
143,2 
140,2 
113,9 

CHOI et al. (2004) 
9-THC 

110,1 
107,5 

 
123,7 

 

27,6 

33,6 
35,5 
45,8 

31,2 

25,0 

23,4 
19,3 
30,3 
31,5 
22,5 
14,0 

154,7 
154,2 
76,7 

142,8 
134,3 
110,8 

CBD 
108,3 
108,3 

 
127,3 

 

110,5 

37,5 
36,6 
46,4 

31,7 

30,7 

23,7 
19,5 
32,0 
32,6 
23,6 
14,4 

157,5 
150,3 
150,3 
142,7 
134,2 

115,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1H-RMN 
Obtido 
CBD 

(2,05H, brs) 
(0,82H, brs) 
(1,00H, s) 

(2,93H, m) 

(1,02H, dm) 

(3,07H, m) 

(1H, m) 
(1H, m) 

(5,22H, m) 

(3,37H, s) 
(q) 

(4,55H, m) 

(3,23H, t) 
 
 
 
 
 
 

6,27 
6,17 
5,97 
5,57 
4,75 

trans 4,66 
cis 4,56  

3,87 
2,44 
2,39 
2,21 
2,09 

1,84 

1,79 
1,66 
1,55 
1,29 
1,29 
0,88 

 
 
 
 
 
 

CHOI et al. (2004) 
9-THC 

6,27 (1H, d) 
6,14 (1H, d) 
4,87 (1H, s) 
6,31 (1H, q) 
 

1,41 (3H, s) 

3,20 (1H, dm) 
2,42 (2H, td) 
1,69 (m) 

2,16 (2H, m) 

1,90 (1H, m) 
1,40 (m) 
1,68 (3H, s) 
1,09 (3H, s) 
1,55 (2H, q) 
1,29 (m) 
1,29 (m) 
0,87 (3H, t) 
 
 
 
 
 
 

CBD 
6,26 (1H, brs) 
6,16 (1H, brs) 
5,99 (1Hm s) 
5,57 (1H, s) 
5,02 (1H, s) 
4,64 (trans,1H, m)  
4,54 (cis,1H, m) 
3,90 (1H, m) 
2,43 (2H, t) 
2,40 (m) 
2,21 (1H, m), 
2,09 (1H, m) 

1,84 (m) 

1,79 (3H, s) 
1,66 (3H, s) 
1,55 (2H, q) 
1,29 (m) 
1,29 (m) 
0,88 (3H, t) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição 
(P) 

5‵ 
γ‵ 
β‵-OH 
2 
6‵-OH 

9 

1 
1‵‵ 
6 

4 

5 

7 
10 
β‵‵ 
γ‵‵ 
4‵‵ 
5‵‵ 
β‵ 
6‵ 
8 
4‵ 
3 
1‵ 



 

 

 

 

 

Figura 4 – Análises RMN-1D do CBD: a) 1H, b) 13C e c) DEPT 135. 

 

As análises RMN-2D heteronucleares (1H,13C) HSQC e HMBC são mostradas na 

Figura 5. O espectro HSQC permite confirmar que o carbono da P9 é um =CH2, o que 

evidencia a pureza da amostra como CBD. O espectro HMBC permite evidenciar os 

acoplamentos escalares específicos dos hidrogênios da P9/trans e P9/cis aos carbonos da 

P1, P5, P6, P8 e P10. 



 

 

 

        

 

 

Figura 5 – Espectros RMN-2D heteronucleares (1H,13C) do CBD: HSQC e HMBC. 



 

 

 

As análises RMN-2D homonucleares (1H,1H), evidenciando as interações 

específicas escalares (COSY) e espaciais (NOESY) da P2, P9 e P1 do CBD, são 

mostradas na Figura 6. 

 

 

 

Figura 6 – Análises RMN-2D homonucleares (1H,1H) do CBD: COSY e NOESY. 

 

O COSY mostra o 1H da P2 relacionado de forma escalar com os 1H das posições 

P1, P4 e P5, porém, não existe uma relação espacial com o 1H da P4, como mostra o 

espectro NOESY. Os espectros demonstram também que o 1H da P9/trans está 

relacionado com o 1H da P10 de forma escalar e espacial, porém o 1H da P9/cis, que 

também está relacionado de forma escalar com o 1H da P10, não está relacionado de forma 

espacial com o 1H da P10 e sim com os 1H da P1, P5 e P6. Além disso, é possível observar 



 

 

 

que o 1H da P1 está em ambos os espectros relacionado com o 1H da P5, porém apenas 

na forma escalar com os 1H da P4 e P6 e apenas na forma espacial com o 1H da P10. O 

espectro NOESY permite também observar as importantes interações espaciais dos 1H 

fenólicos do CBD. Os respectivos 1H da Pγ’ e P5’ estão espacialmente relacionados com 

um dos 1H da P1’’, bem como os 1H da Pβ’OH e P6’OH estão espacialmente relacionados 

entre si e com os 1H da Pβ’’. 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise FTIR se demonstrou adequada para diferenciar estes isômeros 

qualitativamente. A metodologia ULPC/MS aplicada apresentou excelente resolução para 

identificar qualitativamente e quantitativamente os três isômeros analisados por 

comparação com padrões internos, porém, recomenta-se um estudo mais detalhado para 

confirmar se a técnica ESI(-) possibilitará a diferenciação qualitativa do CBD e 9-THC 

sem a necessidade de comparação com padrões internos. A utilização isolada de qualquer 

uma das técnicas RMN-1D utilizadas (1H, 13C ou DEPT 135) é suficiente para diferenciar 

os isômeros CBD e 9-THC. As técnicas RMN-2D se mostraram muito úteis para a 

elucidação completa das estruturas desses isômeros, inclusive suas conformações 

tridimensionais.  
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RESUMO - O presente estudo tem o objetivo de analisar os impactos 

ambientais e socioeconômicos da produção do açúcar VHP e do etanol 

hidratado a partir da cana-de-açúcar desde sua fase agrícola até sua fase 

industrial. Para isso, foram utilizados dois métodos: análise do ciclo de vida 

(ACV), com base na ABNT NBR ISO 14 040 e ABNT NBR ISO 14044:2014 

e inventario de ciclo de vida (ICV). Ainda, foram feitas coletas de dados e 

utilizados os softwares SIMAPRO 8.4 e ECOINVENT 3.4 para as análises 

das entradas de matéria-prima e saídas de produtos acabados e subprodutos, 

além das comparações com parâmetros de impactos com relação à produção 

Brasileira, tais como (toxidade humana, efeito estufa, degradação de solos, 

contaminação de águas, etc.). Os resultados contribuíram na identificação das 

fases de ciclo de vida entre as categorias de impacto analisadas, demonstrando 

que agressões ao meio ambiente são relevantes na fase agrícola, mostrando a 

importância do planejamento estratégico na busca de soluções de modo a 

reduzir as agressões ao meio ambiente e manter a sustentabilidade do negócio 

sucroalcooleiro em todos os elos que representam a cadeia produtiva de uma 

usina sucroalcooleira. 

 

Palavras Chave: meio ambiente; comunidade; impacto ambiental 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A produção de cana-de-açúcar é responsável por várias alterações na região onde 

se instala a usina de produção de açúcar e etanol, causadas, direta ou indiretamente, por 

toda sua cadeia de atividades, desde o cultivo dos solos e o plantio das variedades até a 

fabricação do açúcar ou etanol. As consequências destas alterações podem ser 

consideradas positivas ou negativas, por exemplo, positiva temos a movimentação 

econômica e o aumento do número de empregos, já, em contrapartida, tem-se de forma 

negativa a produção de resíduos como fuligens e bagaço da cana, ou até mesmo a poluição 

sonora proveniente da industrialização e transformação da matéria-prima. Esses reflexos 

são de cunho ambiental, social e econômico. 

Segundo ANTUNES et al. (2011), a poluição do ar gerado pela queima de cana-

de-açúcar, o agravamento do efeito estufa e os transtornos causados à população pela 

fumaça e pela fuligem são fatos que merecem atenção especial, pois, instituições ligadas 

ao setor sucroalcooleiro tendem a afirmar que o balanço ambiental da cana apresenta 

saldo positivo em relação às emissões de gases. 

O objetivo deste estudo é avaliar a produção do açúcar VHP (Very High 

Polarization) e do etanol hidratado a partir da cana-de-açúcar em uma usina na região de 

Maringá-PR, com base em uma abordagem do ciclo de vida e da relação dos impactos 

ambientais e socioeconômicos causados pela mesma. Na fase agrícola a cana-de-açúcar 

é a matéria-prima e com o etanol hidratado, formam a unidade funcional (UF) deste 

estudo. De forma mais abrangente, o estudo visa a realização de uma pesquisa que 

compreenda os aspectos relevantes nas esferas sociais, ambientais e econômicas, em 

função da atual conjuntura vivenciada pelo estado e pelo país, e a sua relação com o 

plantio da cana-de-açúcar e a produção do açúcar e etanol. Para isto destacam-se algumas 

particularidades envolvidas no processo de produção da usina situada no distrito de 

Iguatemi, município de Maringá no estado do Paraná. 

A metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV) é utilizada no presente estudo 

como a abordagem analítica por avaliar os impactos ambientais causados desde a extração 

das matérias-primas, cana-de-açúcar, até o destino do produto, contemplando toda a 

cadeia produtiva utilizada na indústria sucroalcooleira: etapa agrícola e transporte até a 



 

 

 

usina, etapa de produção do açúcar, etapa de produção do etanol e etapas industriais finais 

no armazenamento. 

Esta seção é dividida em três partes para maior entendimento da metodologia 

utilizada da seguinte forma: 

1. Parte 1 - descrição das tecnologias de produção da cana-de-açúcar; 

relação destas tecnologias com a produção do açúcar e do etanol; 

2. Parte 2 - descrição e importância da técnica de ACV sobre estudos da área 

de engenharia de processos e como ela vem sendo utilizada para indicar 

os impactos socioambientais da produção da cana-de-açúcar para a 

produção de açúcar e etanol; 

3. Parte 3 - tabela dos trabalhos mais importantes publicados recentemente 

acerca do tema abordado e as características diferenciais relacionadas às 

matérias-primas e seu uso no cenário proposto. 

Parte 1 

Segundo Pellegrini (2008) a produção brasileira de cana-de-açúcar é dividida em 

duas regiões com diferentes períodos de safra: a região Centro-Sul, moendo entre os 

meses de abril e novembro, e a região Norte-Nordeste, moendo entre os meses de agosto 

e março. O Centro-Sul é responsável por quase toda produção de etanol (90%) e açúcar 

(85%). 

As operações de cultivo são chamadas de tratos culturais e repetem-se anualmente, 

sendo conhecidas como as capinas; há a aplicação de agrotóxicos e a adubação de modo 

a se garantir as benfeitorias na lavoura. Com o surgimento de novas tecnologias, boa parte 

destes cuidados são feitos por máquinas e acabam por comprimir a plantação pelo 

amassamento e pressão dos pneus. Isso dificulta o desenvolvimento do sistema radicular 

das plantas. Paralelamente, se não forem adotadas estas novas tecnologias e o plantio for 

realizado direto, pode acontecer a limitação da produção pelo seu adensamento. Este 

contraste mostra a importância do uso de tecnologias, mas isso deve ser feito com 

planejamento para trabalhar o solo de forma a produzir mais sem prejudicar o meio 

ambiente nem as lavouras. 

A colheita da cana-de-açúcar funciona de duas maneiras distintas: a primeira é 

ainda a colheita manual, realizada pelos cortadores de cana, que resistem ainda nas 



 

 

 

grandes empresas sucroalcooleiras pelo fato de não ser possível a entrada de 

colheitadeiras mecânicas em alguns locais devido ao tipo de solo. A segunda maneira é a 

mecanização da colheita, em que uma máquina pode substituir cerca de cem trabalhadores 

tanto no corte manual quanto no carregamento. 

Parte 2 

A metodologia da avaliação do ciclo de vida (STARK, et al., 2016), é utilizada 

por pesquisadores, especialistas e produtores de todos os ramos para calcular os 

potenciais impactos relacionados ao ciclo de vida de um produto e identificar possíveis 

formas de reduzir o consumo de recursos e evitar efeitos negativos no meio ambiente. 

Como o nome indica isso é usado para analisar o ciclo de vida completo de um produto 

com seus processos implícitos (início ao fim)! As possíveis fases de uma ACV, com as 

entradas e saídas típicas, desde a criação, produção ou coleta do conjunto de matérias-

primas envolvidas, até a geração, distribuição e consumo do produto pelos “clientes 

potenciais e emissões relacionadas durante todos os processos”. 

A ACV na fase industrial de produção de etanol e açúcar é relevante para o país, 

já que o planejamento do ciclo de vida deste produto pode levar à redução dos impactos 

negativos sobre a saúde humana e meio ambiente. Além disso, esta análise propicia 

segurança no fornecimento local de energia e a longo prazo pode induzir a promoção de 

novas tecnologias, geração de empregos e renda (VILELA, 2013). 

Para a modelagem de ICV, as seguintes ações devem ser executadas:  

1. Recolha os dados de acordo com um formato de coleção do mesmo.  

2. Parametrize os dados que você deseja modelar.  

3. Elabore o fluxograma identificando todos os fluxos de entrada (matérias-

primas e energia) e saídas (produtos, coprodutos e emissões).  

4. Identifique todas as regras de cálculo a serem utilizadas para os parâmetros 

variáveis (balanços de massa e energia).  

5. Realizar a alocação de encargos ambientais em correspondência aos 

coprodutos que estão no processo.  

6. Analise a sensibilidade dos dados de ICV para identificar a incerteza a ser 

obtida em uma ACV devido aos efeitos cumulativos de imprecisões nos dados 

de entrada. (GIL, 2011). 



 

 

 

Parte 3 

Na Tabela 1 é apresentada uma revisão sobre alguns trabalhos que tratam da 

importância da produção do açúcar e etanol, tendo como base a cana-de-açúcar, 

utilizando-se ou não técnicas de simulação e com o uso da metodologia para avaliação de 

impactos ambientais e socioeconômicos relacionados a este tipo de produção. 

Pode-se perceber que a maioria dos trabalhos se baseia apenas na análise 

energética ou técnico-econômica de uma parte do processo, e partem destas metodologias 

e de poucos dados disponíveis para discutir e desenvolver cenários para a produção, 

englobando as particularidades de cada caso de estudo. 

Tabela 1 – Trabalhos publicados sobre a metodologia ACV ISO 14040 com cana de 
açúcar 

Referencia Metodologia Foco da pesquisa 

2005, 
Ometto 

ACV – ISO 
14.040 CML 2001 

EDIP 

Avaliação do ciclo de vida do etanol Etílico hidratado 
combustível pelos Métodos Edip, Exergia e Emergia 

2009, 
Santos 

ACV – ISO 
14.040 CML 2000 

Avaliação do ciclo de vida dos produtos açúcar & 
Etanol em usinas sucroalcooleira no estado de mato 

grosso do sul 

2012, Silva ACV – ISO 
14.040 CML 2000 

Avaliação do ciclo de vida do etanol combustível: uma 
análise econômica, social e ambiental. 

2013, Vilela ACV – ISO 
14.040 CML 2001 

Avaliação do ciclo de vida da produção industrial de 
etanol e açúcar 

2015, Silva ACV ISO 14.040 

CML 2000 

Avaliação do ciclo de vida do etanol combustível: na 
utilização da cana-de-açúcar 

 

De acordo com Oliveira et al. (2007), para produzir 120 t/ha, cerca de 100 t de 

colmos industrializáveis, o uso de nutrientes na parte aérea das plantas alcança 150 kg de 

nitrogênio (N), 40 kg de fósforo (P), 180 kg de potássio (K), 90 kg de cálcio (Ca), 50 kg 

de magnésio (Mg) e 40 kg de enxofre (S). No entanto, em se tratando dos micronutrientes, 

apesar de a quantidade necessária ser menor, não é menos importante e, para produzir 120 

t/ha, as plantas acumulam cerca de 8,0 kg de ferro (Fe), 3,0 kg de manganês (Mn), 0,6 kg 

de zinco (Zn), 0,4 kg de cobre (Cu) e 0,3 kg de boro (B). 



 

 

 

O etanol obtido a partir da cana-de-açúcar no Brasil já é reconhecido como um 

biocombustível avançado pelo EPA (Environmental Protection Agency - Agência de 

proteção ambiental dos Estados Unidos), pois, reduz as emissões de gases de efeito de 

estufa - GEE, substituindo a gasolina, em mais de 60%. 

Considerando-se a cadeia produtiva do etanol de cana no país, estudos usando a 

técnica de análise de ciclo de vida (ACV) indicam que a produção de nove unidades 

energéticas de etanol (energia renovável) utiliza, apenas, uma unidade de energia fóssil 

“energia não renovável”. (CUNHA e LEAL, β01γ). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a análise dos impactos socioeconômicos e ambientais do processo de 

produção do açúcar e do etanol uma das técnicas utilizadas foi a ACV, técnica de análise 

de ciclo de vida, em que os dados foram coletados da usina USAÇUCAR – Unidade de 

Iguatemi. Foram realizadas as coletas de dados em campo, sendo que as planilhas de 

coletas de dados foram pré-elaboradas com base no Software SIMAPRO FACULTY 8.4 

e pelo conjunto de dados - (dataset documentation), constantes no banco de dados 

ECOINVENT 3.4.  

Em seguida foram coletados os dados secundários acompanhados pela norma, ISO 

14040:2014. Para o inventário de ciclo de vida (ICV), também foram utilizadas planilhas 

pré-elaboradas por meio do Software SIMAPRO FACULTY 8.4 e do banco de dados 

ECOINVENT 3.4, baseadas nas definições das 4 fases definidas abaixo conforme se 

apresenta na NBR 14 040, vejamos: 

a) fase de definição de objetivo; 

b) fase de análise de inventário; 

c) fase de avaliação de impactos e 

d) fase de interpretação. 



 

 

 

A análise de inventário do ciclo de vida (ICV) é a segunda fase de uma ACV. 

Trata-se de um inventário dos dados de entrada e de saída associados ao sistema em 

estudo. Essa fase envolve a coleta dos dados necessários para o alcance dos objetivos do 

estudo em questão.  

A fase de avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV) é a terceira fase da ACV. 

O objetivo da AICV é prover informações adicionais para ajudar na avaliação dos 

resultados do ICV de um sistema de produto, visando ao melhor entendimento de sua 

significância ambiental. 

A interpretação do ciclo de vida é a fase final do procedimento de ACV, na qual 

os resultados de um ICV e/ou de uma AICV, ou de ambos, são sumarizados e discutidos 

como base para conclusões, recomendações e tomada de decisão de acordo com a 

definição de objetivo e escopo. No presente estudo, o Inventário de Ciclo de Vida (ICV) 

é elaborado a partir de informações coletadas nas visitas técnicas, em que se realizou 

também o mapeamento tecnológico da planta industrial e agrícola da usina Santa 

Teresinha – unidade de Iguatemi. 

Na análise de inventário foram coletados os dados primários através de pesquisas 

com a área agrícola da USINA SANTA TEREZINHA desde a preparação do solo, o 

plantio de cana-de-açúcar e até a colheita de cana-de-açúcar, tanto mecanizada quanto 

manual. Após isto, foram coletados dados em suas respectivas fases e compilados nos 

formatos ICV, no período de 2007 a 2016, os quais incluíram a matéria-prima utilizada e 

o consumo de energia. As informações secundárias, usadas neste estudo vêm da revisão 

bibliográfica e, os cálculos, retirados do ‘software’ ECOINVENT γ.4 observando as 

DATASETS (conjuntos de dados) existentes para o Brasil. 

O levantamento de dados considerou as seguintes informações relevantes à 

Análise do ciclo de vida dos produtos: os tipos de colheita (manual e mecanizada); a 

produção anual de cana-de-açúcar por hectare; insumos aplicados anualmente às lavouras 

incluindo água, corretivos de solo, fertilizantes e pesticidas; produção de açúcar VHP; 

produção de etanol hidratado; meios de transporte utilizados para a cana-de-açúcar. 

O inventário da produção do açúcar na Usina Santa Terezinha, na safra 

correspondente a 2016, na unidade de produção da Usina Santa Terezinha processou 

1.810.311 toneladas de cana-de-açúcar, sendo produzidas 194.561,85 toneladas de açúcar 



 

 

 

VHP e 31.108.000 mil m3 etanol. Na etapa de fabricação do açúcar e do etanol em média 

a fábrica recebe para moer 430 toneladas de cana por hora, que posterior serão convertidas 

em açúcar VHP e etanol hidratado, conforme estimativas abaixo apresentadas nas Tabelas 

2 e 3. 

 

Tabela 2 - Inventario de entradas necessárias e saídas para a produção de 1 tonelada 
açúcar VHP. 

ENTRADA SAÍDA (subprodutos) QUANTIDADE UNIDADE 

Cana de açúcar  8,13 T 

Agua consumida  24,39 m3 

Energia elétrica  58,53 kW 

Enxofre  140 kg 

Soda cáustica  0,2 kg 

Cal virgem  5,82 Kg 

 Torta de filtro 455,54 kg 

 Bagaço 1784 kg 

 Melaço 336 Kg 

 

Tabela 3 – Inventario de entradas necessárias e saídas para a produção de 1 m3  de 
etanol hidratado. 

ENTRADA SAÍDA(sub produtos) QUANTIDADE UNIDAD
E 

Cana de açúcar  7,35 T 

Agua consumida  22,03 m3 

Energia elétrica  53 kW 

Fermento  138 kg 

Ácido sulfúrico  14  g 

 Vinhaça 25000 L 

 Levedura seca 55 kg 

 Óleo fúsel 2,5 L 



 

 

 

 

As coletas de dados seguiram os limites da fronteira do sistema estabelecido pela 

NBR ISO 14040:2009, portanto, as informações apresentadas na Tabela 2 e 3 foram 

estimadas e fornecidas pela usina e representam as condições reais da safra de 2016. 

Quanto à avaliação de impacto do ciclo de vida, os dados de inventário (primário 

e secundário) de cada etapa foram introduzidos no ‘software’ SIMAPRO v. 8.4 para 

avaliar os impactos ambientais usando o método ReCiPe H para ALOP - terras agrícolas 

ocupadas, GWP - alterações Climáticas, FDP - depleção de fósseis, FETP - eco toxicidade 

de água doce, FEP - eutrofização de água doce, HTP - toxicidade humana, IRP - radiação 

ionizante, METP - eco toxicidade marinha, MEP – eutrofização marinha, MDP - depleção 

de metal, NLTP - transformação de terras naturais, ODP - depleção da camada de ozônio, 

PMFP - formação de material particulado, POFP - formação de oxidantes fotoquímicos, 

TAP - acidificação terrestre, TETP - eco toxicidade terrestre, ULOP - ocupação de terra 

urbana e WDP – depleção de água. As seguintes considerações foram feitas: 

1. As análises foram realizadas com base nas informações prestadas pela 

empresa e comparadas aos dados dos DATASETS disponíveis no banco de 

dados ECOINVENT (etapas agrícolas de produção de cana-de-açúcar e 

produção do etanol hidratado e açúcar VHP); 

2. Avaliação do fluxo dos processos produtivos (etapa a etapa): a tecnologia 

utilizada para a produção de etanol e açúcar é muito semelhante do ponto 

de vista de processos, em toda a usina, há apenas variações nos tipos e 

qualidades dos equipamentos e na destinação para a produção do açúcar e 

do etanol.  

3. Alguns dados importantes e relevantes para o processo foram observados 

durante o trabalho: a matéria-prima cana-de-açúcar tem como setores de 

processamento a moenda, a fábrica, a destilaria e caldeira na geração do 

vapor; existe um produto intermediário, o caldo extraído da cana-de-

açúcar e o mel, e os produtos finais etanol e açúcar, possuem subprodutos: 

o bagaço de cana de açúcar, a torta de filtro rotativo, a vinhaça e a 

flegmaça, além do óleo fúsel. 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio de Ometto (2005), Santos (2011), Vilela 

(2013), Silva (2015), foram coletados os dados relevantes a pesquisa dos anos 

compreendidos entre 2007 a 2016, e, posteriormente, foram lançados no sistema 

SIMAPRO 8.4. Depois disso foi feita a comparação com os dados do banco de dados 

ECOINVENT 3.4 para que fosse possível o cálculo de cada impacto para cada processo 

definido no escopo inicial do trabalho. 

 

Avaliação do Perfil Ambiental por Categorias de Impacto no ano de 2016 para 

Caracterização do Sistema 

Os perfis ambientais por categorias de impacto e dano são apresentados em forma 

gráfica conforme as Figuras 1 e 2 abaixo: 

 

 

 

Figura 1 – Avaliação de impactos ambientais entre os anos de 2007 e 2016. 

 



 

 

 

 

 

Figura 2 – Avaliação de impactos ambientais entre os anos de 2007 e 2016 
(Normalizada) 

 

Diante dos parâmetros editados, verificou-se que dentre as categorias de impacto 

em relação aos processos estudados, a produção de cana-de-açúcar é a que exerce maior 

influência nos impactos totais, atingindo 88% das categorias em mais de 70% dos valores 

considerados com influenciadores de impactos negativos ao meio ambiente. Ressalta-se 

que apenas em 12% das categorias (ODP) os impactos estão abaixo de 50% e na categoria 

(FEP), 5% não produzem efeitos consideráveis pelo banco de dados do ECOINVENT 3.4 

quando atribuídos os dados coletados na empresa. 

Ainda, quanto a Figura 1 e 2, observa-se que na produção de açúcar VHP, a 

eutrofização de água doce (FEP) têm o maior impacto ambiental com mais de 72%, 

enquanto a toxicidade humana (HTP) colabora com 37% e depilação da camada de ozônio 

(ODP) com 57%. Para a produção de etanol hidratado vê-se que possui pouco impacto 

ambiental em relação direta com as seguintes categorias: a eutrofização de água doce 

(FEP) tem o maior impacto com mais de 28% e depleção da camada de ozônio (ODP) 

com 22%.  

A etapa de transporte da cana-de-açúcar apresenta impacto na casa de 1% para as 

seguintes categorias: eco toxicidade marinha (METP), depleção de metal (MDP) e TAP- 

acidificação terrestre.  

Com a análise dos indicadores e após avaliação pelo método ReCiPe Midpoint 

(H), e para o período de 10 anos (2007 a 2016), foi possível verificar que a etapa agrícola 



 

 

 

é a que mais impacta nas questões ambientais da USINA DE SANTA TEREZINHA 

destoando em alguns detalhes dos trabalhos desenvolvidos por SANTOS, 2009 e 

VILELA, 2013. 

 

CONCLUSÕES 

 

Analisando o contexto apresentado, verifica-se que a produção do etanol hidratado 

e do açúcar VHP, com base na cana-de-açúcar, é uma atividade que permite um 

crescimento econômico regional dependendo do mercado, como a produção do açúcar 

para mercado externo ou interno. O etanol no que lhe concerne é um biocombustível que 

permite um crescimento do mercado interno e externo. Sua estrutura mercadológica 

favorece a geração de emprego e o crescimento regional. 

Todavia, observa-se que em todas as suas fases de desenvolvimento são utilizados 

recursos não renováveis. Além disso, seus resíduos como o dióxido de carbono, resultante 

do processo de fermentação e a vinhaça, agridem o meio ambiente. Portanto, embora haja 

um incentivo governamental para o seu uso, o necessita de uma otimização em todos os 

processos que envolvam sua produção direta ou indiretamente, para que seja garantida a 

sustentabilidade do negócio e para que os impactos tantos sociais como econômico e 

ambientais sejam mitigados. 
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RESUMO – A principal característica da indústria têxtil é a contaminação de uma 

grande quantidade de água durante o processo de tingimento. Em geral, cerca de 

10-15% de todos os corantes utilizados na indústria têxtil acabam descartados 

juntamente com as águas residuais. Por essa razão, este trabalho buscou avaliar a 

influência dos sais NaCl, KCl, CaCl2 e MgCl2 na remoção do corante reativo azul 

BF-5G comumente presente em efluentes de indústrias têxteis, utilizando o carvão 

ativado de osso bovino como adsorvente. Os resultados obtidos para a cinética de 

remoção revelou que a presença dos sais influenciou na velocidade inicial de 

adsorção e que os dados experimentais foram melhor ajustados pelo modelo de 

difusão no sólido, sugerindo assim, forte presença de resistência à transferência de 

massa na superfície do sólido que impede a difusão para o interior da partícula. As 

soluções de corante contendo os sais KCl e NaCl apresentaram uma taxa de difusão 

mais rápida ao longo da partícula. 

 

Palavras Chave: Carvão de osso bovino. Azocorante. Adsorção  

 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A contaminação de um grande volume de água durante o processo de tingimento 

representa um perigo real para o ambiente devido ao descarte de efluentes tratados 

inadequadamente (El Boujaady et al., 2011). Diante dessa problemática, o corante reativo 

azul BF-5G (C.I. Reactive blue 203), que é amplamente utilizado no processo de 

tingimento, destaca-se pelo seu caráter tóxico para ecossistemas aquáticos do corpo 

receptor por se tratar de um azocorante com características tóxicas (Srilakshmi e 

Thirunavukkarasu, 2019). 

Existem diversos tipos de tratamento de águas residuais que podem ser 

empregados como por exemplo a fotocatálise, a oxidação química, a coagulação, a 

adsorção, entre outros. Neste contexto, a adsorção destaca-se como uma técnica eficiente 

na remoção de corantes orgânicos, pois é um método altamente econômico e simples 

(Aşçi, 2016). No processo de adsorção podem ser empregados diferentes adsorventes 

como zeólitas, resíduos agrícolas e industriais, argilas e carvões ativados (Yu et al., 2018). 

Entretanto, a escolha do adsorvente deve levar em consideração algumas características 

como rápida remoção e possibilidade de reutilização. Dessa forma, o carvão ativado de 

osso bovino apresenta-se como uma alternativa devido ao seu potencial para o tratamento 

de águas residuais (Abe et al., 2004; Mjengera e Mkongo, 2003). 

Um outro fator importante a se considerar é que o processo de adsorção necessita 

da interpretação do fenômeno envolvido por meio dos dados cinéticos e análise de 

modelos matemáticos ajustados. Dessa forma, uma classe de modelos geralmente 

utilizada são as de reação de adsorção, cujas hipóteses pressupõem que a cinética é 

controlada pela taxa de adsorção do soluto na superfície do adsorvente e pode ser expressa 

como uma taxa de reação química (Ocampo-Pérez et al., 2012). Entretanto, devido a 

limitação de suas hipóteses, uma outra classe de modelos, chamada de difusão por 

transferência de massa, descreve o fenômeno da adsorção como sendo uma difusão mais 

detalhada, ou seja, o adsorvato se difunde pelo filme ao redor das partículas adsorventes 

e, em seguida, se difunde para o interior dos poros até atingir a fase de equilíbrio entre o 

adsorvato e os sítios ativos. (Fröhlich et al., 2018). Diante disso, este trabalho buscou 



 

 

 

estudar a cinética de adsorção do corante reativo azul BF-5G, sob a influência de 

diferentes sais, por meio de um modelo de transferência de massa. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O sólido empregado como adsorvente foi o carvão ativado de osso bovino, 

proveniente da empresa Bonechar Carvão do Brasil Ltda, situada no município de 

Paiçandu, no estado do Paraná. O material foi triturado e peneirado para obtenção do 

diâmetro médio de 0,725 mm. O adsorvato utilizado foi o corante reativo azul BF-5G 

(C.I. Reactive Blue 203) fornecido pela Texpal Indústria Química S/A. Os ensaios e os 

dados cinéticos, que serviram de base para a realização deste trabalho, foram obtidos por 

Maeda et al. (2018a). 

 

Modelos de reação de adsorção 

 Existem diversos modelos que podem se ajustar aos dados cinéticos, a fim 

de verificar qual é o mecanismo ou etapa limitante do processo de adsorção. Os modelos 

cinéticos lineares de pseudo 1a e 2a ordem são os mais utilizados, cujas considerações 

assumem que a transferência de massa durante o processo é controlada pela taxa de 

adsorção na superfície do adsorvente. Por esse motivo, a transferência de massa externa 

e a difusão intrapartícula são negligenciadas e é levado em consideração que a taxa de 

adsorção pode ser representada como uma taxa de reação química. Entretanto, esses 

modelos não conseguem identificar, se existem ou não, outras etapas limitantes, pois são 

baseadas nas seguintes hipóteses (Nascimento et al., 2014): 

(i) As moléculas de adsorvato são consideradas maiores que o diâmetro médio 

dos poros do adsorvente, o que torna a presença dos poros indiferente; 

(ii)  A adsorção ocorre na superfície da partícula adsorvente, de maneira 

homogênea e monovalente, de acordo com a reação. + ⇌          



 

 

 

em que A é o adsorvato na fase líquida, B é a fase sólida e AB representa o 

adsorvato presente na superfície da fase sólida. 

 

Modelo de transferência de massa por difusão no interior do sólido 

Modelos de transferência de massa para o fenômeno da adsorção são encontrados 

em Do (1998). Estes modelos surgem do balanço material realizado nas partículas de 

adsorvente, conforme suposições dos fenômenos que acontecem ao longo do processo de 

adsorção, seja no interior das partículas, na sua superfície externa ou até mesmo na 

solução de adsorvato. Neste estudo, levou-se em consideração as seguintes suposições: 

(i) A solução é homogênea, ou seja, a concentração de soluto diminui com o 

tempo de maneira uniforme em toda solução; 

(ii)  A difusão de adsorvato pelo interior dos poros na fase sólida é a etapa 

controladora; 

(iii)  O coeficiente de difusividade no sólido é constante ao longo da partícula; 

(iv) Existe simetria nas concentrações de adsorvato ao longo do raio da partícula; 

(v) A resistência à transferência de massa externa é desprezível comparada à 

resistência interna; 

(vi) Há equilíbrio instantâneo entre a solução e a superfície externa da partícula; 

(vii)  As partículas são esféricas; 

(viii)  O Sistema é isotérmico. 

A suposição (i) garante que a concentração de adsorvato na solução () varia com 

o tempo () de acordo com a Equação 1: 

 

 = − � ̅
          (1) 

 

 



 

 

 

em que,  é a massa de adsorvente utilizado,  é o volume de solução e ̅ é a quantidade 

média adsorvida nas partículas, que é a média da concentração distribuída () ao longo 

da partícula. Supondo que as partículas são esféricas, a quantidade média adsorvida é 

fornecida pela Equação 2. 

 

 ̅ = ∫            (2) 

 

 

As condições (ii) e (iii) implicam que o balanço material no interior do adsorvente 

pode ser simplificado pela Equação 3 (Do, 1998), fornecendo a quantidade distribuída ao 

longo da partícula. 

 

 

�� = �� ��           (3) 

 

 

No tempo = , a partícula está livre de adsorvato (= ). Além disso, a 

condição de simetria define a condição de contorno definida pela Equação 4, enquanto as 

suposições (v) e (vi) implicam na condição de contorno definida na Equação 5. 
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A isoterma de adsorção escolhida (qeq(C)) foi aquela que melhor se ajustou aos 

dados experimentais do equilíbrio. Estes dados foram reportados por Maeda et al. 

(2018b). 

O modelo foi resolvido numericamente por meio do método das linhas (MOL). 

Neste método, as derivadas espaciais de uma equação diferencial parcial são aproximadas 

por diferenças finitas (Schiesser e Griffiths, 2009). O sistema de equações diferenciais 

(ODE) no tempo obtidas foram então resolvidas por integração numérica. O coeficiente 

de difusividade no sólido ( ) foi determinado pela otimização de parâmetros por meio 

da comparação com os dados experimentais. A função objetivo utilizada foi a somatória 

do quadrado dos resíduos (SQR), utilizando os dados de concentração e quantidade 

adsorvida: 

 

 

� = ∑ [( − , ) + (̅ − , ) ]�=      (6) 

 

 

O software MATLAB® 2019a foi utilizado. A função ode 15s resolveu o sistema 

de ODEs, utilizando 1001 elementos de discretização, enquanto a função fminsearch foi 

utilizada para minimizar a função objetivo, com limites de tolerância relativa e absoluta 

da função iguais a 1x10-10. 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Contribuição dos eletrólitos inorgânicos 

De acordo com Burkinshaw e Salihu (2019) o mecanismo de ação dos eletrólitos 

inorgânicos na adsorção de corantes não é descrito de forma precisa. No entanto, existem 

três fatores que atuam de forma conjunta que chamam a atenção: o efeito da repulsão 

eletrostática entre os ânions (corante) e a superfície (carvão) carregada negativamente, o 

estado de agregação das moléculas de corante e a sua solubilidade em solução. 

A presença de eletrólitos inorgânicos reduz as forças de repulsão que existem entre 

a superfície do adsorvente e os ânions (Knecht e Batey, 1909). No estudo realizado por 

Ip et al. (2010) foi observado que na adsorção do corante aniônico reactive black 5 

utilizando carvão ativado de bambu, houve um aumento na quantidade adsorvida ao 

adicionar NaCl na solução, em razão do carvão ativado de bambu possuir pHPCZ em torno 

de 1,84 e maior concentração de grupos básicos no carvão, assim como neste estudo 

(pHPCZ em torno de 3,8) (Maeda et al., 2018a). Entretanto, Neale and Peters (1946) 

relataram que a quantidade de sal necessário para neutralizar a repulsão eletrostática, por 

meio de um número equivalente de cátions Na+, representou apenas uma fração de 

eletrólitos realmente adicionados para o tingimento considerável das fibras, que por sua 

vez, segundo Burkinshaw e Salihu (2019), a influência dos eletrólitos na adsorção de 

corantes aniônicos não pode ser simplesmente atribuída apenas a redução das forças de 

repulsão. 

As moléculas de corante tendem a se auto associar em soluções aquosas, 

principalmente em altas concentrações formando dímeros, trímeros e, até mesmo, um 

complexo de agregados (Coates 1969). A tendência dos corantes se agregarem é uma 

consequência das características estruturais das moléculas anfifílicas, devido a presença 

de anéis aromáticos e a capacidade de adotar uma estrutura planar, sendo influenciada por 

vários fatores como, a temperatura, o pH, a concentração de corantes, os surfactantes e os 

eletrólitos inorgânicos. Pode-se considerar que o fenômeno surge como consequência da 

estrutura, linear e longa das moléculas, e da presença de grupos sulfonato/ácido sulfônico. 

A agregação ocorre porque o cátion do eletrólito inorgânico atua na triagem do ânion do 



 

 

 

corante. Esta ação promove interações intermoleculares do corante e favorecem a 

autoassociação, ou seja, os cátions induzem mudanças conformacionais nas moléculas de 

corante e acabam possibilitando a interação hidrofóbica entre os anéis aromáticos 

(Burkinshaw e Salihu, 2019). Outro fator importante, relacionada a autoassociação das 

moléculas, é que propicia solubilidade mais baixa em solução aquosa devido as interações 

hidrofóbicas que reduz a quantidade de água disponível na solução, ocasionando a 

combinação de agregados para formar uma dispersão de partículas de corante dentro da 

solução. De fato, a adição de eletrólito inorgânico diminui a solubilidade, de modo que a 

agregação induzida por eletrólitos aumentará com o aumento da quantidade de eletrólito 

e com isso a preferência do corante solúvel em fase aquosa muda para a fase sólida 

(Burkinshaw e Salihu, 2019). 

 

Resistência a transferência de massa interna 

Ajustando-se os modelos de difusão aos dados obtidos, é possível verificar na 

Figura 1, que o modelo de difusão no sólido se ajustou bem aos dados experimentais, fato 

comprovado pelos valores do coeficiente de correlação próximos da unidade. Portanto, 

sugere-se que a resistência a transferência de massa predominante na adsorção em 

batelada é a resistência a difusão na superfície dos poros. 



 

 

 

 

Figura 1 - Evolução da quantidade adsorvida experimental (●) e da concentração de 

adsorvato na solução experimental (■) com o tempo comparada com o modelo de 

difusão no sólido (▬). Em (a), não há adição de sal, em (b), solução de NaCl, em (c), 

solução de KCl, em (d), solução de CaCl2 e em (e), solução de MgCl2. 

 

É possível notar ainda, por meio da Tabela 1, que o coeficiente de difusão na 

superfície dos poros aumenta na ordem NaCl < CaCl2 < sem sal < MgCl2 < KCl. Esta 

ordem crescente de coeficientes de difusão indica que o adsorvato se difunde mais 



 

 

 

rapidamente no sólido na presença da solução de KCl e mais lentamente na presença da 

solução de NaCl. Avaliando os perfis de concentração de adsorvato nas partículas do 

adsorvente conforme apresentado na Figura 1, foi observado o mesmo comportamento ao 

longo do raio da partícula. 

 

Tabela 1: Parâmetros Cinéticos para Adsorção do Corante Reativo Azul BF-5G 

Sais Modelos Parâmetros 

  k*  qeq (mg g-1) R2 

Sem 

sal 

Pseudo 1o ordem 0,0014 ± 1,2.10-4 70,0 ± 2,7 0,9733 

Pseudo 2o ordem 2,07.10-5 ± 1,8.10-6 80,3 ± 2,0 0,9925 

Difusão sólido 7,0329 ± 0,42480 - 0,9600 

     

NaCl 

Pseudo 1o ordem 0,0044 ± 4,1.10-4 87,5 ± 2,4 0,9441 

Pseudo 2o ordem 5,77.10-5± 6,4.10-6 99,5 ± 2,4 0,9760 

Difusão sólido 5,8556 ± 0,20443 - 0,9853 

     

KCl  

Pseudo 1o ordem 1,3.10-2 ± 2,5.10-3 89,51 ± 3,14 0,7857 

Pseudo 2o ordem 2,24.10-4± 5,1.10-5 95,99 ± 3,13 0,8712 

Difusão sólido 10,607 ± 1,2228 - 0,8749 

     

CaCl2 

Pseudo 1o ordem 4,14.10-3 ± 4,6.10-4 90,32 ± 3,01 0,9149 

Pseudo 2o ordem 5,3.10-5± 8,3.10-6 103,12 ± 3,50 0,9515 

Difusão sólido 6,4757 ± 2,9604 - 0,9800 

     

MgCl2 

Pseudo 1o ordem 4,6.10-3 ± 5,1.10-4 74,82 ± 2,40 0,9149 

Pseudo 2o ordem 7,4.10-5 ± 1,2.10-5 84,48 ± 2,72 0,9515 

Difusão sólido 8,0317 ± 0,365340 - 0,9767 

k*= k1 (min-1), k2 (g mg-1), Ds (10-14 m2 s-1). 

A Figura 2 apresenta a quantidade adsorvida em função do raio da partícula em 

diferentes tempos de contato. Na superfície externa (= ), a quantidade adsorvida, em 



 

 

 

equilíbrio com a solução, diminui com o passar do tempo, como apresentado na Figura 

2(a). Isso se deve porque a concentração da solução diminui conforme o adsorvato vai 

sendo transferido às partículas. 

 

 

Figura 2 – Quantidade adsorvida em função do raio da partícula em diferentes tempos 

de contato: (a) estimativa do comportamento teórico, (b) tempo de contato de 500 min, 

(c) tempo de contato de 1000 min, (d) tempo de contato de 1500 min, (e) tempo de 

contato de 2000 min e (f) tempo de contato de 2500 min. 



 

 

 

Conforme o tempo vai avançando, de  a , o adsorvato que se encontrava 

próximo na superfície externa vai se difundindo para o interior do sólido. Com isso, a 

concentração do sólido tende a ficar uniforme, o patamar representado pela curva . 

Quando o patamar é atingido, o equilíbrio absoluto é observado, ou seja, não existe força 

motriz para a transferência de massa para o interior do sólido. 

Ainda de acordo com a Figura 2, os itens (b) a (f) representam a evolução da 

quantidade adsorvida no sólido nos tempos de 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 minutos, 

respectivamente. Nota-se que a curva referente a adsorção de corante na presença de KCl 

sempre se encontra mais avançada em relação às demais, indicando que a presença deste 

sal faz com que a difusão do corante ao longo das partículas seja mais rápida. Por outro 

lado, a presença da solução de NaCl promoveu uma diminuição da quantidade de corante 

sendo difundida para o interior da partícula. Embora na presença de KCl o corante tenha 

se difundido mais para o interior do sólido, em nenhum dos sistemas foi observado o 

patamar horizontal, o que indicaria equilíbrio absoluto. Fato comprovado pela observação 

das curvas de cinética de adsorção (Figura 1). Em que é possível notar que em tempos 

elevados, não é atingido um patamar, portanto, o equilíbrio absoluto não foi atingido no 

intervalo de tempo avaliado. Em termos práticos, entretanto, foi verificado anteriormente 

que a velocidade de adsorção diminui a praticamente zero nos dez primeiros minutos de 

experimento, sendo assim, é possível inferir que um equilíbrio técnico foi atingido (Keller 

e Staudt, 2005). Por fim, como nem toda a partícula é utilizada para acomodar o 

adsorvato, pode-se concluir que diâmetros menores de adsorvente podem ser utilizados, 

permitindo maior aproveitamento do sólido. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados da cinética de adsorção indicaram que o modelo de difusão no sólido 

foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais obtidos, sugerindo que a resistência 



 

 

 

a transferência de massa ocorre na superfície dos poros do sólido. Além disso, foi possível 

constatar que a adição dos sais na solução de corante promoveu aumento na quantidade 

adsorvida, possivelmente, devido à neutralização das cargas negativas do corante 

aniônico, a formação de complexos agregados e a diminuição da solubilidade do corante 

em solução, permitindo assim, que as moléculas de corante se aproximassem mais 

intensamente do adsorvente. 
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RESUMO – O bicarbonato de sódio é uma substância de grande importância 

comercial devido ao seu uso nas indústrias alimentícias, ração animal, produtos de 

limpeza, entre outros. Sendo assim, é relevante o estudo de métodos diferentes dos 

convencionais (carbonatação da barrilha ou a rota Solvay) para a sua fabricação. Na 

pesquisa foi desenvolvida uma técnica de produção sustentável de bicarbonato de 

sódio a partir da carbonatação de uma solução aquosa contendo sulfato de sódio e 

bicarbonato amônia. Foram avaliados quais seriam os parâmetros mais relevantes 

para a reação, esperando-se determinar as condições ótimas de acordo com a pureza 

dos produtos e rendimento da reação em relação ao bicarbonato de sódio. Concluiu-

se que os parâmetros mais significativos são temperatura, tempo e concentração do 

meio reacional, e as condições ideais para se operar são, respectivamente, 37° C, 

30 minutos e altas concentrações dos reagentes. 

 

Palavras Chave: Reação. Parâmetros de reação. Gás carbônico. 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O bicarbonato de sódio (NaHCO3) é um sal em forma de pó branco, solúvel em 

água, com numerosas aplicações comerciais: fermento químico na indústria alimentícia; 

clareador e agente abrasivo na produção de cremes dentais, agente branqueador nas 

indústrias de tecidos e papel; aplicações como produto de limpeza, neutralização de 

ácidos em gases de escape de indústrias, entre outras (Maharloo et al., 2017). 

Historicamente, o bicarbonato de sódio começou a ser obtido artificialmente pelo 

método proposto por Nicolas Leblanc, em 1791. Leblanc patenteou uma solução e deu 

início à produção de carbonato de sódio capaz de ser convertido a bicarbonato de sódio 

(da Silva, 2012). Porém, por ser extremamente poluente, produzindo cerca de 7 toneladas 

de descarte sem valor comercial e 5,5 toneladas de ácido clorídrico para cada 8 toneladas 

de produto, acabou dando lugar ao processo Solvay. 

O processo Solvay consiste em bombear dióxido de carbono (CO2) comprimido na 

parte inferior de um tanque, enquanto uma solução saturada com amônia (NH3) e um sal 

de sódio, normalmente cloreto de sódio (NaCl), é introduzida pelo topo. A amônia tem 

por função promover, como intermediário, outras reações, não sendo considerada 

reagente, pois a mesma é reciclada no final do processo e suas perdas, quando comparadas 

com o produto final são mínimas (Bonaventura et al, 2017). Alternativamente à rota que 

utiliza o cloreto de sódio, algumas indústrias optam por implementar uma variante do 

processo Solvay, utilizando como fonte de sódio a barrilha de carbonato de sódio 

(Na2CO3), obtida principalmente pelo processamento da Trona, mineral composto de uma 

mescla de carbonatos hidratados de sódio (Maia e Osório, 2003). 

Ainda como possibilidade, Kresnyak e Halldorson (1999) indicam a vantagem da 

rota do sulfato de sódio na possibilidade de obtenção do sulfato de amônia como 

subproduto. 

Logo, rotas alternativas ao processo convencional da barrilha de carbonato de sódio, 

como a carbonatação do sulfato de sódio, devem ser investigadas para contornar atuais 

dificuldades econômicas, tendo em vista possíveis oscilações de preço nas matérias-

primas disponíveis. Sendo assim, o objetivo do trabalho é avaliar a síntese de bicarbonato 



 

 

 

de sódio, os principais parâmetros da reação de sulfato de sódio em solução aquosa 

contendo bicarbonato de amônia, com a injeção de dióxido de carbono liberado na 

fermentação alcoólica em processos de produção de etanol. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização da etapa laboratorial dos experimentos, foi construído um reator 

em aço inoxidável, com visores de vidro, como mostra a Figura 1. As dimensões do reator 

respeitam indicações da literatura (Zhu et al, 2005) e os volumes de interesse para o caso 

em questão. 

 

 

 

Figura 1 – Modelo esquemático do reator. 

 

Para iniciar etapa de reação, pesou-se cada reagente separadamente, em béqueres, 

utilizando-se uma balança semi analítica GEHAKA BG 4000. As massas aferidas em 

cada pesagem seguiram a razão estequiométrica estipulada no planejamento. O 

bicarbonato de amônio utilizado foi obtido por fornecimento da RAUDI Indústria e 



 

 

 

Comércio LTDA e o sulfato de sódio anidro foi adquirido com a Anidrol Produtos para 

Laboratórios. 

Iniciou-se a etapa de reação inserindo dois litros de água no banho térmico 

Fisatom 558, utilizado para controlar a temperatura do meio reacional, e três litros de 

água no reator. Para promover a ligação entre o reator e o banho térmico, mangueiras de 

silicone foram conectadas junto a uma bomba centrífuga. O líquido aquecido no banho 

térmico era bombeado para o reator, e uma saída na parte superior retirava o líquido por 

transbordo, levando-o de volta ao banho térmico. 

Em seguida, inseriu-se no reator o tubo de alimentação de CO2, acoplando em sua 

ponta uma mangueira com perfurações para favorecer a distribuição do gás carbônico. O 

tubo foi conectado ao cilindro de CO2 de pureza 99% adquirido com a empresa White 

Martins. Também foi posicionado um termômetro digital Kasvi K29-7070 na parte 

superior do reator, de modo que o bulbo de medição ficasse submerso no líquido para 

aferir a temperatura efetiva da solução no interior do reator. 

Após realizadas todas as conexões, posicionou-se o agitador ao centro do reator, 

a altura da hélice foi ajustada com relação ao fundo do recipiente. 

Iniciou-se o aquecimento do banho térmico, mantendo sua temperatura de setpoint 

5 °C acima da temperatura desejada no reator. Para iniciar a circulação entre o reator e o 

banho térmico foi acionada a bomba. Neste ponto, o módulo reacional encontra-se 

completamente montado dentro da capela como indica a Figura 2. 

 



 

 

 

 

Figura 2 – Reator posicionado no local de operação. 

 

Após iniciados o aquecimento, a agitação e a circulação, eram aguardados alguns 

minutos até que se atingisse 32 ºC, e então o sulfato de sódio era despejado no reator. Tal 

procedimento foi realizado vagarosamente para que o Na2SO4 fosse solubilizado 

completamente. 

Depois da completa dissolução do sulfato de sódio e a temperatura do reator estar 

acima de 50 ºC, iniciou-se a dissolução do bicarbonato de amônio. Ao inserir o 

bicarbonato de amônio no reator, a temperatura do meio imediatamente abaixava e por 

isso, a sua dissolução foi feita lentamente, para que a temperatura do meio não atingisse 

valores abaixo de 32 ºC e evitar a indesejada precipitação de sulfato de sódio e hidratos 

de sódio (Kresnyak et al. 1998). Toda a dissolução do bicarbonato de amônio foi realizada 

com a capela em modo de sucção para retirar os gases que por ventura escapassem do 

reator. 

Em seguida, aguardou-se que a solução alcançasse a temperatura prevista para o 

experimento e iniciou-se a alimentação de CO2 em uma vazão de 14,8 L/min. Utilizou-se 



 

 

 

um cronômetro para controlar o tempo da reação desde o início da alimentação do CO2 

até o tempo estipulado para o experimento, respeitando o planejamento experimental. 

Após estabelecido o sistema de acordo com as condições descritas acima, o que 

se observa é uma reação de dupla troca entre pares salinos recíprocos, exemplificada na 

Equação 1. As etapas da reação de carbonatação do sulfato de sódio, desde a dissolução 

e dissociação dos reagentes no reator, até a injeção de CO2 e precipitação dos sais são 

ilustradas na Figura 3. 

 

Na2SO4 + 2NH4HCO3 → (NH4)2SO4 + 2NaHCO3                                                            

(Equação 1) 

 

 

Figura 3 – Fluxograma da reação de carbonatação do sulfato de sódio. 

 

Após encerrado o tempo, fechou-se a alimentação de CO2, desligou-se o 

aquecimento, agitação e bombeamento para finalizar a reação. 

Cessada a reação, retirou-se a solução do reator e do banho térmico, armazenando-

a em um béquer. Para finalizar a operação no reator, desmontou-se as conexões do 

mesmo. Os sólidos remanescentes foram vertidos nos mesmos béqueres que continham a 

solução retirada anteriormente. 

Para promover maior decantação dos sólidos que não se solubilizaram, todo o 

conteúdo do reator e do banho térmico foi deixado em repouso dentro de béqueres 

fechados no interior da capela por 24 horas. Ao final de cada experimento, higienizou-se 

todos os materiais utilizados. 



 

 

 

Planejamento Experimental 

A produção de bicarbonato de sódio a partir do sulfato de sódio e do bicarbonato 

de amônio é um processo complexo que pode ser influenciado por diversos fatores. Para 

descobrir quais fatores experimentais devem ser fortemente controlados para assegurar a 

qualidade do produto e aumentar seu rendimento foi feito um planejamento experimental. 

Primeiramente, com base na revisão de literatura (Kresnyak et al, 1998 e Kresnyak 

et al, 1999), alguns fatores capazes de ter grande influência foram elencados: temperatura 

reacional do meio; tempo de reação (que se relaciona com a quantidade de CO2 

alimentada no reator); proporção estequiométrica entre os reagentes alimentados no 

processo; e solubilidade dos reagentes e produtos. 

O segundo passo é a determinação do intervalo de variação destes parâmetros. 

Uma forma eficaz de se investigar os efeitos desses fatores sobre todas as propriedades é 

variar todos ao mesmo tempo, visto que eles podem ser dependentes e ter interação entre 

si. Tal procedimento minimiza o trabalho necessário e reduz o custo para a realização dos 

experimentos. A Tabela 1 indica os valores centrais dos parâmetros e as variações para 

mais e para menos que foram avaliadas. 

Com a ajuda de bibliografias (Kresnyak et al, 1998 e Kresnyak et al, 1999), 

definiu-se os valores centrais e os limites inferiores e superiores dos fatores, e com o 

auxílio do software Statistica v.10.0, gerou-se a listagem de experimentos necessários 

para obtenção de resultados eficientes. A Tabela 2 apresenta em valores efetivos as 

variações dos fatores para cada experimento, com as quantidades de reagentes calculadas 

para um volume reacional de 5 litros. 

 

Tabela 1 – Fatores de concentração, razão estequiométrica, tempo e temperatura 

Fatores considerados no planejamento -1 0 1 

A Concentração de sulfato de sódio (% da solubilidade 

total) 

80 90 100 

B Razão estequiométrica (kg Na2SO4/kg NH4HCO3) 1,11 1,22 1,33 

C Tempo de reação (min) 16 20 24 

D Temperatura de reação (º C) 45 50 55 



 

 

 

Tabela 2 – Fatores e níveis avaliados nos experimentos e massas de reagentes utilizados 

Exp. 

Conversão dos fatores Reagentes 

 � % � � t (min) T (° C) � �
1.1 90 (0) 1,22 (0) 20 (0) 50 (0) 999,96 1224,47 

1.2 80 (-1) 1,33 (+1) 22 (+1) 55 (+1) 911,51 1217,63 

1.3 100 (+1) 1,33 (+1) 22 (+1) 45 (-1) 980,93 1310,37 

1.4 100 (+1) 1,33 (+1) 18 (-1) 55 (+1) 1139,38 1522,04 

1.5 100 (+1) 1,33 (+1) 18 (-1) 45 (-1) 980,93 1310,37 

1.6 80 (-1) 1,33 (+1) 18 (-1) 45 (-1) 784,74 1048,30 

1.7 100 (+1) 1,11 (-1) 18 (-1) 55 (+1) 1243,63 1384,42 

1.8 80 (-1) 1,11 (-1) 22 (+1) 45 (-1) 869,53 967,97 

1.9 80 (-1) 1,11 (-1) 18 (-1) 45 (-1) 869,53 967,97 

1.10 80 (-1) 1,33 (+1) 18 (-1) 55 (+1) 911,51 1217,63 

1.11 80 (-1) 1,33 (+1) 22 (+1) 45 (-1) 784,74 1048,30 

1.12 80 (-1) 1,11 (-1) 22 (+1) 55 (+1) 994,90 1107,54 

1.13 100 (+1) 1,33 (+1) 22 (+1) 55 (+1) 1139,38 1522,04 

1.14 80 (-1) 1,11 (-1) 18 (-1) 55 (+1) 994,90 1107,54 

1.15 100 (+1) 1,11 (-1) 18 (-1) 45 (-1) 1086,91 1209,96 

1.16 100 (+1) 1,11 (-1) 22 (+1) 55 (+1) 1243,63 1384,42 

1.17 100 (+1) 1,11 (-1) 22 (+1) 45 (-1) 1086,91 1209,96 

1.18 90 (0) 1,22 (0) 20 (0) 50 (0) 999,955 1224,47 

 



 

 

 

Em seguida, os 18 experimentos da primeira etapa foram realizados na ordem 

apresentada acima repetindo-se o ponto central nos experimentos 1 e 18. Após análise 

dos resultados da primeira etapa de reações e também estudo de novos artigos e fontes 

bibliográficas (Bichel et al, 2008), alterações foram implementadas e outras etapas 

reacionais foram realizadas. 

 

Tabela 3 – Fatores para a segunda etapa de reações 

Exp. 
 � % � � � �

2.1 80 1,11 465,708 518,430 

2.2 120 1,11 698,563 777,645 

2.3 120 1,50 576,043 865,695 

2.4 120 1,65 539,542 891,924 

2.5 150 1,50 720,054 1082,118 

2.6 150 1,65 674,428 1114,905 

 

 

A Tabela 3 refere-se à segunda etapa de reações, nela houve um aumento das 

solubilidades, visando maior rendimento da reação. O volume reacional foi reduzido para 

três litros e o aquecimento passou a ser realizado por meio de uma serpentina no interior 

do reator, ou seja, a solução não era mais retirada do recipiente para ser aquecida no banho 

térmico. A serpentina formada por uma mangueira de silicone fazia com que a água, 

aquecida pelo banho térmico e bombeada pela bomba centrífuga, percorresse o reator, 

entrasse em contato com a solução e aquecesse o meio reacional. Tal modificação foi 

realizada no intuito de aumentar o controle sobre a temperatura da reação, mantendo-a 

próxima de 37º C. 

Além disso, o tempo de injeção de CO2 foi fixado em 30 minutos e a dissolução 

do Na2SO4 foi realizada fora do reator, em um béquer de vidro, sob aquecimento de uma 



 

 

 

chapa metálica. Esse procedimento permitia melhor agitação do solvente (água) e garantia 

que todo o sulfato fosse dissolvido, impedindo-o de cristalizar-se sobre o bicarbonato de 

sódio que seria formado. 

Outras modificações aconteceram na filtração, que passou a ser feita logo após o 

fim da reação, uma vez que a espera de 24 horas entre a reação e a filtração reduzia a 

temperatura do meio reacional e permitia a precipitação de sais indesejados. E na secagem 

do bicarbonato de sódio, que passou a ser feita à temperatura ambiente. 

 

Etapa de Preparação das Amostras 

O método escolhido para separar os sólidos não solubilizados da solução da fase 

líquida foi a filtração. Os sólidos filtrados eram armazenados sobre um vidro relógio para 

serem então levados a um local para a secagem. Da solução filtrada era retirada uma 

alíquota para análise. 

Inicialmente, os vidros-relógio com os sólidos eram levados para secagem em 

estufas durante 24 horas, na segunda etapa do planejamento experimental, devido às 

calcinações do bicarbonato de sódio em carbonato de sódio, as amostras passaram a ser 

secas a temperatura ambiente, por uma semana, dentro da capela. Caso um sólido não 

estivesse suficientemente seco, o mesmo era levado por 1 ou 2 dias a um dessecador para 

finalizar sua secagem. 

Para a realização das análises de Espectrometria de Fluorescência de Raios-X 

(FRX), fez-se necessário a produção de pastilhas do material sólido em uma prensa 

mecânica.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

As análises realizadas durante a pesquisa foram: Microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), Espetroscopia de raios-X por dispersão de energia (EDS), 



 

 

 

Espetroscopia por difração de raios-X (DRX), Espectrometria por absorção atômica, 

Espectroscopia de fluorescência de raios-X (FRX), pH e pureza. As análises buscavam 

determinar as quantidades produzidas de bicarbonato de sódio e subprodutos, assim como 

quantificar a pureza do bicarbonato formado. 

No trabalho serão abordadas com mais detalhes somente as análises por 

Espectroscopia de fluorescência de raios-X (FRX) e pH, uma vez que esses métodos 

foram os que mais guiaram a equipe durante o projeto nas mudanças aplicadas no 

planejamento experimental. 

 

Análise de pH 

Segundo o Comitê Conjunto de Especialistas da FAO/OMS sobre Aditivos 

Alimentares (JECFA), o pH do bicarbonato de sódio puro deve estar entre 8 e 8,6. A 

mesma informação pode ser obtida para os principais compostos envolvidos nas reações 

de interesse, e estão expostas na Tabela 4. Para fins de comparação, aferimos em 

laboratório o pH de alguns desses compostos. 

 

Tabela 4 – Dados de pH teóricos e experimentais para algumas soluções 10 g/L, a 25°C, 

dos compostos relacionados ao processo. 

Composto pH teórico pH experimental 

Na2SO4 7,0 6,8 

NH4HCO3 8,6 7,7 

NaHCO3 8,3 8,1 

(NH4)2SO4 5,5 5,8 

 

 

Uma avaliação preliminar da tabela acima evidencia que, no caso de o produto 

final ser uma mistura dos compostos acima, um pH mais alto (acima de 8,6) indicaria a 



 

 

 

presença de carbonato de sódio. Já pHs inferiores a 7,0 indicam que o produto teria um 

percentual mais acentuado de sulfato de amônio. 

Visando melhor entendimento sobre o comportamento do pH, realizou-se um 

experimento calculando os pHs dos compostos puros e misturados entre si. 

Em primeiro lugar, o pH inicial do sulfato de amônia foi próximo de 6,0, caindo 

até 5,5 com o aumento de sua concentração. Em seguida, o pH do sulfato de sódio iniciou-

se em 6,5, aumentando até cerca de 7,0. O bicarbonato de amônio teve pH inicial de 7,8, 

caindo para 7,6 na concentração máxima analisada. O produto de interesse, o bicarbonato 

de sódio, teve pH inicial de 8,3, caindo para 7,9 na concentração máxima. Por fim, o 

hidróxido de sódio, teve pH inicial de 12,9 e final de 12. 

 O esperado é que as misturas entre os compostos apresentem pHs intermediários 

com relação aos compostos separados, o que de fato aconteceu. Contudo, ao se analisar 

dessa mesma forma o pH da amostra 1.17, verificou-se que o pH estava muito acima do 

esperado. O que pode ter acontecido é formação de hidróxido de sódio além da calcinação 

para carbonato de sódio. 

Os resultados encontram-se dispostos na Tabela 5, sendo que nem todas as 

amostras foram analisadas. 

Tabela 56 - Valores de pH aferidos para soluções 10 g/L, a 25 °C, de alguns dos 

produtos formados. 

EXP. pH EXP. pH 

1.10 8,5 2.3 9,5 

1.13 9,2 2.4 8,7 

1.17 11,3 2.5 8,5 

2.1 10,5 2.6 8,9 

2.2 9,0 - - 

 

Os resultados mostram que, por conta da calcinação do bicarbonato de sódio em 

carbonato de sódio, o pH do produto final está elevado. 



 

 

 

Fluorescência de Raios X (FRX) 

A fluorescência de raios X (FRX) foi aplicada para quantificar, em forma de 

óxidos, os elementos presentes nas amostras. Primeiramente, os padrões foram avaliados 

e, em seguida, as pastilhas obtidas em cada experimento foram encaminhadas para análise 

e quantificação dos óxidos. 

Na fluorescência de raios X (FRX), um elétron pode ser ejetado de seu orbital pela 

absorção de uma energia suficiente. A energia deve ser maior que a energia com a qual o 

elétron está ligado ao núcleo do átomo. Quando um elétron interno é ejetado de seu orbital 

a outro de nível de energia mais alto, ao retornar para o nível de energia original, um fóton 

é emitido, essa luz fluorescente é chamada de raio-X característico do elemento. 

A energia do fóton emitido será igual à diferença de energias entre os dois orbitais 

ocupados pelo elétron que fez a transição. Como a diferença de energia entre dois orbitais 

específicos, em um dado elemento, é sempre a mesma, o fóton emitido quando um elétron 

se move entre esses dois níveis sempre terá a mesma energia. 

Portanto, ao determinar a energia do fóton emitido por um elemento em particular, 

é possível determinar a identidade desse elemento. 

A Tabela 6 apresenta os valores obtidos nas análises de FRX para alguns dos 

compostos envolvidos na reação. 

 

Tabela 6 – Comparação dos principais óxidos presentes em compostos padrões 

Composto Na2O SO3 SiO2 Outros 

NaHCO3 (RAUDI) 94,2% 0,155% 5,63% 0,015% 

NaHCO3 (PA) 99,8% - 0,12% - 

NH4HCO3 (RAUDI) 3,73% 0,92% 93,6% 1,75% 

Na2SO4 41,9% 55,8% 0,03% 2,27% 

(NH4)2SO4 - 100,0% - - 

Na2CO3 99,8% - 0,2% - 



 

 

 

De acordo com os dados obtidos, o maior interesse é se obter compostos com alta 

concentração de Na2O, o que indicaria alta pureza para bicarbonato de sódio. Se a amostra 

apresentar percentuais de SO3 significará que ela contém alguma quantidade de Na2SO4 

e/ou (NH4)2SO4. 

O FRX utilizado possui uma limitação de leitura, não sendo capaz de detectar 

elementos de número atômico abaixo do oxigênio, tais como nitrogênio, carbono e 

hidrogênio. Logo, os resultados apontam que o óxido de carbono (CO2) é lido pelo 

equipamento como óxido de silício (SiO2). 

Uma vez que o carbono e o silício pertencem à mesma família (4A) na tabela 

periódica, ambos os elementos apresentam 4 elétrons na camada de valência, sendo 

distribuídos em subníveis eletrônicos análogos ns² np². 

Essa semelhança permite com que os fótons liberados no salto quântico realizado 

pelos elétrons, ao serem excitados pela energia fornecida pelo FRX, apresentem valores 

parecidos de energia, causando a incerteza na leitura do equipamento. 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos dos experimentos 1.1 até 1.18. 

Tabela 77 – Resultados da fluorescência de raios X para a primeira etapa de 

experimentos 

EXP. Na2O SiO2 (CO3) SO3 EXP. Na2O SiO2 (CO3) SO3 

1.1 27,13% 36,77% 34,40% 1.10 9,78% 69,50% 17,93% 

1.2 17,73% 73,23% 6,75% 1.11 9,95% 78,87% 8,59% 

1.3 49,43% 11,31% 38,73% 1.12 25,33% 62,07% 9,57% 

1.4 33,17% 38,93% 26,30% 1.13 42,73% 38,60% 17,43% 

1.5 53,97% 13,10% 32,43% 1.14 15,47% 59,67% 22,10% 

1.6 23,47% 67,23% 7,07% 1.15 55,97% 6,99% 36,70% 

1.7 34,67% 52,03% 11,43% 1.16 36,37% 47,37% 14,33% 

1.8 21,67% 65,97% 9,70% 1.17 66,30% 22,43% 10,38% 

1.9 43,63% 44,37% 10,32% 1.18 35,53% 46,20% 16,77% 

 



 

 

 

O mesmo foi feito para as amostras da etapa 2. Em cada uma delas, diversos 

óxidos são detectados pelo equipamento, contudo, os que nos interessam de fato são NaO, 

SiO2 e SO3.  A Tabela 8 apresenta os resultados desses óxidos para cada experimento 

realizado. 

 

Tabela 8 8– Resultados  do FRX com relação aos óxidos de interesse 

EXP. Na2O SiO2 (CO3) SO3 

2.1 7,43% 82,10% 9,29% 

2.2 58,45% 26,80% 14,50% 

2.3 68,65% 17,25% 13,85% 

2.4 50,40% 14,30% 35,20% 

2.5 61,25% 17,10% 21,55% 

2.6 50,85% 29,20% 19,90% 

 

 

Por conta das análises de pH e os altos valores encontrados, algumas mudanças 

foram implementadas na segunda etapa de reações, sendo elas a redução do volume 

reacional de cinco para três litros, o aquecimento do reator por meio de serpentina e a 

redução da temperatura do meio de 40° C para 37º C. O intuito era controlar com maior 

eficiência a temperatura no reator, de forma que o processo de calcinação do bicarbonato 

de sódio fosse minimizado. 

Já as análises de FRX, que apontaram a presença de sulfato no produto final, 

levaram às seguintes mudanças: dissolução do Na2SO4 em béquer, sob aquecimento de 

chapa metálica, para garantir a total dissolução do reagente e evitar a cristalização sobre 

o bicarbonato de sódio formado; filtração logo após a reação, evitando a precipitação de 

sais indesejados no produto; e secagem do bicarbonato de sódio à temperatura ambiente. 

Por fim, o objetivo ao aumentar o tempo de alimentação de gás carbônico (30 

minutos) e as concentrações dos reagentes foi aumentar o rendimento do processo. 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar das dificuldades, o procedimento experimental foi realizado e pode-se 

afirmar que a rota de carbonatação do sulfato de sódio, proposta na pesquisa, foi capaz de 

produzir o bicarbonato de sódio com o pH desejado (8 < pH < 8,6), porém, ainda apresenta 

contaminações por enxofre (< 7% na melhor condição). 

Acredita-se que aprimorando a metodologia da reação, a produção de bicarbonato 

de sódio possa ser realizada com ainda mais rendimento e menos contaminações. 

Futuramente, espera-se aplicar a nova rota em escala industrial, recuperando o CO2 de 

usinas sucroalcooleiras e produzindo o bicarbonato de sódio e subprodutos em altas 

purezas. 
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RESUMO - Este trabalho aborda os impactos ambientais e socioeconômicos 

sobre os resíduos gerados do processo agroindustrial de biocombustíveis, 

abatedouros e agroindústrias com a aplicação da técnica de compostagem para 

produção de fertilizante orgânico destinado ao suprimento do programa 

municipal de hortas comunitárias, viveiros, parques e jardins. A pesquisa foi 

realizada na fazenda experimental da UNICESUMAR e na Central de 

Compostagem da Prefeitura de Maringá-PR, em parceria de empresas 

interessadas. O estudo teve como objetivo definir a melhor composição para 

embasamento da produção em escala, avaliando o comportamento 

físico/químico e biológico da compostagem, realizando análises com os 

parâmetros de macro e micronutrientes, relação C/N, temperatura, pH, e 

umidade, em escala piloto. O trabalho também visa demonstrar a redução de 

custos para as empresas que estão destinando seus resíduos para a central de 

compostagem, de modo ambientalmente correto e o benefício social para a 

população local que trabalha diretamente com as hortas comunitárias se 

beneficiando do projeto de compostagem para aumentar e melhorar sua 

produção, consequentemente gerando mais empregos e renda produzindo 

alimentos saudáveis para a comunidade local. 
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INTRODUÇÃO  

 

O aumento da produção de resíduos vem provocando impactos ambientais, pois 

sua taxa de geração tem sido maior do que sua taxa de degradação, desta forma, é cada 

vez mais premente a necessidade de reduzir, reciclar e reaproveitar os resíduos gerados 

pelo homem, com o objetivo de recuperar matéria e energia (STRAUS e MENEZES, 

1993). 

Frente a problemática de geração de empregos e produção de alimentos livres de 

agroquímicos, o município de Maringá instituiu o programa de hortas comunitárias, 

integrado ao programa Maringá saudável. Atualmente, este programa conta com 38 hortas 

comunitárias, empregando diretamente mais de mil famílias, as quais tiram destas hortas 

alimento para o seu sustento e comercializam a produção excedente gerando renda extra 

para a família. 

O projeto de implantação da central de compostagem possibilitou, além do 

tratamento adequado dos resíduos agroindustriais, a redução de custos de destinação pelas 

empresas e na aquisição de adubos orgânicos pelo município para manutenção das hortas 

comunitárias possibilitando incremento na produção de alimentos para a população local. 

O objetivo de criar uma central de compostagem foi substituir a aquisição de 

adubo comercial, no sentido de diminuir o custo fixo do programa municipal, 

possibilitando também propor soluções para empresas da região que precisam destinar 

seus resíduos orgânicos agroindustriais. 

A central de compostagem de Maringá tem como objetivo produzir um volume de 

composto orgânico maior do que o consumo das hortas comunitárias, onde o material 

excedente possibilitará a implantação crescente do número de hortas comunitárias, uma 

vez que o município já estuda a ampliação do programa buscando aumentar 

exponencialmente o número de hortas comunitárias que atualmente já conta com mais 

mil famílias envolvidas no projeto. Além disso, o composto orgânico excedente será 

destinado aos viveiros para produção de mudas, e para os parques e jardins da cidade, que 



 

 

 

até então dependiam da aquisição de adubo orgânico para sua manutenção. A economia 

gerada no uso do adubo proveniente da central de compostagem poderá ser convertida 

para a ampliação do programa.  

As iniciativas das empresas privadas em fazer parte do projeto foram motivadas 

pela necessidade de destinação dos resíduos agroindustriais capazes de biodegradação, os 

quais geram mensalmente elevados custos de destinação, decorrentes tanto do transporte 

como da disposição destes resíduos por empresas especializadas, destacando-se que, 

muitas vezes, são feitas em aterros sanitários, deixando-se de aproveitar o potencial dos 

mesmos, ficando ainda expostas a passivos ambientais.  

Diante dos resultados obtidos foi possível estabelecer a composição das matérias 

primas para montagem da compostagem em escala visando qualidade nutricional do 

composto orgânico levando em consideração a disponibilidade de cada material cedido 

pelas empresas parceiras do projeto. 

Nesse contexto o objetivo geral deste trabalho foi definir uma composição 

adequada para a produção do composto orgânico levando em consideração a matéria 

prima disponível e a aplicação do adubo orgânico, assim como demonstrar a viabilidade 

econômica para ambas às partes interessadas no projeto. 

Para tanto os objetivos específicos foram montar um processo de compostagem 

em escala piloto, analisando as características físico-químicas e biológicas das matérias 

primas (resíduos orgânicos agroindustriais) e os métodos necessários para possibilitar a 

instalação e respectiva operacionalização do empreendimento em larga escala de 

produção, identificando as melhores condições técnicas de trabalho para a produção do 

adubo orgânico com características físico-químicas e biológicas adequadas para a 

adubação das hortas comunitárias, viveiros, parques e jardins do município de Maringá. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho foram os 

equipamentos manuais utilizados na montagem das leiras experimentais e os instrumentos 

de medição. Além dos materiais físicos foram utilizados dados de pesquisas referentes às 



 

 

 

conduções dos experimentos de compostagem selecionadas para o desenvolvimento do 

trabalho. As leiras em escala piloto foram montadas na fazenda escola do Centro 

Universitário de Maringá UNICESUMAR localizada na PR 454, Maringá/PR.  

 

Materiais 
 

Os subprodutos utilizados foram: podas de arvores; torta de filtro de algodão; rúmen 

bovino; cinzas de caldeira; lodo de ETE. 

 

Os materiais utilizados nos experimentos foram: pá manual; carriola manual para 

transporte; balança digital suspensa com gancho; termômetro digital tipo espeto e 

medidor de umidade M75. 

 

Métodos 
 

Para a otimização do processo de caracterização, as variedades de materiais 

utilizados para o processo de compostagem, solicitou-se que cada empresa realizasse a 

caracterização química de cada produto destinado para a central de compostagem onde 

se obteve os dados transcritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização físico-química dos resíduos a serem compostados 

 Poda de 
Árvores 

Pó de Filtro 
de Algodão 

Rúmen 
Bovino 

Lodo de 
ETE 

Cinzas de 
Caldeira 

g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg 

Carbono 501 407 45 901 - 

N Total 0,9 3,7 4 5,1 0,7 

Fósforo Total 0,09 2,1 0,7 3,7 0,6 

Potássio 0,04 1,7 0,8 0,1 8,0 

Relação C/N 557 110 11 177 - 

Fonte: laudo de caracterização cedido pelas empresas geradoras. 



 

 

 

 

Montagem das leiras de compostagem piloto. As leiras de compostagem 

experimentais foram montadas de acordo com a quantidade de nutrientes recomendadas 

para os cultivares de hortaliças. O experimento foi conduzido utilizando o método 

windrow, ou seja, reviramento de leiras, com leiras tipo tronco piramidal, conforme 

mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 1 - leiras de compostagem piloto. 

 

O delineamento experimental foi conduzido na forma de blocos casualizados com 

três tratamentos e duas repetições, perfazendo um total de 6 leiras, denominadas de T1, 

T2 e T3 com repetição R1 e R2. A composição das leiras experimentais está apresentada 

na Tabela 2 e foram montadas com dimensões de 1,5 m de largura por 2,4 m de 

comprimento com 1,2 m de altura, sendo revolvida a cada 21 dias até completar o ciclo 

da compostagem de 110 dias.  

 

Monitoramento do processo de compostagem. Durante o processo de decomposição 

e formação do húmus, foram monitorados a temperatura, a umidade e o peso para 

determinar a redução do volume. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 2 - Composição das leiras de compostagem 

 

 Poda de 
Árvores 

Pó de filtro 
de algodão 

Rúmen 
Bovino 

Cinzas 
‘Caldeira 

Lodo de 
ETE 

 kg kg kg kg kg 

Tratamento 1 100 30 120 50 150 

Tratamento 2 50 100 100 100 100 

Tratamento 3 80 60 110 150 50 

 

Monitoramento da umidade. Semanalmente foram coletadas amostras de cada leira 

para avaliações do teor de umidade utilizando o medidor M75 com mensuração direta 

para produtos a granel, as leituras dos teores de umidade foram planilhadas e apresentadas 

nos resultados e discussão. 

 

Monitoramento da temperatura. A temperatura foi monitorada por meio de 

termômetro digital tipo espeto, a uma profundidade de cerca de 40 cm em 4 pontos 

diferentes de cada leira, a fim de se obter uma média da temperatura. 

 

Revolvimento e pesagem. A cada 21 dias as leiras de compostagem foram 

submetidas ao revolvimento manual com utilização de pá e enxada afim de permitir a 

devida aeração, controle da temperatura, pesagem e determinação de volume. 

 

pH. Foram coletadas amostras em um Becker de 250 ml e adicionou-se água 

destilada até completar seu volume. Então, com auxílio de um pHmetro obtiveram-se as 

medidas pretendidas de potencial hidrogeniônico. 

 

Processo de produção em escala. Para o processo de compostagem em escala de 

produção são disponíveis 3560 ton/ano de cinzas de caldeira, 560 ton/ano de lodo 

tratamento de efluentes, 1400 ton/ano de rúmen bovino do frigorifico Big Boi, 240 



 

 

 

ton/ano de torta de algodão da Cocamar e cerca de 1800 ton/ano resíduos de jardinagem 

e podas de árvores da Prefeitura de Maringá. 

 

A central de compostagem. A central de compostagem localizada na estrada São 

Luiz, Lote 31 – B – A, Gleba Ribeirão Pinguim, Zona Rural, Maringá/PR, com as 

coordenadas cartográficas 23°28'56.8" S, e 51°57'44,3" W. Sua área total é de 3.500 m², 

sendo esta impermeabilizada e provida de calhas no entono para recebimento de águas 

pluviais. A central de compostagem encontra-se devidamente registrada com CNPJ: 

76.282.656/0001-06 e com licença operacional do IAP (Instituto Ambiental do Paraná).  

A implantação do projeto contou com parceria e apoio das empresas: Bsbios 

Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A fornecendo cinzas de caldeira e lodo de 

estação de tratamento de efluente; frigorifico Big Boi com o rúmen bovino; cooperativa 

Cocamar com torta de filtro de algodão e SEMUSP (Secretaria de Serviços Públicos) de 

Maringá com podas de árvores picadas. 

A aplicação do composto orgânico produzido na central de compostagem, é 

utilizado para mais de 38 hortas comunitárias, viveiros de mudas, parques e jardins. 

O recebimento das matérias primas conforme estipulado no termo de cooperação 

assinado entre a central de compostagem e empresas parceiras, serão transportados por 

conta das empresas e entregues na central de compostagem para processamento como 

mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Leiras de compostagem 



 

 

 

 

O dimensionamento das leiras de compostagem na central é composto por seis 

leiras na configuração de tronco piramidal de base retangular nas seguintes dimensões: 

área da base 7 metros de largura por 45 metros de comprimento e uma altura de 3 metros 

com aproximadamente 750 m³ de volume cada leira. O tempo máximo previsto para 

compostagem é 120 dias com perspectiva de produção de mais de 250 toneladas de 

composto orgânico por leira.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho a utilização da cinza de caldeira elevou todos os teores de 

micronutrientes das misturas, comparando-se a caracterização inicial com a 

caracterização final. O tempo de compostagem nos diversos tratamentos foi de cerca 100 

dias, obtendo-se um composto estabilizado. 

Na tabela 3 são apresentados os resultados obtidos de acordo com a caracterização 

química dos tratamentos. 

(SAGRILO et al. 2005). Testaram composto orgânico proveniente do processo de 

compostagem, por meio de resíduos provenientes do abate de animais de frigoríficos, 

resíduos do processamento de couro, resíduos vegetais, carvão de caldeiras, serragem, pó 

de basalto, fosforita e talco na cultura da mandioca. O composto apresentava a seguinte 

composição: 1,17% de N; 1,36% de P2O5; 0,12% de K2O; 4,83% de Ca; 0,59% de Mg; 

0,28% de S; 4,77% de Fe; 0,22% de Mn; 117,5 ppm de Cu; 122,5 ppm de Zn; 190,0 ppm 

de B; 0,45% de Na; 7,50 ppm de Co; 40,2% de umidade (65ºC); 38,30% de M.O.; 

densidade de 0,53 g cm-3; relação C:N de 18,2; pH 8,6; 1,23% de Al; 0,23% de Cl.  

Com relação à umidade do composto final obtido, os tratamentos 1, 2, e 3 

apresentaram valores considerados como bons, de acordo com (Kiehl, 1985), que 

interpreta como sendo uma faixa boa os valores entre 25 e 35% de umidade no composto 

curado. No caso do tratamento 3, este apresentou uma umidade indesejável, ou seja, maior 

que 35%. 



 

 

 

Tabela 3 - Análise química dos tratamentos 

 

 Tratamentos 

Elementos T1 R1 T2 R1 T3 R1 T1 R2 T2 R2 T3 R2 

N (%) 2,1 1,5 1,9 2,3 1,4 2,0 

P (%) 0,89 0,78 0,98 0,92 0,84 0,92 

K (%) 0,8 1,2 1,0 0,9 1,2 1,1 

C (%) 34,3 32,1 32,1 34,7 29,0 32,4 

MO (g/dm³) 55,38 56,42 54,55 56,15 56,85 55,22 

pH  8,20 7,50 8,30 7,70 7,80 7,60 

Umidade 29 32 30 29 31 27 

C/N 16 21 17 15 21 16 

Cobre (mg/dm³) 9,55 8,67 11,43 9,89 9,12 11,03 

Zinco (mg/dm³) 16,53 15,42 12,40 16,42 15,92 13,50 

Ferro (mg/dm³) 260,70 272,44 284,74 264,31 278,65 283,26 

Manganês 
(mg/dm³) 

114,10 109,85 118,30 114,89 110,56 117,45 

Sódio (mg/dm³) 57,98 59,50 55,64 58,45 58,95 56,21 

 

Ainda de acordo com (Kiehl, 1985), a relação C/N, são consideradas as faixas 

entre 8 a 12 como ótimo, entre 12 a 18, bom e acima de 18, indesejável. Dessa forma, os 

tratamentos T1 e T3 apresentaram relação C/N boa, já o tratamento T2, apresentou uma 

relação C/N indesejável. 

Também de acordo com (Kiehl, 1985), os fertilizantes orgânicos são fontes de 

nutrientes, tais como Nitrogênio, Fósforo e Enxofre, sendo que os teores de fósforo, em 

todos os tratamentos ficaram na faixa de valores considerados médios, assim como os 

teores de Magnésio e Enxofre. Já os teores de Carbono, foram considerados altos em 

todos os tratamentos. O Potássio, considerado alto nos tratamentos 1, 2 e 3.  

 

 



 

 

 

Produção em Escala 

 

A central de compostagem instalada em Maringá possui capacidade de produção 

de 1500 toneladas de composto orgânico por ano, e está sendo destinado principalmente 

ao programa de hortas comunitárias do munício que já conta com mais de mil famílias 

envolvidas no processo e a produtividade só aumenta. 

Atualmente são mais 38 hortas espalhadas pelo município produzindo alimentos 

de qualidade auto sustentando estas famílias e o excedente é comercializado para a 

população local que adquire as hortaliças diretamente nas hortas como mostra a Figura 3. 

A produção excedente de composto tem sido destinada aos viveiros de mudas, 

parques e jardins do município gerando grande economia com a aquisição de adubo 

orgânico comercial segundo a secretaria de agricultura do município. 

 

 

 

Figura 3 - Hortas comunitárias produzindo com o composto orgânico. 

 

Outro resultado positivo com o projeto se dá na economia das empresas parceiras 

do projeto quanto aos valores gasto com a destinação de resíduos, segundo pesquisa 

realizada com as empresas a economia anual já ultrapassa a casa dos 300 mil reais entre 

transporte e destinação, conforme demonstra a Tabela 4. 

 

 



 

 

 

Tabela 4 - Custos evitados pelas empresas envolvidos no projeto 

 

Origem Substrato Destinação 
Volum
e anual 
(ton) 

Custo com 
destinação 
e transporte 

(ton) 

Economia anual 

Cooperativ
a Cocamar 

Torta de 
filtro de 
algodão 

Aterro 
sanitário 

240  R$ 40,00   R$ 9.600,00  

Frigorifico 
Big Boi 

Rúmen 
Bovino 

Pastagens 4800  R$ 30,00   R$ 144.000,00  

BSBIOS 
Cinzas de 
caldeiras 

Compostage
m Privada 

3560  R$ 40,00   R$ 142.400,00  

BSBIOS Lodo de ETE 
Compostage
m Privada 

560  R$ 40,00   R$ 22.400,00  

Total  R$ 302.400,00  

 

Seleção do Experimento 

 

É sabido que para a correta adubação e reposição de nutrientes consumidos pelas 

plantas, precisa-se de um estudo detalhado de cada variedade. Tendo como base a 

pesquisa em diversos trabalhos e recomendações agronômicas, a formulação que atende 

à demanda nutricional do maior número de hortaliças e adequado às mais variadas classes 

e tipos de solo, a composição de NPK na razão de 4-14-8 seria uma boa nutrição para esta 

classe de plantas. 

Tomando como base a disponibilidade de nutrientes dos tratamentos 

experimentados e a melhor aproximação da relação C/N recomendada de acordo com 

(Kiehl, 1985), o tratamento T1 se demonstrou a melhor composição para a adubação das 

hortaliças, sendo a composição deste tratamento recomendado para a produção em escala.  

O estudo de dosagem do composto orgânico e sua aplicação, não está sendo levado 

em consideração neste estudo, ficando como oportunidade para continuação do estudo, 

demonstrando melhores desempenhos na prática. 

 



 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A composição do tratamento T1 foi a que apresentou melhores resultados para a 

finalidade de adubação de hortaliças, sendo a razão de 22% podas de árvores, 7% de pó 

de filtro de algodão, 27% de rumem bovino, 33% de lodo de ETE e 11% de cinzas de 

caldeira derivado de biomassa. Sendo esta composição recomendada pelo trabalho para a 

escala de produção na central de compostagem.  

O tempo de estabilização do composto orgânico derivado dos materiais utilizados 

para o projeto de pesquisa foi de cerca de 15 semanas, ou seja, 105 dias, com base no 

estudo constatou-se que para um menor período de estabilização recomenda-se aumentar 

a frequência de revolvimento das leiras na fase inicial do processo.  

As temperaturas médias obtidas demonstram que os tratamentos ficaram dentro 

da média esperada e não afetaram o desempenho do ciclo de compostagem. Observa-se, 

pelos dados, que a maior redução de volume ocorreu no tratamento T2, onde partindo de 

uma massa inicial de 450 kg, alcançou, após 105 dias de compostagem, um volume final 

de 226 kg, ou seja, obteve-se uma redução de 50%. Já o tratamento T3 foi o que teve 

menor percentual de redução de massa, com 46%. Nota-se também que o tratamento T3 

é o com maior teor de cinzas e obteve as menores reduções em seus volumes. 

O tratamento T1 apresentou os teores mais baixos de umidade durante o processo. 

Isso, provavelmente, se deva à maior quantidade de podas de arvores trituradas, que 

devido à sua maior granulometria, permitem uma maior aeração nas pilhas e, 

consequentemente, maior perda de umidade. Além do mais, também possuíam em sua 

composição maior quantidade de matérias como o rúmen bovino, que propiciam uma 

maior atividade dos microrganismos, ocasionando a maior perda de água. 

A utilização da cinza de caldeira apresentou resultados satisfatórios do ponto de 

vista de qualidade final do composto obtido, pois proporcionou a elevação de macro e 

micronutrientes, sendo isso de fundamental importância para a adubação e 

condicionamento de solos.  



 

 

 

Assim, os resultados obtidos permitem concluir que o tratamento T1 é a 

composição com maior eficiência para a nutrição de plantas hortaliças, devendo ser 

tomada como base para a produção em escala.  

Os resultados produzidos pelo experimento e pela central de compostagem 

demonstraram ser um ótimo empreendimento com benefícios unilaterais para as 

empresas, município e com inúmeros benefícios ao meio ambiente, onde a reciclagem 

dos resíduos gera economia, produtividade e incorporação de rendas para as famílias que 

tiram o seu sustento da comercialização das hortaliças produzidas pelo programa de 

hortas comunitárias do município. 
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RESUMO –A proposta deste trabalho e avaliar como o parâmetro tempo de 

mistura rápida influencia a eficiência dos processos de coagulação e 

floculação no tratamento de água residuária proveniente de uma indústria de 

suco de laranja. O estudo foi realizado utilizando o Tanfloc SG, um polímero 

catiônico de alta densidade. No experimento foram empregadas as seguintes 

condições operacionais: concentração de 40 mg L-1, velocidade de mistura 

rápida de 450 rpm e tempo de mistura lenta de 20 min. Para a determinação 

do efeito do tempo de mistura rápida, foi utilizado a medida de  remoção da 

turbidez com os tempos de sedimentação de 0, 1, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120 

minutos. Através dos resultados obtidos, pode se observar que a variação do 

parâmetro de tempo de mistura rápida esta diretamente ligado com a remoção 

de turbidez e eficiência do processo de coagulação e floculação.   

 

Palavras Chave: Tratamento de efluente, Coagulante Natural, Polímero. 
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INTRODUÇÃO  

 

Um fornecimento limpo de água é uma exigência essencial para o estabelecimento 

de diversas atividades humanas. Recursos hídricos fornecem alimentos valiosos através 

da vida aquática e irrigação para produção agrícola. No entanto, os resíduos sólidos e 

líquidos produzidos por assentamentos humanos e atividades industriais poluem a maior 

parte da água em todo o mundo (DHOTE et al., 2012). 

O Brasil tem posição privilegiada no mundo, em relação à disponibilidade de 

recursos hídricos. A vazão média anual dos rios em território brasileiro é de cerca de 180 

mil m³/s (MARENGO,2008). Medidas regulatórias são necessárias para classificar os 

diferentes tipos de corpos d’água, seus enquadramentos, estabelecimento de condições e 

padrões de lançamento de efluentes e outras providências, que são oferecidas por meio 

da resolução CONAMA nº 357(BRASIL,2005), resolução esta, que foi complementada 

pela resolução CONAMA nº 430 (BRASIL,2011), que dispõe sobre condições e padrões 

de lançamento de efluentes, fornecendo fundamentação para o controle das atividades 

potencialmente poluidoras existentes no nosso país. 

Por meio destas medidas, houve uma melhora substancial no controle dos 

processos existentes em sistemas de tratamento de águas residuais desde a sua 

implantação, pois assim podem ser otimizados a fim de atingir os níveis permitidos de 

concentração de poluentes em corpos d’água estipulados nas resoluções, assim 

respeitando os limites e a capacidade de autodepuração dos corpos d’água que irão 

receber os efluentes tratados pós-processo de tratamento(HELLER, L. 2006). 

Os métodos de tratamento existentes para o tratamento de águas residuárias, são 

o primário, secundário e terciário.Segundo Telles e Costa (2007), tratamento primário é 

uma fase constituída por processos físico-químicos, onde ocorre a passagem do efluente 

por uma unidade de sedimentação (decantador primário), após as unidades de tratamento, 

colaborando para melhorar a remoção de sólidos sedimentáveis. 

Já Metcalf&Eddy, (2003) afirmam que o tratamento secundário o visa transformar 

a matéria orgânica do efluente em gases e tecido (lodo biológico), podendo ainda 

ocasionalmente a transformação de nutrientes, como é o caso do fósforo e nitrogênio.  



 

 

 

Mancuso &Santos, (2003), dizem que o tratamento terciário é destinado a remover 

de forma complementar os poluentes que não são removidos de forma satisfatória pelo 

tratamento secundário, como sólidos inorgânicos dissolvidos e em suspensão e compostos 

tóxicos e compostos não biodegradáveis. Podendo ser processos do tipo de coagulação, 

floculação, decantação, filtração, adsorção por carvão, calagem e osmose reversa.  

 Uma das opções existentes do sistema de tratamento utilizado para lidar com 

efluentes residuais é a coagulação e floculação, em que ambos são processos decorrentes 

de aparelhos denominados Jartest’s, possuem a capacidade de misturar o coagulante ao 

efluente e forçar o mesmo por meio da mistura rápida a realizar a combinação do efluente 

e do coagulante e posteriormente por meio da mistura lenta realizar por processo químico 

a formação dos flocos, que dependendo da etapa complementar irão flotar ou sedimentar 

para posterior separação das partículas colóides e da água tratada(PAVANELLI, 2015). 

 Dentre os coagulantes existentes há a ocorrência dos químicos, e dos naturais. 

Segundo Pavanelli (2001), os principais coagulantes químicos disponíveis no mercado 

são: Sulfato de Alumínio, Cloreto Férrico, Hidróxicloreto de Alumínio e Sulfato Férrico. 

Já os naturais, segundo Ferrari (2015), são os coagulantes a base de Moringa, Quitosana 

e Tanino. 

Segundo a fabricante TANAC, com sede na cidade de Montenegro-RS, o Tanfloc 

SG é descrito como um polímero orgânico-catiônico de baixo peso molecular, de origem 

vegetal, que e utilizado como coagulante e floculante no tratamento de águas e efluentes 

industriais. 

 Nesse estudo foi utilizado o coagulante Tanfloc SG, que possui tanino em sua 

composição para avaliar eficiência por meio de cinética de coagulação e floculação, para 

a avaliação da remoção de turbidez de efluente de indústria alimentícia. 

 

METODOLOGIA 

Coleta  

O efluente empregado no trabalho é proveniente de uma indústria produtora de 

suco artificial de laranja localizada na cidade de Cruzeiro do Oeste - PR.O efluente, 



 

 

 

originado na linha de produção de sucos artificiais e de refrigerante, contém corante 

amarelo de tartrazina de extrato de açaí.Para o transporte do efluente coletado foram 

empregados dois galões de plástico, com volume útil de 50 litros, O mesmo foi 

transportado até o campus da Universidade Estadual de Maringá (Umuarama - PR), onde 

foram realizados os experimentos de caracterização e os estudos das cinéticas de remoção 

de turbidez no Laboratório de Poluição. 

Caracterização do Efluente  

Antes do início do experimento foram realizadas as medições de pH, turbidez e DQO do 

efluente. 

Turbidez 

A cinética de remoção em estudo foi obtida por meio de medições de turbidez, no 

período de 3 horas de ensaio. As análises de turbidez foram realizadas utilizando-se um 

turbidímetro da marca Del Lab modelo DLT-WV. 

Jar Test  

Os experimentos de cinética foram desenvolvidos no equipamento de Jar test 

modelo floccontrolIII, da marca policontrol, com 6 jarros de 2 L cada. O experimento foi 

feito em duas etapas, a primeira sendo a coagulação, e em seguida a fase de floculação 

sendo que em ambas as soluções de coagulante foram adicionadas por meio de tubos de 

ensaio, referente à concentração especificada para cada bateria de experimentos, 

juntamente com as demais configurações. Inicialmente ligou-se o Jar test para 

homogeneização prévia e, em seguida despejou-se a solução de coagulante na solução do 

efluente, conforme a tabela 1: 

 

Tabela1: Condições dos ensaios de cinética de coagulação e floculação 

. 
 

Experimento  Concentração deTanFloc 
(mgL-1) 

TRápido(s) VRápida 

(rpm) 
TLento 

(min) 
1 40 4 450 20 
2 40 20 450 20 
3 40 37 450 20 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram realizadas as medidas de pH, turbidez e DQO para o efluente estudado, 

obtendo a caracterização do efluente descrita na tabela 2. 

 

Tabela 2: Condições dos ensaios de cinética de coagulação e floculação 
 

Parâmetro Valor 

pH 4 

Turbidez 100 NTU 

DQO 848 mg de O2L-1 

 

Após 3 horas de monitoramento foram obtidos resultados inerentes a remoção de 

turbidez e eficiência de cada bateria, sendo apresentados pelas figuras abaixo: 

 

 

Figura1: Cinética de turbidez (a esquerda) e eficiência (a direita), condições 

operacionais, concentração de tanfloc: 40 mg/L , tempo de mistura rápida: 4 s, 

velocidade de mistura rápida 450 rpm e tempo de mistura lento 20 min.  



 

 

 

 

 

 

Figura  2: Cinética de turbidez (a esquerda) e eficiência (a direita), condições 

operacionais, concentração de tanfloc: 40 mg/L , tempo de mistura rápida: 20 s, 

velocidade de mistura rápida 450 rpm e tempo de mistura lento 20 min. 

 

 

 

Figura 3: Cinética de turbidez (a esquerda) e eficiência (a direita), condições 

operacionais, concentração de tanfloc: 40 mg/L, tempo de mistura rápida: 37 s, 

velocidade de mistura rápida 450 rpm e tempo de mistura lento 20 min. 



 

 

 

A Figura 1 mostra que com 4 segundos mistura rápida obteve uma eficiência de 

remoção muito baixa, não havendo o equilíbrio da eficiência, com o aumento do tempo 

de mistura rápida (Figuras 2 e 3) obteve-se uma eficiência de remoção de 90,3% e 95,3%  

para 20 e 37segundos de mistura rápida respectivamente, entrando em equilíbrio com 40 

min. de sedimentação para ambos os tempos. 

Através dos gráficos de eficiência, observou - se  que os experimentos 2 e 3 em 

40 min. houve a estabilização da curva de eficiência, diferentemente o que aconteceu com 

a curva de eficiência do experimento 1, onde o mesmo não alcança a estabilização. 

Baseado nas características do efluente, após o tratamento observou-se que 

corante amarelo de tartrazina é o componente responsável pela turbidez do mesmo.Uma 

vez que após o ensaio de coagulação e floculação ocorreu a clarificação da amostra, de 

acordo com a figura 4.  

 

 

Figura 4: (A) Efluente Bruto, (B) Efluente após o tratamento de coagulação e floculação  
 

A coagulação é responsável pela a anulação das forças de repulsão entre os 

colóides dessa forma, para que o processo de coagulação seja eficiente, segundo Di 

Bernardo e Dantas (2005), este deve ser realizado com agitação intensa, para que haja 

interações entre o coagulante e as partículas. De acordo com os dados mostrados acima o 



 

 

 

tempo ótimo para os   experimentos realizados foi de 37 s de mistura rápida, assim 

resultando em uma maior eficiência de remoção de turbidez.  

 

CONCLUSÃO 

 

Com esse estudo, observou-se que o parâmetro tempo de mistura rápida está 

diretamente relacionada com a eficiência de remoção de turbidez, uma vez que a mistura 

rápida tem a função de dispersar o coagulante uniformemente pela a amostra, a partir dos 

dados obtidos pelas as figuras 1, 2 e 3, podemos concluir que o coagulante tanfloc 

apresentou a melhor eficiência nas seguintes condições: concentração de 40 mg/L, com 

tempo de mistura rápida de 37 s, gradiente de velocidade da mistura rápida de 450 rpm e 

tempo de 20 min. De mistura lenta. 
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RESUMO – O óxido de grafeno é um dos materiais mais finos e resistentes 

conhecido na atualidade, cujas propriedades podem ser incrementadas com o 

uso de nanopartículas superparamagnéticas. Devido a esse magnetismo 

especial, tal material tem sido amplamente utilizado em pesquisas 

biotecnológicas. Com essa finalidade em mente, o objetivo deste trabalho foi 

investigar a distribuição granulométrica e determinar o diâmetro médio de 

Sauter do óxido de grafeno modificado com nanopartículas 

superparamagnéticas sintetizados pelo método de Hummers modificado para 

o aumento de escala laboratorial. A determinação da distribuição 

granulométrica utilizou um sistema de peneiras Mesh Tyler 12, 16, 20, 28, 32 

e 35 em suporte vibratório até separação das partículas. Aos dados 

experimentais foram ajustados os modelos granulométricos GGS, RRB e LN. 

Foi possível determinar que o diâmetro médio de Sauter foi menor do que 1 

mm para a metodologia empregada e que o modelo granulométrico RRB foi 

o que melhor se ajustou aos dados experimentais. 

Palavras Chave: Granulometria. Scale-up. Diâmetro de Partículas 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

O material mais fino e resistente conhecido no mundo até o momento é o grafeno 

e, por isso, ele tem sido o centro das atenções em pesquisas em diversos laboratórios no 

mundo todo (Geim, 2009). O grafeno é formado por um plano monoatômico de carbono 

que se assemelha fortemente ao grafite, ou seja, consiste em duas superfícies opostas sem 

volume entre si (Ban et al., 2012). Sua estrutura carbônica apresenta geometria 

semelhante às favas das colmeias das abelhas, ou seja, há vários hexágonos justapostos 

lado a lado. A união dos átomos de carbono ocorre mediante uma ligação sigma com uma 

ligação pi com pares de elétrons delocalizados. No entanto, essa geometria possui defeitos 

como a presença de pentágonos e heptágonos, lacunas, impurezas adsorvidas e outros 

(Zhu et al., 2010). 

O óxido de grafeno se origina a partir da oxidação da estrutura do grafeno, isto é, 

com a introdução de grupos carboxílicos nas extremidades do plano carbonáceo e de 

grupos hidroxila ou epoxila no seu interior (Liu et al., 2011). A oxidação do grafeno 

ocorre por via química e nesse processo existe a descamação das monocamadas de 

grafeno devido ao enfraquecimento das forças de van der Waals existentes entre os 

átomos de carbono (Liu et al., 2011; Zhu et al., 2011). 

Existem três métodos para a síntese do óxido de grafeno, a saber: o método de 

Brodie (Brodie, 1860); de Staudenmaier (Staudenmaier, 1898); e o método de Hummers 

(Hummers e Offeman, 1958). O método mais utilizado, e que sofreu diversas 

modificações desde sua concepção, é o de Hummers a qual conduz a oxidação do grafite 

por meio do heptóxido de dimagnésio formado a partir do contato do permanganato com 

o ácido sulfúrico concentrado (Dreyer et al., 2009). O uso do grafite ao invés do grafeno, 

se dá pela grande quantidade de óxido produzida e, também, do óxido produzido 

apresentar poucas camadas sobrepostas e ser disperso tanto em solventes polares quanto 

em apolares (Dreyer et al., 2009; Gao et al., 2010; Huang et al., 2011; Lingamdinne et al., 

2019). 

É possível proporcionar propriedade magnética ao óxido de grafeno utilizando o 

óxido de ferro em escala nanométrica com a formação de nanopartículas 

superparamagnéticas (SPION), cujo magnetismo apresenta alta saturação e 



 

 

 

irreversibilidade de campo magnético na presença de um campo magnético externo e não 

retém magnetismo residual após a remoção desse campo (Mahmoudi et al., 2011; Kopp 

et al., 2015). A aplicação de SPION é muito ampla tendo relevância, atualmente, nos 

bioprocessos (Kopp et al., 2015; Gädke et al., 2017). Outra aplicação para o óxido de 

grafeno modificado com SPION está na medicina para o transporte in situ de 

medicamentos durante o processo de tratamento de câncer (Luo et al., 2019). 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição de tamanhos de 

partículas do óxido de grafeno modificado com nanopartículas superparamagnéticas e 

determinar o diâmetro médio de Sauter do material sintetizado a partir do método de 

Hummers modificado para o aumento de escala laboratorial.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Síntese do Óxido de Grafeno 

 

Foi realizado o aumento de escala na síntese do óxido de grafeno para, 

posteriormente, o mesmo ser modificado com as nanopartículas superparamagnéticas. O 

aumento de escala foi realizado pelo método de Hummers modificado e apresentado por 

Kovtyukhova et al. (1999). Suscintamente, esse método consiste em uma etapa inicial de 

pré-oxidação seguido pela etapa de oxidação do material. 

Para a pré-oxidação em escala laboratorial, foi utilizada uma batelada de 100 g de 

grafite particulado em um balão de três bocas com capacidade de 2000 mL. Em uma das 

bocas do balão foi inserido um termômetro de mercúrio, na boca central inseriu-se um 

eixo de agitação mecânica utilizando uma tampa de vedação para impedir a evaporação 

dos materiais introduzidos posteriormente e a terceira boca foi vedada com uma rolha que 

permitia a adição dos reagentes oportunamente. Na sequência, foram adicionados 360 mL 

de ácido sulfúrico PA (Anidrol) com extremo cuidado, mantendo o material pastoso sob 

200 rpm de agitação até homogeneização. Foram adicionados, lentamente, 50 g de P2O5 

(CienLab) até a homogeneização do material. Então, o balão foi transferido para um 

banho-maria a 80 °C, sendo adicionados 50 g de persulfato de potássio PA (CienLab), 



 

 

 

vagarosamente. O sistema foi mantido em 250 rpm de agitação até o estabelecimento do 

equilíbrio térmico e mantido nessas condições durante 5 h. Decorrido esse tempo, o 

material foi lavado abundantemente com água deionizada para remover o excesso de 

produtos químicos não reagidos, filtrado sob vácuo e seco em estufa a 50 °C por 12 h. O 

material obtido foi denominado de grafeno pré-oxidado. 

Na etapa de oxidação, foram utilizadas 20 g de grafeno pré-oxidado e 360 mL de 

ácido sulfúrico PA (Anidrol) mantidos sob 200 rpm de agitação mecânica em um béquer 

de 2000 mL. Foram adicionados 60 g de permanganato de potássio PA (Anidrol), 

vagarosamente, pois esta etapa é altamente exotérmica e a temperatura não pode 

ultrapassar 40 °C a fim de evitar a volatilização dos reagentes. Neste momento, a 

suspensão adquiriu um tom verde escuro e foi mantida sob 250 rpm de agitação por 2 h. 

Neste intervalo, preparou-se um banho de gelo com 920 mL de água deionizada em um 

béquer de 5000 mL, sendo a suspensão do grafeno transferida para o banho bem 

lentamente de modo a não permitir que a temperatura ultrapassasse 40 °C devido à 

termossensibilidade do reagente. A solução adquiriu coloração marrom, após a diluição. 

Depois do equilíbrio térmico, o sistema foi mantido sob 250 rpm de agitação por mais 2 

h e, então, foi diluído com 2800 mL de água deionizada. Ainda no banho de gelo, a fim 

de evitar a perda excessiva de gases, foram adicionados 50 mL de peróxido de hidrogênio 

30% (Anidrol) sob agitação intensa, sendo verificada a formação de bolhas e a coloração 

amarela-dourado. Após 0,5 h de agitação, adicionou-se uma solução de ácido clorídrico 

10% (CienLab) até completar o volume de 5000 mL para cessar as reações ainda 

presentes. A solução obtida foi fracionada em diversos béqueres de 5000 mL, e 

completados com água deionizada para lavar os resíduos não reagidos do processo. Os 

sistemas foram deixados em repouso overnight, sendo o sobrenadante descartado e o 

processo repetido até que se detectasse a presença do óxido de grafeno na água 

sobrenadante por meio de varredura (400 – 4000 cm-1) em espectrofotômetro UV-VIS 

Thermo Fisher Scientific modelo Genesys 10-S. Finalmente, o decantado sólido foi seco 

em estufa a 50 °C por 12 h ou 24 h, a depender da umidade. O material seco foi 

denominado de óxido de grafeno. 

 

Síntese das Nanopartículas Superparamagnéticas (SPION) 



 

 

 

 

As nanopartículas superparamagnéticas foram sintetizadas conforme a 

metodologia adaptada de Silva et al. (2013). Inicialmente, preparou-se uma solução sol-

gel 1:9 de água e poliálcool vinílico (PVA) da Sigma-Aldrich mantida sob agitação 

intensa (200 rpm) em condições ambientes durante 2 h. Então, realizou-se a adição de 

nitrato de ferro III (LabSynth) de tal forma a obter uma razão 1:18 entre a quantidade 

molar do íon Fe e a unidade monomérica de PVA e o sistema foi agitado (200 rpm) por 

adicionais 2 h. Decorrido esse período, a temperatura da solução foi elevada para 150 °C, 

a fim de evaporar a fase aquosa e queimar o polímero. O material em pó obtido foi 

calcinado em mufla a 400 °C durante 4 h para formação das nanopartículas de óxido de 

ferro (α- -Fe2O3). 

 

Modificação do Óxido de Grafeno com os SPION 

 

A modificação do óxido de grafeno (GO) com as nanopartículas 

superparamagnéticas foi realizada em etapa única, utilizando o método da emulsão 

descrito por Silva et al. (2013).  

Brevemente, 100 mg do óxido de grafeno foram misturados com 30 mL de água 

deionizada, mantendo o sistema em sonicação até a formação de uma suspensão. Nesse 

momento, foi adicionado SPION na proporção de 2:1 de GO:SPION mantendo a 

sonicação até a formação de uma suspensão. Então, a suspensão foi dispersa sobre uma 

placa de vidro para secagem em estufa de recirculação de ar (Fanem 315 SE) na 

temperatura de 50 °C. O material seco consistiu em uma folha de óxido de grafeno 

multicamadas modificadas com nanopartículas superparamagnéticas (SPION+GO). 

 

Distribuição Granulométrica 

 

Para a determinação da granulometria do material, 200 g de SPION+GO foram 

trituradas em um Mixer Versatile da Mondial (200W) durante 20 s, com uma 

homogeneização intermediária. Na sequência, um imã de neodímio foi empregado para 



 

 

 

separar as partículas que não apresentaram magnetismo ou consideradas pequenas demais 

para apresentar força magnética suficiente para a sustentação de seu peso próprio. 

Finalmente, a distribuição de tamanho de partículas foi determinada por meio de um 

sistema de peneiras Tyler com Mesh 12, 16, 20, 28, 32 e 35. A classificação do tamanho 

de partículas foi realizada submetendo-as ao sistema de peneiras a uma plataforma 

vibratória durante 20 min. Após esse período, as massas retidas em cada peneira foram 

aferidas em balança Bel Engineering Mark 210 A e o processo foi repetido até a 

constatação de massa constante. 

A partir dos dados experimentais foi determinado o diâmetro médio de Sauter, por 

meio da sua definição, dada pela Equação 1. 

1
D =médio de Sauter Δφ

Dmédio


      (1) 

Em que Dmédio de Sauter representa o diâmetro médio de Sauter (mm); Δφ representa 

a fração de partículas retidas em cada peneira (adimensional); e Dmédio representa o 

diâmetro médio de cada peneira (mm). 

Além da determinação do diâmetro médio de Sauter por meio da definição, esse 

mesmo parâmetro foi determinado por meio de três modelos de distribuição a dois 

parâmetros ajustados aos dados experimentais: Gates-Gaudin-Schumann (GGS), Rosin-

Rammler-Bennet (RRB) e Log-Normal (LN). Os diâmetros geométricos apresentados 

pelos modelos foram determinados por meio das linearizações apresentadas na Tabela 1, 

conforme correlação proposta por Frare et al. (2000). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1 – Modelos de distribuição de tamanho de partículas e suas 
linearizações 

Modelo Parâmetros Equações Linearização / Aproximação 

Gates-
Gaudin-

Schumann 
(GGS) 

K, m X = (
D
k )

m

 Ln X = -m∙Ln K+m∙Ln D 

Rosin-
Rammler-

Bennet 
(RRB) 

D’, n X = 1- e-(D
D')

n

 Ln Ln ( 1
1-X) = -n∙Ln D'+n∙Ln D 

Log-Normal 
(LN) 

D50, σ 

X = 
(1+ erf z )

β  

Z = Ln 
D

D50
⁄(√β∙ Lnσ) 

erf z = 
β√π

∙ ∫ e-zβ∙dz
z

0
 

t= √Ln ( 1
Xβ) 

Z= -t+ 
a+b∙t+c∙tβ

1+d∙t  e∙tβ+f∙tγ
; ,  

t= √Ln ( 1
1-X ²) 

Z=t- 
a+b∙t+c∙tβ

1+d∙t+e∙tβ+f∙tγ
; , <  

Em que: a = 2,51557; b = 0,802853; c = 0,010328; d = 1,432788; e = 0,189269; f = 0,001208. 
K e m são os parâmetros do modelo GGS; D’ e n são os parâmetros do modelo RRB; D50 e σ 
são os parâmetros do modelo LN. Fonte: Frare et al. (2000). 
 

Dessa forma, o diâmetro médio de Sauter, para cada um dos modelos 

apresentados, foi determinado por meio das equações apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Equações para determinação do Dmédio de Sauter a partir dos modelos 
ajustados 

Modelo Expressão Equação 

GGS = − ∙ , >  (2) 



 

 

 

RRB = −́ , >  (3) 

LN = ∙ − � , �  (4) 

 

Nas Equações 2, 3 e 4, o diâmetro médio de Sauter foi representado por DSauter, 

em mm, para o diferenciar do mesmo parâmetro obtido por meio de sua definição (Dmédio 

de Sauter) (Equação 1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Granulometria 

 O óxido de grafeno modificado com nanopartículas superparamagnéticas foi 

submetido a um processo de moagem e classificação granulométrica. A partir dos 

resultados obtidos na classificação dos tamanhos de partículas foi confeccionada a Tabela 

3, que apresenta o diâmetro médio de Sauter obtido por meio da definição. 

 

Tabela 3 – Resultados da distribuição granulométrica e diâmetro médio de Sauter 

Abertura Dpeneira Dmédio Massa 
retida 

Fração 
retida  

Fração 
finos  

Fração 
grossos  

Dmédio de 

Sauter 

Mesh mm mm (g) (Δφ) (φ<) (φ>) mm 

[+12) 1,3970 1,6863 0,23 0,0011 0,9989 0,0011 

0,8674 

[-12+16) 0,9910 1,1940 100,08 0,4870 0,5119 0,4881 

[-16+20) 0,8330 0,9120 1,08 0,0053 0,5066 0,4934 

[-20+28) 0,5890 0,7110 100,54 0,4892 0,0174 0,9826 

[-28+32) 0,4950 0,5420 1,00 0,0049 0,0125 0,9875 

[-32+35) 0,4170 0,4560 1,01 0,0049 0,0076 0,9924 

[-35] 0,0000 0,2085 1,56 0,0076 0,0000 1,0000 

Total   205,50 1,0000   

 



 

 

 

O diâmetro médio de Sauter apresentado na Tabela 3 foi determinado por meio da 

Equação 1, sendo o seu valor de, aproximadamente, 0,87 mm e revelando, dessa forma, 

que a síntese em escala laboratorial do SPION+GO proporcionou partículas com tamanho 

médio menor que 1 mm. Este valor indica que as partículas se comportam como se todas 

elas fossem esféricas de diâmetro de 0,87 mm. 

Com os dados da Tabela 3, foi confeccionado o gráfico das curvas cumulativas de 

grossos e finos, bem como o histograma da análise diferencial para a distribuição de 

partículas. Tais resultados são apresentados na Figura 1. 

 



 

 

 

 

Figura 1 – Curvas cumulativas de finos e grossos (A) e histograma da análise 
diferencial para a distribuição de partículas (B) 

 

A análise da Figura 1 revelou que a moagem do óxido de grafeno modificado com 

nanopartículas superparamagnéticas apresentou predominância de tamanhos de partículas 



 

 

 

na faixa de Mesh Tyler [-12+16) e [-20+28) sendo, aproximadamente, 49% da fração 

retida em cada uma dessas categorias. 

 

Modelos de Distribuição de Tamanho de Partículas 

 

Aos dados experimentais de granulometria foram ajustados três modelos 

granulométricos: GGS, RRB e LN. Os resultados estatísticos (coeficiente de 

determinação R²) e os parâmetros de cada modelo foram determinados e encontram-se 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Parâmetros dos modelos de distribuição e diâmetro médio de Sauter 

Modelo R² 
Coef. 

Angular 
Coef. 
Linear 

m K n D´ σ D50 
DSauter 
(mm) 

GGS 0,871 4,204 -1,652 4,203 1,481     0,871 

RRB 0,923 5,456 -0,982   5,456 1,197   1,045 

LN 0,270 0,184 -0,289     1,202 0,749 0,736 

 

Analisando-se os dados da Tabela 4, foi possível notar que o modelo LN foi o que 

forneceu o pior ajuste aos dados experimentais. O melhor ajuste foi obtido por meio do 

modelo RRB devido ao seu coeficiente de determinação ter sido igual a 0,923 

representando, dessa maneira, que 92,3% da variação dos dados experimentais são 

explicados pelo modelo proposto. Com isso, o diâmetro médio de Sauter obtido por esse 

modelo foi de, aproximadamente, 1 mm, o que está em acordo com o valor obtido por 

meio da Equação 1. 

Que é de conhecimento dos autores, até o momento não existe nenhum trabalho 

publicado na literatura sobre a análise granulométrica do óxido de grafeno, nem do 

mesmo material modificado com nanopartículas superparamagnéticas. Desta forma, os 

resultados aqui presentes permitem contribuir com estudos futuros acerca, por exemplo, 

do comportamento de partículas de SPION+GO durante a modelagem de um sistema de 

peneiras ou no dimensionamento de um processo de moagem. 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar a distribuição granulométrica do 

aumento de escala na síntese do óxido de grafeno modificado com nanopartículas 

superparamagnéticas e determinar o diâmetro médio de Sauter. Foi possível concluir que 

a metodologia proposta proporcionou partículas com tamanho médio menor que 1 mm de 

diâmetro, sendo o modelo granulométrico RRB o mais adequado para representar os 

dados experimentais.  
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RESUMO – A modificação da superfície de membranas comerciais vem 

sendo estudada como uma técnica promissora na melhoria das propriedades 

das membranas, tais como rugosidade, hidrofilicidade e cargas de superfície. 

O coating que consiste na deposição de finos filmes de óxidos, como o óxido 

de grafeno (OG), é muito reportado na literatura, sendo capaz de tornar a 

superfície da membrana negativamente carregada, viabilizando a retenção de 

corantes presentes em solução aquosa. Dessa forma, o objetivo deste estudo 

foi modificar a superfície de membranas de microfiltração comerciais de 

poliétersulfona pelo método de coating por filtração, primeiramente 

sulfonando a superfície da membrana, com ácido sulfúrico, e na sequência 



 

 

 

filtrando a solução aquosa de OG. A membrana modificada foi empregada na 

remoção do corante Vermelho Neutro (VN) presente em solução aquosa, por 

meio de processo de filtração em escala de bancada, cujos resultados 

apontaram 95,46% de remoção do contaminante, bem como baixo fouling 

associado ao processo, e elevadas taxas de recuperação do fluxo de permeado. 

 

Palavras chave: Coating. Fouling. Vermelho Neutro. 

 

  

INTRODUÇÃO  

 

Corantes são substâncias coradas, utilizadas em diversos processos industriais que 

acabam gerando efluentes líquidos ricos em cor, os quais devem ser tratados de modo 

adequado antes do despejo em corpo hídrico receptores, uma vez que podem afetar a vida 

aquática, devido a presença de metais e substâncias aromáticas, além de acarretar em 

redução da penetração da luz solar, consequentemente diminuindo a atividade 

fotossintética, a concentração de oxigênio dissolvido e a qualidade da água 

(VANDEVIVERE et al., 1998). O vermelho neutro (VN) é um corante utilizado como 

marcador na indústria têxtil e agente de coloração biológico, que frequentemente é 

detectado em águas residuais (Yao et al., 2019). 

São várias as tecnologias capazes de remover os corantes presentes em solução 

aquosa, tais como coagulação, floculação, adsorção e processos de separação por 

membranas (PSMs). Estes últimos, têm ganhado mais atenção devido a sua alta 

eficiência, redução no consumo de energia, facilidade de escalonamento e flexibilidade 

(GALIANO et al., 2015), quando empregados para tratamento de água e efluentes 

líquidos. 

No entanto, um problema associado ao processo é o fouling, que consiste na 

deposição de espécies presentes na solução de alimentação tanto na superfície da 



 

 

 

membrana, como no interior de seus poros (HABERT et al., 2006). O fenômeno demanda 

alto consumo energético, reduz a vida útil da membrana e ainda diminui a capacidade de 

separação das espécies presentes na solução de alimentação (ZHAO et al., 2013). Neste 

sentido, tem-se buscado formas de evitar e/ou minimizar a ocorrência do fenômeno. 

A modificação da superfície da membrana tem sido estudada como uma das 

alternativas, uma vez que consiste na introdução de novos componentes em sua matriz 

por meio de métodos físicos ou químicos, de modo a alterar as cargas de superfície, 

hidrofilicidade/hidrofobicidade e rugosidade (HILAL et al., 2012; AMIRILARGANI et 

al., 2016). 

A técnica denominada de coating, consiste na deposição de filmes finos de 

polímeros e óxidos inorgânicos na superfície da membrana, variando diferentes 

composições e espessuras (DE AMORIM e RAMOS, 2006; SUN et al., 2013). Por meio 

do coating por filtração, a sulfonação é utilizada afim de promover ligações químicas com 

a superfície da membrana, a partir da introdução de um grupo sulfônico ácido (SO3H) na 

estrutura de uma molécula ou íon no lugar de um átomo de hidrogênio (ZHAO et al., 

2013). 

Além disso, o óxido de grafeno também é um candidato promissor na modificação 

de membranas. De acordo Nan et al. (2016) o OG é conhecido por melhorar o fluxo de 

água, devido às suas propriedades únicas de transporte. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo modificar superficialmente 

uma membrana de microfiltração comercial de poliétersulfona, por meio da sulfonação, 

seguida da deposição óxido de grafeno, com vistas a minimizar problemas relacionados 

ao entupimento, e ainda maximizar a eficiência da membrana na remoção do corante 

Vermelho Neutro (VN) presente em solução aquosa.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos do presente trabalho foram realizados no Laboratório de Gestão, 

Controle e Preservação Ambiental (LGCPA), do Departamento de Engenharia Química 



 

 

 

(DEQ), com a colaboração do Complexo de Centrais de Apoio a Pesquisa (COMCAP), 

ambos da Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

No teste, utilizou-se membrana de microfiltração de poliétersulfona (PES), da 

marca Sartorius, que possui tamanho médio de poro de 0,2 m e diâmetro de 0,47 mm. 

O corante usado como contaminante foi o Vermelho Neutro (VN), que é empregado na 

histologia, com o intuito de tingir células, mesmo que estejam vivas (BEDNARCZUK et 

al., 2010). 

 

Preparo do Óxido de Grafeno 

As nanofolhas de OG foram sintetizadas a partir do grafite comercial, utilizando a 

metodologia modificada de Hummers e Offeman (1958), adaptada por Yamaguchi, 

Bergamasco e Hamoudi (2016). Para isso, utilizou-se um homogeneizador ultrassônico 

(Hielscher – UP400St – 400W, 24KHz), durante aproximadamente 30 minutos, onde 

estas nanofolhas foram esfoliadas em água deionizada para resultar na solução de OG. 

Esta solução foi submetida a centrifugação (Centrífuga Corning LSE Compacta com rotor 

de swing-out), por 30 minutos a 4000 rpm, a fim de eliminar os elementos não esfoliados.  

Uma curva analítica foi previamente preparada, através da metodologia de Konios 

et al. (2014), para posterior leitura da concentração da solução de OG no 

espectrofotômetro UV-VIS (HACK-DR5000), com o comprimento de onda de 660 nm. 

Sabendo a concentração, é possível calcular o volume necessário para que 2 mg das 

nanofolhas sejam depositadas na superfície da membrana e, em seguida, o completou para 

20 mL com água deionizada 

 

Etapas da Modificação da Superfície da Membrana 

Inicialmente, a membrana ficou imersa em 50 mL de água deionizada, em repouso, 

durante 10 minutos, para que a película protetora presente em membranas comerciais 

fosse retirada. Depois disso, a membrana foi inserida em um módulo de filtração de fluxo 

perpendicular (tipo dead-end flow), o qual possui um volume disponível de 250 mL e área 

efetiva de 1,13 x 10-3 m², e acoplado a um sistema pressurizado com ar comprimido. 

Adicionou-se ao módulo 20 mL de ácido sulfúrico (H2SO4, Synth-PA), na concentração 



 

 

 

de 10% (v/v), previamente preparado. O H2SO4 ficou 5 minutos sob efeito da gravidade 

e, em seguida, vedou-se o módulo e a pressão foi aumentada gradativamente, até 1 bar, 

para que toda solução fosse filtrada através da membrana. Feito isso, filtrou-se 20 mL da 

solução predeterminada de OG sob as mesmas condições do H2SO4. Os testes de filtração 

foram realizados após a modificação da superfície da membrana na temperatura ambiente 

(25°C). 

 

Desempenho da membrana 

Depois de modificar superficialmente a membrana, a mesma foi submetida aos 

ensaios, com o intuito de verificar o desempenho desta membrana, sob pressão de 3 bar, 

em relação aos fluxos, incrustação, recuperação de fluxo e retenção do corante VN. 

Inicialmente, adicionaram-se 200 mL de água deionizada ao módulo, sob pressão de 4 

bar, para que a membrana fosse submetida ao processo de compactação durante 15 

minutos. Depois disso, para determinação do fluxo inicial de água (J0), foram coletadas 

amostras em uma frequência de 10 minutos, durante o tempo de 1 hora. As mesmas 

condições detalhadas para J0 foram consideradas para os fluxos de contaminante (J1) e 

final de água (J2), sendo que são calculados de acordo com a Equação 1: 

 

=  �. .                                                                                                 (Equação 1) 

 

em que Jx significa os fluxos  (L.h–1.m–2),  é a massa das amostras (kg);  é a massa 

específica da água (kg.m-3);  é o tempo coletado da amostra (h) e  é a área livre de 

filtração da membrana (m2). 

Após a determinação do fluxo médio de água inicial, foi calculada a permeabilidade 

da água, a qual é determinada matematicamente a partir do coeficiente angular da reta 

proveniente dos fluxos médios de água em três pressões pré-estabelecidas (1, 2 e 3 bar). 

Depois disso, foi filtrada 100 mL da solução de VN, um corante catiônico com peso 

molecular de 288,78 g.mol-1 (BORENFREUND; PUERNER, 1985), na concentração de 



 

 

 

20 mg.L-1, determinada no espectrofotômetro UV-VIS (Hack – DR 5000) no 

comprimento de onda 530 nm a partir de uma curva analítica previamente preparada, e o 

percentual de remoção deste corante, após sua permeação através da membrana 

modificada superficialmente, foi calculado de acordo com a Equação 2: 

 

% çã = − . %                                                              (Equação 2) 

 

onde C0 e C1 correspondem a concentração do corante na alimentação e na corrente de 

permeado (mg.L-1), respectivamente. 

Após a filtração do corante VN, foi realizado uma limpeza na superfície da 

membrana modificada, em que 100 mL de água deionizada foi inserida ao módulo de 

filtração e se manteve em repouso por um período de 30 minutos, com o intuito de 

remover as moléculas de corantes presentes para aumentar a recuperação de fluxo de água 

final através da membrana. 

O fouling corresponde a incrustação irreversível da membrana, ocasionando uma 

redução do fluxo de permeado, devido a adsorção das moléculas de corante na sua 

superfície ou sua inserção nos poros da membrana (WU et al., 2014). Além disso, o 

fouling é inversamente proporcional a recuperação de fluxo de permeado (RF), logo uma 

membrana que apresenta maiores taxas de RF, consequentemente manifesta propriedades 

anti-incrustantes (YANG et al., 2017). Sabendo disso, os parâmetros de percentual de 

fouling e RF foram definidos de acordo com as Equações 3 e 4, apresentadas a baixo: 

 

% = � −�� . %                                                               (Equação 3) 

 

% = �� . %                                                                              (Equação 4) 



 

 

 

Caracterização da Membrana Modificada 

A membrana foi submetida a um processo de caracterização morfológica através do 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) por meio da obtenção de micrografias 

geradas por contraste topográfico (Shimadzu SS-550 SuperScan Scanning Electron 

Microscope). Para isso, as membranas foram secas por 24 h à temperatura ambiente 

(25°C) e expostas à metalização, em que uma fina cama da ouro reveste a membrana a 50 

mA por 130 segundos, com o intuito de conduzir eletricidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como dito anteriormente, a permeabilidade é determinada através do coeficiente 

angular da reta proveniente do gráfico plotado dos fluxos médios da água nas três pressões 

pré-determinadas (1, 2 e 3 bar). Logo, a Figura 1 demonstra que a permeabilidade da 

membrana estudada é de 14,657 L.h-1.m-2.bar-1, em que é possível verificar que com o 

aumento da pressão, há um aumento diretamente proporcional do fluxo de permeado. 

 



 

 

 

 

 
Figura 13 - Permeabilidade da membrana. 

 

Antes mesmo de determinar a permeabilidade da membrana, a mesma foi 

submetida a uma etapa de compactação, a fim de manter constante os fluxos de água 

inicial, contaminante e água final. A Figura 2, apresentada abaixo, demonstra os fluxos 

relacionados às amostras coletadas numa periodicidade de 10 minutos, representando 

assim, o ciclo de filtrações da membrana.  

 



 

 

 

 

 
Figura 14 - Acompanhamento do fluxo de permeado na pressão de 3 bar. 

 

Os fluxos médios foram determinados através da média das três últimas amostras 

coletadas no fluxo de água inicial, de contaminante e de água final, que são representados 

na Tabela 1: 

 

Tabela 9- Fluxos médios do permeado. 

 

Tipo de fluxo Fluxo médio (L.h-1.m-2) 

Inicial de água (J0) 37,78 ± 0,84 

Contaminante (J1) 7,90 ± 0,39 

Final de água (J2) 8,20 ± 0,21 

 

Na Tabela 1, é possível verificar que os fluxos de contaminante reduziram 

demasiadamente, em comparação ao fluxo de água inicial, sugerindo que as moléculas 

do corante, possivelmente, foram adsorvidas na superfície da membrana. A limpeza feita 

após a filtração de corante foi responsável pelo aumento de 3,80% do fluxo de água final, 



 

 

 

em relação ao fluxo de contaminante, evidenciando que houve uma recuperação de fluxo 

na membrana estudada. A Figura 3, apresentada a seguir, corresponde aos valores dos 

percentuais de fouling e RF da membrana modificada. 

 

 

 
Figura 15 - Percentuais de fouling e recuperação de fluxo na membrana modificada. 

 

Observando a Figura 3, verifica-se que houve taxa de incrustação relativamente 

baixa (21,72%) na superfície da membrana, mesmo com as reduções de fluxo de 

permeado e, consequente houve uma alta taxa de RF (78,28%), tornando-a promissora 

para este estudo. Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho de Homem et al. 

(2019) na remoção de Azul Corazol e de Paixão et al. (2019) para remover o corante Azul 

Brilhante, por membranas de microfiltração modificadas com óxido de grafeno. 

Provavelmente, a  polarização por concentração foi a responsável pela redução de 

fluxo, devido a concentração de contaminante na superfície da membrana, entretanto, este 

fenômeno é reversível, logo a limpeza auxiliou na RF (WU et al., 2014). Já a incrustação 

aconteceu devido à forte adsorção do corante na superfície da membrana, uma vez que o 

VN é um corante catiônico, já o OG possui cargas negativas (LIU et al., 2016). 



 

 

 

A Figura 4 se refere à remoção do corante VN durante 1 hora de filtração a 3 bar, 

em que a remoção se manteve constante durante todo o tempo estudado, sua remoção 

média foi de 95,46%. Sendo assim, em relação ao volume permeado na membrana, 

praticamente todo o corante ficou retido no concentrado. Embora a massa molecular de 

VN seja pequena (288,78 g.mol-1), acredita-se que a remoção tenha se dado por exclusão 

de tamanho e, principalmente, devido aos processos adsortivos, já mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

Figura 16 - Acompanhamento da retenção de VN durante 1 hora de filtração a 3 bar. 
 

A Figura 5, abaixo, apresenta a membrana modicada superficialmente em 

comparação com a mesma membrana após o processo de filtração de VN, em que é 

possível verificar a presença de moléculas do corante fortemente adsorvidas na superfície 

da membrana, através da coloração avermelhada. 

 



 

 

 

 

 
Figura 17 - Imagens da membrana modificada superficialmente (A) e a mesma 

membrana após a de filtração de VN (B). 
 

A Figura 6 demonstra as imagens obtidas da membrana comercial (A) e modificada 

(B) por meio do MEV, em que é possível confirmar a modificação na superfície da 

membrana. 

 

 

 
Figura 18 - Imagens obtidas pelo MEV da membrana comercial (A) e modificada (B) 

em ampliação de 20.000x. 
 

Observando a Figura 6, é possível verificar que a membrana pura (A) apresenta 

poros com tamanhos variados e, após a modificação, todos os poros foram cobertos por 

uma fina película formada pelo OG. O revestimento de OG alterou a morfologia da 

superfície da membrana, pois a mesma apresentou estrutura semelhante a rugas, que 

foram comumente observadas em membranas com OG em estudos anteriores (HU e MI, 

2013; SHEATH e MAJUMDER, 2016). Além disso, verifica-se uma aparência ondulada 



 

 

 

na membrana modificada devido as nanofolhas de OG, que permitiram a passagem das 

moléculas de corante (LIU et al., 2016). 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, conclui-se que a 

modificação da superfície da membrana comercial de microfiltração de poliétersulfona 

foi eficiente, de modo que primeiramente a superfície foi sulfonada, por meio do contato 

com a solução de H2SO4, e na sequência carregada negativamente com o óxido de 

grafeno. Tal modificação possibilitou excelentes resultados em termos de remoção do 

corante vermelho neutro presente em solução aquosa, apresentando remoção média de 

95,46%, assim como baixo fouling associado ao processo e elevada porcentagem de 

recuperação de fluxo, cerca de 78%. 
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RESUMO - O potencial do resíduo da indústria cervejeira foi investigado 

como um adsorvente de baixo custo para remoção de corante em solução 

aquosa. O objetivo do presente trabalho foi realizar a adsorção do corante 

básico azul de metileno em bagaço de malte (BM). O BM foi caracterizado 

pelo ponto de carga zero. Experimentos de adsorção em batelada foram 

conduzidos para avaliar os seguintes parâmetros: efeito do pH inicial, cinética 

de adsorção e isoterma de equilíbrio. A condição experimental que removeu 

o maior percentual mássico de azul de metileno foi em pH 11, com uma 

remoção de 95,2%. O tempo de equilíbrio do processo de adsorção foi de 240 

min. O modelo matemático de pseudo-segunda ordem melhor representou a 

cinética de adsorção. A isoterma de Langmuir foi a que melhor se ajustou aos 

dados experimentais, com uma quantidade máxima estimada de 298,35 mg/g. 

Os resultados indicaram que o BM pode ser considerado um adsorvente eficaz 

na remoção do corante azul de metileno em soluções aquosas. 

 

Palavras Chave: Adsorção. Cinética. Isoterma. 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

A água é o composto mais importante para a vida na Terra e a manutenção dos 

mananciais e nascentes de água é um grande desafio global no século 21. O tratamento 

de efluentes, especialmente os contaminados com poluentes orgânicos, está se tornando 

cada vez mais crítico devido ao crescimento industrial e aos requisitos legais para a 

proteção ambiental. A disposição final de resíduos resultantes de processos industriais e 

tratamento de esgoto, quando não feitas adequadamente, causam a contaminação do meio 

e interferem diretamente na biota e na saúde humana (Liu et al., 2016). 

Existem mais de 10 mil tipos de corantes e pigmentos utilizados por diversos 

setores industriais, como têxteis, alimentos, tintas, papéis, entre outros. A produção anual 

mundial de corantes é aproximada em 800.000 toneladas (Szyguła et al., 2008). 

Aproximadamente 100 toneladas/ano de corantes são descarregados em corpos hídricos 

(Yagub et al., 2012). A cor é o contaminante mais fácil de ser reconhecida em águas 

residuais devido a razões estéticas. 

O azul de metileno (AM) é o corante solúvel mais comumente empregado em 

ensaios de adsorção. É um importante corante básico comercialmente utilizado para 

impressão de chita, tingimento, impressão de algodão e tanino, indicador de oxidação-

redução, tingimento de couro e antisséptico para fins medicinais (Gupta et al., 2004). 

Apesar de sua ampla gama de uso, algumas desvantagens também são observadas. O AM 

pode causar queimaduras nos olhos, náuseas, vômitos, sudorese profusa e confusão 

mental (Rafatullah et al., 2010). No Brasil não há uma legislação específica que delimite 

os padrões de cor para o lançamento de efluentes. Entretanto, através da resolução do 

CONAMA nº 357/2005 se estabelece o limite para o padrão de cor da classe em que os 

corpos receptores estiverem enquadrados. Desta forma, para corpos hídricos de água 

doce, o limite de cor verdadeira seria de até 75 mg Pt/L (Brasil, 2005). Assim, águas 

residuais contendo este corante devem ser tratadas antes da descarga. 

Diversos métodos, como adsorção, coagulação, oxidação avançada e separação 

por membrana, são usados na remoção de corantes de efluentes (Gupta and Suhas, 2009). 

A adsorção, em geral, provou ser uma opção eficaz para tratar fluidos poluídos por 

corantes (Bonilla-Petriciolet et al., 2017). 



 

 

 

Os resíduos da agroindústria têm se destacado como adsorventes promissores 

devido à sua eficiência de remoção e baixo custo.  Além disso, o uso como um adsorvente 

recorre em uma destinação mais nobre para os resíduos. O bagaço de malte (BM) é um 

subproduto da indústria cervejeira e corresponde por, aproximadamente, 85% dos 

subprodutos gerados no processo produtivo (Aliyu and Bala, 2011). Em média, 20 kg de 

bagaço úmido são gerados por 100 L de cerveja produzida (Mussatto et al., 2006). O 

Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, com uma produção de 

aproximadamente 14,1 bilhões de litros/ano (CervBrasil, 2016). Normalmente este 

subproduto é aterrado ou vendido para ração animal (Mussatto, 2014). O BM é produzido 

continuamente ao longo do ano, além de possuir custo baixo ou mesmo nulo. Portanto, é 

possível agregar valor a este material por meio da sua utilização na adsorção de 

contaminantes de corpos hídricos e, desse modo, encaminhar um resíduo para uma 

destinação eco amigável.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a possibilidade de utilização do bagaço de malte 

como um adsorvente natural para a remoção do corante tóxico azul de metileno, a partir 

de solução aquosa. O efeito do pH inicial, tempo de contato e concentração do corante 

foram estudados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O bagaço de malte foi cedido por uma cervejaria situada na cidade de Maringá-

PR. O azul de metileno, de grau analítico, (índice de cor 52015, massa molar de 

319,85 g/mol, máx em 664 nm) com estrutura química apresentada na Figura 1, foi 

adquirido do fabricante NeoN Comercial. Foi preparada uma solução estoque de corante 

(1000 mg/L) dissolvendo a quantidade requerida em água deionizada, posteriormente as 

soluções dos ensaios de adsorção foram feitas a partir da diluição da solução mãe. 

 

Figura 1 – Estrutura química do Azul de Metileno. 



 

 

 

 

Bagaço de Malte 

 

A amostra de BM foi o resíduo resultante do mosto preparado para a produção de 

uma cerveja tipo ale. Assim que obtido, o material foi lavado com água deionizada e seco 

em estufa a 105 o C. Após a secagem, o BM foi moído em um processador (PHILIPS, RI 

2008) e peneirado. Partículas menores que 1 mm foram coletadas para estudos de 

adsorção. 

O BM foi caracterizado pelo ponto de carga zero (pHPCZ). A metodologia para 

determinar o pHPCZ foi adaptada de Milonjić et al. (1λ75) e é conhecida como método 

drift. Consiste em misturar 25 mg de adsorvente em 25 mL de solução aquosa de NaCl 

0,1 mol/L, em 11 diferentes condições de pH inicial (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), 

ajustados com solução de HCl ou NaOH, ambos 0,1 mol/L. Após 24 horas de equilíbrio, 

em agitador orbital, a 150 rpm e γ0 ºC, o pH das soluções foi medido. Um gráfico do ΔpH 

em relação ao pH inicial, quando a diferença é nula é o ponto pHPCZ. As análises foram 

realizadas em duplicata e os resultados médios foram relatados.  

 

Ensaios de Adsorção 

 

Foram realizados experimentos de adsorção em batelada utilizando um agitador 

orbital termostatizado (Marconi, MA 420) com frascos Erlenmeyer contendo 25 mL do 

corante e a biomassa BM, na concentração de 1 g/L, agitação de 150 rpm a 30 ºC. Todas 

as amostras foram coletadas e filtradas através de membranas de nitrato de celulose 0,45 

m e as concentrações dos filtrados foram determinadas por espectroscopia UV-Vis na 

região de 664 nm (HACH, DR 5000). 

Primeiramente, foi avaliado o pH em que ocorre a máxima remoção do azul de 

metileno. Neste caso, o efeito do pH inicial foi investigado na faixa de 2,0 a 11,0. Uma 

solução contendo 100 mg/L de azul de metileno foi agitada por 24 horas nas condições 

relatadas anteriormente. Os valores de pH foram ajustados com HCl 0,1 M ou NaOH 

0,1M. 



 

 

 

A capacidade de adsorção (q, mg/g) foi determinada conforme a Equação 1: 

= −
 

(1) 

em que Ci é a concentração inicial do corante (mg/L), Ce é a concentração do corante no 

equilíbrio (mg/L), m é massa de adsorvente (g) e V é o volume de solução (L). 

Em seguida, foi realizado o ensaio da cinética de adsorção do AM no BM. Para 

tanto, utilizou-se o valor de pH que obteve a maior remoção do corante. O experimento 

da cinética foi realizado adicionando 25 ml de AM 500 mg/L em 25 mg de BM (1 g/L) a 

30ºC e 150 rpm.  

O perfil cinético da adsorção de AM em BM foi interpretado com base nos 

modelos de pseudo-primeira ordem (PPO) (Eq. (2)) (Lagregen, 1898), pseudo-segunda 

ordem (PSO) (Eq. (3)) (Ho and McKay, 1999) e Elovich (Eq. (4)) (Low, 1960). = [ − (− )] (2) 

em que qt (mg/g) é a quantidade de corante adsorvido no tempo t (min), qe (mg/g) é a 

quantidade de corante adsorvido no equilíbrio e kf (1/min) é a constante de velocidade do 

modelo de pseudo-primeira ordem. 

= +  
(3) 

em que qt (mg/g) e qe (mg/g) são respectivamente a quantidade de corante adsorvido em 

qualquer tempo t (min) e no equilíbrio, ks (g/mg min) é a constante de velocidade do 

modelo de pseudo-segunda ordem. 

=  +  
(4) 

em que qt (mg/g) é a quantidade de corante adsorvido em qualquer tempo t (min), 

α (mg/g min) é a constante de velocidade inicial e β (mg/g) é a constante de dessorção 

durante qualquer experimento. 

Por fim, foi estudada a isoterma de adsorção no equilíbrio do AM sobre BM, 

variando a concentração de AM (de 25 mg /L a 650 mg/L) em 25 mL de solução e 25 mg 

de adsorvente a 30 ºC e 150 rpm. Novamente, o melhor pH obtido foi aplicado. Neste 

experimento, empregou-se o tempo de equilíbrio obtido nas corridas cinéticas. 



 

 

 

Os modelos não-lineares das isotermas de Freundlich (Freundlich, 1906) (Eq. (5)) 

e Langmuir (Langmuir, 1918) (Eq. (6)) foram utilizados para interpretar a adsorção de 

AM no BM. = /  (5) 

em que kF e n são os parâmetros de Freundlich: n (adimensional), informa sobre quão 

favorável é o processo de adsorção e kF (�g/g L/�g /n) está relacionado à capacidade 

de adsorção dos adsorventes. 

= +  
(6) 

em que qm é a capacidade máxima de adsorção (mg/g) e kL (L/mg) é a constante de 

Langmuir que denota a energia de adsorção e afinidade dos sítios de ligação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ponto de Carga Zero 

 

O ponto de carga zero do bagaço de malte foi apresentado na Figura 2. Para 

valores de pH abaixo do ponto de carga zero, o material terá um comportamento de cargas 

superficiais carregadas positivamente, e para valores de pH acima do ponto de carga zero 

o material terá cargas superficiais negativas (Bonilla-Petriciolet et al., 2017). 

O valor encontrado do pHPCZ foi de 6,75 e, de acordo com este valor, o BM pode 

ser considerado como um adsorvente neutro. Um adsorvente que possua características 

superficiais neutras é bem-vindo, pois assim terá uma maior versatilidade em sua 

aplicação, podendo ser empregado em adsorvatos de características distintas.  



 

 

 

 

Figura 2 – Ponto de carga zero do BM. 

 

Efeito do pH inicial 

 

O efeito do pH inicial é demonstrado na Figura 3. Como pode ser visto, o pH teve 

uma forte influência na capacidade de adsorção, sendo um parâmetro importante de ser 

controlado. A adsorção máxima de AM ocorreu em pH 11 e teve um valor de q = 95,2 

mg/g (95,2% m/m). O mesmo pH ideal foi encontrado em outros estudos utilizando azul 

de metileno (El Qada et al., 2006; Kurniawan and Ismadji, 2011). A adsorção de cátions 

é favorecida em pH > pHPCZ, enquanto a adsorção de ânions é favorecida em pH < pHPZC 

(Srivastava et al., 2006). O AM é um corante catiônico, portanto, carregado 

positivamente. Com isso, a adsorção de AM foi favorecida em valores de pH mais altos, 

devido à superfície do adsorvente estar negativamente carregada. 



 

 

 

 

Figura 3 – Influência do pH inicial na remoção de AM. 

 

Cinética e Isoterma de Adsorção 

 

Experimentos cinéticos de adsorção foram conduzidos em pH 11, objetivando 

investigar o efeito do tempo de contato e a determinação dos parâmetros dos modelos 

matemáticos. Na Figura 4 podemos analisar os dados experimentais da cinética de 

adsorção do AM sobre o BM. Destaca-se uma alta taxa de adsorção nos primeiros 

minutos, onde, com apenas 5 minutos mais de 50% da capacidade total foi adsorvida. 

Com o decorrer do processo, a capacidade de adsorção diminuiu gradualmente até atingir 

o equilíbrio em, aproximadamente, 240 min. Observou-se também um melhor ajuste dos 

dados ao modelo de pseudo-segunda ordem. 
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Figura 4 – Cinética de Adsorção do AM no BM. 

 

Os dados dos parâmetros cinéticos para adsorção de AM em função do tempo, 

aplicando os modelos de PPO, PSO e Elovich foram resumidos na Tabela 1. Confirmando 

a análise da Figura 4, a melhor correlação foi o modelo de PSO (R² = 0,9957). Os dados 

experimentais em outros estudos, utilizando corantes com características diferentes e o 

bagaço de malte, também foram melhor representados por este modelo. Juchen et al. 

(2018), mostraram que os dados experimentais para adsorção de azul reativo BF-5G em 

BM descreveram o modelo de pseudo-segunda ordem. Além disso, Jaikumar, Kumar e 

Prakash (2009) também obtiveram o modelo PSO como o melhor ajuste para a adsorção 

dos corantes AY-17 e AB-25 em BM. O bom ajuste do modelo PSO sugere que a adsorção 

foi um processo de várias etapas envolvendo sorção na superfície e difusão para o interior 

do adsorvente (Gautam et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1 – Parâmetros cinéticos da adsorção de AM sobre BM 

Modelo cinético Azul de Metileno 

PPO  

qe (mg/g) 266,919 

kf (1/min) 0,14502 

R2 0,96224 

χ2 (10-9) 261,365 

PSO  

qe (mg/g) 278,579 

ks (g/mg min) 0,00091 

R2 0,99556 

χ2 (10-9) 30,7075 

Elovich  

 (mg/g) 0,03954 

α (mg/g min) 6705,55 

R2 0,98395 

χ2 (10-9) 111,127 

 

A isoterma de adsorção do AM no BM foi ilustrada na Figura 5. Conforme pode 

ser observado, a capacidade de adsorção no equilíbrio aumentou com concentrações 

crescentes do corante, até que se estabilizou. A isoterma possui a forma não-linear e 

convexa para cima, indicando uma adsorção favorável (McCABE et al., 1993). Também 

foi possível notar o melhor ajuste dos dados experimentais ao modelo de Langmuir. 



 

 

 

 

Figura 5 – Isoterma de Adsorção do AM no BM. 

 

Analisando a Tabela 2, confirmou-se que os dados experimentais se ajustaram 

melhor ao modelo de Langmuir (R² = 0,9954). No presente estudo, a capacidade máxima 

de adsorção calculada (qm) foi de 298,35 mg/g para a adsorção do AM. Os desvios entre 

os dados experimentais (qexp) e o valor calculado pelo modelo (qm) foi pequeno (4,78%), 

assegurando a aplicabilidade do modelo. A constante de Langmuir (kL) foi de 0,0627 

L/mg, estando relacionada com a energia de sorção.  

 

Tabela 2 – Parâmetros da Isoterma de adsorção do AM sobre BM 

Modelo de isoterma Azul de Metileno 

Qexp (mg/g) 284,750 

Freundlich   

kF (�g/g L/�g /n) 69,5085 

n  3,86693 

R2 0,90137 

χ2 (10-9) 1003,48 

Langmuir  

qm (mg/g) 298,351 



 

 

 

kL (L/mg) 0,06268 

R2 0,99540 

χ2 (10-9) 46,7934 

 

 

O modelo de Langmuir representou melhor os dados experimentais em outros 

estudos de adsorção com diferentes corantes, utilizando o BM (Fontana et al., 2016; 

Juchen et al., 2018; Rodrigues et al., 2004). Além disso, um bom ajuste ao modelo de 

Langmuir foi observado para a adsorção de azul de metileno em folhas de goiabeira 

(Ponnusami et al., 2008). De fato, como pode ser visto, o modelo de Langmuir se adequa 

muito bem para adsorventes de resíduos agrícolas. 

Na Tabela 3, há uma relação de alguns trabalhos que utilizaram o bagaço de malte 

ou adsorveram azul de metileno utilizando outras fontes naturais como adsorvente, e a 

quantidade máxima adsorvida por cada um. Como a quantidade adsorvida depende de 

vários fatores como o tipo de adsorvente, temperatura, pH da solução, concentração 

inicial, entre outros, só foi considerado o melhor valor encontrado por cada trabalho, 

independente das condições de operação. Analisando a Tabela 3 nota-se que o AM teve 

uma remoção superior no BM em comparação a outros tipos de corantes. Nota-se, 

também, que o BM obteve uma remoção similar a outros adsorventes de origem vegetal 

(casca de jaca e folhas de goiabeira). 

Tabela 3 – Máxima capacidade de adsorção para BM e outras fontes adsorventes. 

Adsorvente Corante Qm 
(mg/g) 

Referência 

BM Azul de metileno 298,35  Presente estudo. 

BM Laranja D-TGL 
182% 

23,20 (Fontana et al., 2016). 

BM Azul BF-5 G 42,58 (Juchen et al., 2018). 

BM Laranja AO-7 30,47 (Rodrigues et al., 2004). 

Casca de jaca Azul de metileno 285,71 (Hameed, 2009). 

Folhas de goiabeira Azul de metileno 295,04 (Ponnusami et al., 2008). 

 
 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O bagaço de malte mostrou ser um material promissor na adsorção de corantes, 

devido à capacidade de remoção alcançada e pelo fato de ser possível utilizá-lo sem 

tratamento químico prévio, tornando-o uma biomassa eco amigável. A avaliação do ponto 

de carga zero identificou que o BM apresenta cargas superficiais neutras (pHPCZ = 6,75), 

sendo uma característica versátil para o seu uso em adsorção. 

A capacidade máxima de remoção para o AM localizou-se em pH básico (11). O 

tempo de contato para o equilíbrio do sistema foi atingido com 240 min e os dados 

experimentais melhor se ajustarem ao modelo matemático de pseudo-segunda ordem. O 

BM obteve uma isoterma favorável na remoção do AM, com o modelo de Langmuir 

apresentando a melhor correlação matemática. A capacidade máxima de adsorção 

estimada foi de 298,35 mg/g, semelhante a outros resíduos agrícolas.  

Os resultados demonstraram que o BM pode ser considerado uma alternativa 

eficaz e de baixo custo para o tratamento de águas contendo corantes, onde utilizar-se de 

rejeitos industriais para processos de maior valor agregado é de suma importância. 
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RESUMO - O crescimento populacional aliado ao maior consumo de recursos 

naturais necessita de uma maior produção de alimentos e energia. Em função 

dessa demanda, técnicas como a fertirrigação para a adubação de diferentes 

culturas agrícolas buscam tratar e valorizar rejeitos animais de maneira 

sustentável, sendo uma estratégia de grande importancia na mitigação de 

impactos ambietais e na geração de maior valor agregado a pequenos 

agricultores. Nesse sentido o objetivo desse estudo foi avaliar o uso de 

efluentes provenientes da produção de suínos e bovinos na fertirrigação de 

cultivares desenvolvidas na região oeste do Paraná. Nossa pesquisa baseou-

se na destinação de dejetos animais para a irrigação do solo em dosagens de 

concentração variadas para o plantio das culturas de soja e Milho, visando 



 

 

 

encontrar um destino correto e economicamente viável para os resíduos 

animais. Os resultados encontrados indicam que entre os efluentes (suínos e 

bovinos) os de dejetos bovinos favorecem um desenvolvimento de ambas as 

culturas (Soja e Milho) com maior eficácia quando comparado com efluentes 

de dejetos da suino cultura. Detalhes dessa pesquisa são discutidos ao longo 

do trabalho. 

 

Palavras Chave: Meio Ambiente, Efluentes, Soja. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Devido ao crescimento populacional aumentar a produção e comercialização de 

alimentos torna-se um fator decisivo para inúmeros países, bem como criar e desenvolver 

métodos agropecuários mais sustentáveis a manutenção e manejo do solo 

(WUNDERLICH e MARTINEZ, 2018). Uma solução para essa problemática é o uso de 

dejetos suínos e bovinos tratados em substituição parcial ou total de fertilizantes químico. 

Dessa forma, os dejetos animais produzidos em pequenas unidades de produção 

agropecuária podem ser usados para agregar valor aos resíduos animais, que favorecem 

a viabilidade econômica do manejo desses dejetos.  

Atualmente a busca pela produção em larga escala no campo, motivou, no Brasil, 

o aprimoramento do agronegócio, por outro lado, isso tem promovido uma considerável 

geração de resíduos que podem resultar em números problemas ao meio ambiente, 

afetando a qualidade de vida da população. Nesse sentido, destaca-se como eixo norteador 

da sustentabilidade rural um equilíbrio na relação da geração e o aproveitamento de 

resíduos pela própria unidade de produção agropecuária (TELOEKEN, 2009).  

Nos Estados Unidos, por exemplo, a indústria de abates animais evidenciou em 

2018 um crescimento de quase 3%, gerando um recorde de 12,4 milhões de toneladas de 

carne bovina, bem como o crescimento na produção de suínos (AKDENIZ, 2019). A nível 



 

 

 

mundial a indústria de animais para abates apresenta uma projeção de crescimento, 

deixando um desafio a pesquisas associadas ao planejamento de ações em constante 

expansão que visam o reuso e tratamento da crescente quantidade de resíduos produzidos 

consequentemente pela alta demanda alimentar. Assim sendo, esse estudo teve como 

objetivo avaliar o uso de efluentes provenientes da produção de suínos e bovinos na 

fertirrigação de cultivares de soja e milho desenvolvidos na região oeste do Paraná. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Foram realizadas visitas à propriedades localizadas no interior do município de 

Medianeira e Serranópolis do Iguaçu na região oeste do Paraná para a coleta de efluentes 

vindouros da suinocultura e bovinocultura. Os experimentos de fertirrigação usando os 

efluentes coletados foram realizados na unidade experimental da Universidade 

Tecnolgógica Federal do Paraná - Campus Medianeira no periodo do mês de Outubro de 

2018, sendo que a semeadura das culturas foi monitorada por 30 dias diariamente. 

Para a semeadura da Soja e do Milho, foram preparados 120 vasos com 5dm³ de 

terra. 60 vasos foram usados para cultivar sementes de Soja e outros 60 vasos para a 

cultura de Milho, sendo semeada apenas duas semeneste em cada vaso para ambas as 

culturas.  

Os vasos de cultivo foram separados em dois grupos para cada uma das cultivares, 

na qual 30 vasos foram adubados com efluentes bovino e outros 30 receberam efluentes 

suíno. Entre estes grupos realizamos uma variação na quantidade de ambos os 

efluentes(50 mL, 75 mL e 100 mL) de ambos os efluentes distribuidos entre grupos de 10 

vasos. 

 Após o semeadura das sementes e a aplicação dos efluentes, foi realizado a 

medição diaria do desenvolvimento das plantas. Os valores obtidos foram somados e 

usados para calcular a média de crescimento de cada cultura em função da quantidade de 

efluentes usados. Realizou-se também a medição de irrigação para a reposição da água 

evaporada ou consumida, deacordo com a metodologia usada previamente por Sandmann, 

2013. 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

   

120 sementes foram cultivadas em vasos de 5 dm³, sendo 60 de Milho e 60 de 

Soja, e separadas em grupos de 10 vasos, cada grupo recebeu um tipo e quantidade 

diferente de efluente Na Figura 1, observam-se as médias de crescimento das sementes 

de Milho, em centímetros, e cada linha, representada por uma cor diferente, mostra a 

evolução de cada grupo de acordo com o tipo e a quantidade de efluente aplicado. 

O crescimento das culturas foi acompanhado por um mês (Outubro de 2018), 

utilizando-se de réguas para medição, os dados obtidos foram usados para análise gráfica, 

conforme ilustra a Figura 1.  

 

Observando a linha azul clara, é possível analisar a curva de tendência das 10 

sementes de Milho que receberam 50 mL de efluente bovino, podendo-se observar que o 

primeiro crescimento foi  de 0,55 cm (dia 13 de Outubro) e o pico de altura foi de 26,8 

cm (dia 24 de Outubro). As medições foram concluidas no dia 27 de Outubro, com uma 

diminuição na altura das plantas devido à seca que ocorreu nesse período. Por outro lado, 

a linha laranja, mostrou que houve um crescimento das sementes com aplicação de 75 

mL de afluente bovino, no inicio das medições, sendo que no dia 7 de Outubro a média 

de altura das plantas foi de 2,2 cm e o maior valor observado foi de 31,95 cm no dia 27 

Figura 1 - Média em cm referentes ao crescimento das amostras das sementes de Milho. 



 

 

 

de Outubro. O período de seca sofrido nas duas últimas semanas de observação não afetou 

drasticamente o crescimento dessas culturas. 

Pode-se observar um maior crescimento das plantas, com aplicação de 100 mL de 

efluente bovino (linha cinza), sendo o primeiro valor observado 6,9 cm (dia 07 de 

Outubro) e o valor que representa o maior crescimento relatado foi o de 33,75 cm no dia 

27 de Outubro. Porém  o crescimento das sementes de Milho que receberam 50 mL de 

efluente suíno (linha amarela), se desenvolveram tardiamente quando comparado com a 

mesma cultivar que teve maior aplicação de efluetes bonivos (100 mL), tendo seu 

primeiro crescimento relatado apenas no dia 17 de Outubro (10 cm), e o maior 

crescimento observado foi de 28,6 cm (dia 24 de Outubro). 

Todavia observamos que quando a concentração de efluentes suínos foi aplicado 

na faixa de 75 mL ( linha azul) e 100 mL (linha verde) o desenvolvimento inicial do 

cultivo com menor concentração de efluente foi de 6,15 cm quando comparado com 7,45 

cm para os vasos com maior concentração de efluentes (100 mL), porém os vasos com 

menor quantidade de efluentes obtiveram crescimento maximo  de 30,75 cm frente os 

vasos que receberam maior quantidade de efluentes (27,3 cm). Nossas observaçoes 

indicam que maiores quantidades de efluentes suínos auxiliam no desenvolvimento inicial 

do cultivo, porém a longo prazo a quantidade de nutrientes (NPK) fornecidos pelo 

efluente de suínos acaba sendo acumulado no solo e resulta em um menor crescimento 

no periodo de dias observados ao longo do experimento, resultados similares são 

relatados por  Seganfredo, 1999. Possivelmente uma analise de toxidade necessitaria ser 

feita para analisar precisamente a presença de algum elemento que em grande quantidade 

afete o desenvolvimento da cultura. 

As curvas de crescimento das 60 sementes de Soja semeadas e regadas com 

efluentes suíno e bovino em diferentes quantidades, é ilustrado na Figura 2. O crescimento 

dos vasos contendo soja não ocorreram de forma tão acentuada quanto a do Milho, uma 

vez que esse efeito é caracteristico da cultura.  A adição de  50 mL de efluentes bovinos 

(linha azul clara) teve um crescimento tardio com o primero valor do experimento sendo 

coletado no dia 17 de Outurbro com crescimento de 10 cm, por outro lado ao aumentar a 

quantidade de efluentes para 75 mL (linha laranja) o desenvolvimento inicial foi maior o 

que permitiu coletar dados no dia 7 de Outubro (1,75 cm), assim comparamos o 

crescimento final das sementes de Soja (dia 27 de Outubro) e obsevamos uma diferença 



 

 

 

de crescimento de 4,04 cm para os vasos com menor quantidade de efluentes (28,6 cm) 

frente os vasos com 75 mL (24,10 cm), sendo observado também que para os dois vasos 

o estresse hidrico cauda pela seca afetou significativamente o desenvolvimento das 

plantas. 

 

Ao aumentar a quantidade de efluentes bovino em 100 mL (linha cinza) o 

desenvolvimento das sementes de Soja se mantiveram proximas de 1,85 cm porém devido 

a grande quantidade de nutrientes no solo que não foram absorvidas pela cultura o 

desenvolvimento final observado foi menor quando comparado com as quantidade de 50 

mL e 75 mL de efluente, esse efeito indica que é necessario uma quantidade equilibrada  

de nutrientes para o melhor desenvolvimento da cultura.  

O desenvolvimento da Soja cultivada com 50 mL de efluente suíno (linha 

amarela),  teve um crescimento inicial menor frente aos demais resultados. Para os outros 

vasos cultivados com efluentes de suínos encontramos  uma média de 0,55 cm no dia 07 

de Outubro e apenas 14,45 cm no ápice de seu desenvolvimento, mensurado no dia 27 de 

Outubro. Contudo, ao aumentar a quantidade de efluentes suínos para 75 mL (linha azul 

escuro) o crescimento das semenstes de Soja ocorreram de forma tardia, sendo observados 

apenas no dia 13 de Outubro, com 1 cm e com desenvolvimento máximo durante a faixa 

de experimento (dia 27 de Outubro) alcançando 10, 3 cm no último dia de medição.  

Os testes realizados usando efluentes de suínos em vasos contendo 100 mL para 

cultivares foram analisados mostrado inicialmente o mesmo efeito encontrado para as 

Figura 2 - Média em cm referente ao crescimento das amostras de sementes de Soja. 



 

 

 

menores quantidade de efluentes de suino ( 50-75 mL) porém teve um crescimento de 3,2 

cm no dia 13 de Outubro, e o seu maior índice de crescimento observado foi de 

aproximadamente13,85 cm, no último dia de medição (27 de Outubro).  

A hipótese para a menor produtividade dos vasos contendo sementes de Soja 

cultivadas com dejetos de suínos esta diretamente relacionado com a composição química 

dos nutrientes. De acordo com a literatura (BRUNETTO et al., 2012 e LOURENZI et al. 

2016), a aplicação de compostos orgânicos de dejetos líquidos de suínos e maravalha 

promovem alterações nos atributos químicos do Latossolo Vermelho especialemnte nas 

camadas superficiais do solo, com maior ênfase para aumento do pH do solo e dos teores 

de P, K, Cu e Zn. Porém em grandes quantidades e em tempos longos de exposição no 

solo os efluentes suínos aumentam a presença de carbonos totais orgânicos e a afetam a 

capacidade de troca iônica até profundidade de 30 cm.  

Com a análise das Figuras 1 e 2, sugerimos que o efluente de suínos resulta em 

em menor produtividade das culturas de Milho e Soja resultando consequentemente em 

um desenvolvimento tardio e abaixo da média com a aplicação desse tipo de efluente. 

Sendo assim, o melhor dejeto a ser utilizado, tanto para o Milho quanto para a Soja, são 

efluentes obtidos da bovinocultura. Esse efeito pode ser correlacionado com o trabalho 

de TEIXEIRA 2016, que demostrou uma melhor fertilidade do solo com elevação do pH 

e de P, K, S, Ca, Mg para a produção de pastagem. Por outro lado, deve se recordar que 

os efluentes de suíno cultura apresetam um potencial maior para fertiirigação após um 

tratamento biologico em biodigestores, proporcionando a formação de metano e ácido 

sulfidrico como produtos de reação, o resíduo final do processo de bidigestão tem grande 

potencial para enriquecimento de nutrientes em solos degradados. A quantidade de 

efluente varia para cada cultura, já que o melhor resultado observado nas sementes de 

Milho foi o da aplicação de 100 mL de efluentes, e nas sementes de Soja a dosagem que 

mais surtiu efeito foi de 75 mL.  

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O uso de efluentes de dejetos suínos e bovinos produzidos em unidades de 

produção agropecuária para suprimir a falta de nutrientes no solo para a produção de 

culturas de Milho e Soja, foram avaliadas neste estudo.  Nossos resultados mostraram que 

cada cultura (Soja e Milho), requer uma quantidade diferente de nutrientes para seu 

desenvolvimento. Contudo, ambas podem ser supridas com o uso de efluentes bovinos. 

Sendo assim, a diferença de crescimento observado entre as culturas é resultante da 

dosagem de efluentes, já que para o Milho, a dosagem que melhor surtiu efeito foi 100 

mL de efluente, aplicados duas vezes, em vasos com 5dm³. Por outro lado para a Soja, o 

melhor resultado veio com duas aplicações de 75 mL dos dejetos bovinos. Desta forma 

esse estudo aponta que o uso de efluentes de dejetos bovinos para a produção de diferntes 

culturas  agrícolas é uma opção economicamente viavel. 
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RESUMO - O resíduo proveniente da poda arbórea é uma biomassa lignocelulósica com 

potencialidade energética ainda não utilizada, pois a mesma é descartada em um terreno 

da Prefeitura as margens da rodovia. Este trabalho visa quantificar e caracterizar o 

potencial energético desta biomassa e estimar o potencial disponível para geração de 

energia elétrica. Maringá conta com uma equipe da prefeitura e uma empresa terceirizada 

de corte e destinação desta biomassa, gerando em média 20 toneladas/dia, cinco dias por 

semana, dando um total aproximado de 400 toneladas/mês deste resíduo, não contando 

com os galhos finos e folhas, que são triturados e utilizados nas hortas comunitárias para 

compostagem. Através da norma ABNT NBR 14929/2017 foram determinadas o teor de 

umidade do método por secagem em estufa. Com a biomassa utilizada no teste do teor de 

umidade medimos o poder calorífico superior (PCS) utilizando um calorímetro Parr 6200. 

 

          Palavras Chave: resíduos. biomassa. toneladas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A preocupação com o ambiente vem aumentando ao longo dos últimos anos servindo 

como base para que a sociedade e organizações questionem sobre alguns modelos existentes 

de exploração destes recursos naturais. Membros da sociedade estão interessados em saber a 

intensidade que o ambiente está sendo explorado, assim como as consequências que isso 

acarretará no futuro. 

Maringá ainda vive o status de ser uma cidade bem arborizada, possuindo belos 

parques e avenidas, atraindo habitantes e turistas pela boa característica que ela apresenta, e 

até hoje usufrui desta iniciativa adotada tempos atrás por seus idealizadores, sendo destaque 

entre muitas cidades do Brasil (Sampaio, 2006). 

Alguns problemas acarretados pela má gestão dos resíduos e das árvores ainda vivas 

foram observados, entre os quais foram ressaltados danos provocados nas calçadas e galhos 

interferindo a fiação (Locastro e Angelis, 2015). 

A figura 1 mostra a poda dos galhos entre os fios. A figura 2 mostram os fios entre o 

tronco da árvore que caiu com o vento.  

 

  
 
 
 

 

 

Figura 1. Poda dos galhos.  
Fonte: Autor 

 

Figura 2. Queda de árvore com o vento.  
Fonte: Autor 

 



 

 

 

É comum estes resíduos serem jogados em aterros e lixões por todo País. Esta 

biomassa se mistura com outros resíduos ali existentes contribuindo para a produção do 

biogás, que não sendo coletado, impacta o meio ambiente, uma vez que é composto em 

sua maioria por metano, sendo ele grande culpado pelo efeito estufa (Cortez, 2011).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido com coletas mensais da poda das árvores. Iremos 

utilizar para esta pesquisa as duas espécies arbóreas mais abundantes da cidade, com 

aproximadamente 30% de todas as árvores do Município, sendo elas a Sibipiruna 

(Caesalpinea peltophoroides) e Tipuana (Tipuana Tipu), além de outras espécies 

existentes na cidade (PGAU, 2019). 

O material coletado para nosso estudo vem de uma empresa terceirizada pela 

Prefeitura. Eles utilizam motosserras para o corte das árvores. Os galhos mais finos 

juntamente com as folhas são triturados no local através de um triturador instalado no 

caminhão de coleta para facilitar o transporte desta biomassa.  

A coleta do material é feita através do cavaco que sai da motosserra.  

Por não termos um triturador compatível que transforme galhos em cavacos na 

instituição, optamos por coletar o material proveniente da motosserra, pois o mesmo sai 

apto para medir o teor de umidade de cavacos de acordo com a ABNT (NBR 

14.929/2017). Coletou-se em média um quilo de amostra de cada espécie arbórea. 

O cavaco usado neste trabalho é coletado dentro do cesto que iça o operador para 

começar cortar a árvore. Coleta-se a amostra diretamente do cesto devido à praticidade e 

também por não haver contato como solo. As figuras 3 e 4 mostram o operador dentro do 

cesto, assim como o cavaco pronto para ser coletado. 

 

 

 



 

 

 

  

Figura 3. Operador pronto para ser içado. 

Fonte: Autor 

 

Figura 4. Pó de serra pronto para ser 

coletado. Fonte: Autor 

 

Com a amostra no laboratório começamos a preparar o procedimento para 

darmos inicio na determinação do teor de umidade de cavacos – método por Secagem por 

Estufa conforme (ABNT 14 929). 

De acordo com (Donato et al, 2015), A metodologia mais satisfatória para 

determinação do teor de umidade da madeira em cavacos por secagem em estufa é o 

estabelecido de acordo com a norma da (ABNT 14929) também chamado de método 

gravimétrico ou da estufa. 

Com a amostra desidratada que foi utilizada para medir o teor de umidade 

conforme (NBR 14929) iremos fazer o teste do Poder Calorífico Superior utilizando o 

calorímetro PARR 6200. 

Os cenários 1 e 2 apresentados neste estudo foram baseados em dados obtidos 

em nossas coletas, análises laboratoriais, dados de uma indústria que produz cadeiras para 

geração de energia elétrica e dados da empresa que fornece energia elétrica para Maringá 

através de telefonema e e-mail. Os cálculos para obtenção dos valores gerados pela usina 

foram feitos por um professor de engenharia mecânica. 

O resultado do cenário 3 foi feito através de análise de mercado, assim como 

dados fornecidos por uma empresa interessada em comprar esta biomassa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram abordados três cenários, sendo dois principais, e um terceiro, visando à 

comercialização da biomassa gerada com a poda das árvores em Maringá. Todos os 

cenários mostrados neste trabalho foram pensados como sendo os funcionários da 

prefeitura como parte da mão de obra, por isso não mensuramos salários. 

O primeiro cenário que a Prefeitura instale a usina termelétrica e realize a poda 

e retirada das arvores condenadas na cidade, transportando todo o resíduo até o local de 

descarte, que é a pedreira do município, sendo o local mais indicado para instalação da 

usina, devido ao fato das podas das árvores serem depositadas neste local.  

O segundo seria a realidade atual, onde a prefeitura de Maringá terceiriza a 

maioria do serviço de poda das árvores. O custo anual por licitação para este ofício fica 

em torno de R$ 5.000.000,00 conforme dados disponibilizados no site da prefeitura. 

Faremos o estudo de viabilidade econômica de instalação da usina neste cenário. 

E o terceiro cenário para a prefeitura, mais rápida, mais econômica e mais 

simples, caso não quisesse investir em uma usina termelétrica completa seria a trituração 

e venda do cavaco. Na região de Maringá é comercializado a R$ 100,00 t. (eucalipto) de 

acordo com o site MF Rural.  

A cidade de Maringá produz mensalmente cerca de quatrocentas toneladas de 

massa úmida de biomassa vindas da poda das arvores.  

É importante sabermos a quantidade de biomassa seca produzida pela poda. 

Como a perda média de umidade ficou em torno de 38% das árvores mais abundantes e 

pesquisadas neste estudo, temos então a quantidade de 248 t/mês de massa seca para a 

queima e geração de energia elétrica. 

Com poder calorifico superior (PCS) médio de 4200 cal/g, poder calorífico 

inferior (PCI) médio de aproximadamente 2.200 cal/g (Cortez, 2011) e umidade em torno 

de 38% das espécies (Tipuana, Sibipiruna, Ipê, Canelinha, Jacarandá Mimoso, Ficus e 

outras). Este estudo pesquisou várias espécies arbóreas, no entanto se deteve em duas 

mais representativas da cidade devido ao seu tamanho e idade, as Sibipirunas com quase 

27% de densidade relativa das árvores de Maringá e a Tipuana com quase 5% (PGAU, 

2019).  



 

 

 

O modelo de uma pequena central termelétrica escolhido para este estudo de 

caso foi a do ciclo a vapor (Rankine), dando uma destinação ambientalmente correta para 

a biomassa e gerando energia elétrica com o resíduo que é descartado na pedreira 

Municipal de Maringá-Pr. Este mesmo modelo foi utilizado com sucesso em seus estudos 

por (CORTEZ, 2011), (VELAZQUEZ et al, 2014) e (MACCARINI, 2010) por se mostrar 

eficiente e ter tecnologia nacional, vindo ao encontro das necessidades locais que 

precisam de uma usina de pequeno porte. 

Na identificação e analise dos impactos ambientais vindos da geração de energia, 

todo o ciclo do combustível deve ser levado em consideração, já que parte dos impactos 

ambientais estão ligados à etapa de produção e transporte do recurso energético. Porem, 

no caso da biomassa da poda urbana utilizados como combustível a etapa da produção da 

biomassa foi desconsiderada, assim como o transporte, já que os resíduos teriam que ser 

deslocados do seu local de origem até a disposição final.  

O ciclo a vapor (Rankine) leva em consideração a instalação de uma planta 

termoelétrica composta pelos seguintes equipamentos: Caldeira, Turbina de 

Condensação, Gerador, Condensador e Sistema de resfriamento conforme mostra a figura 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Desenho esquemático da usina.  

Fonte: A1 Engenharia 

 

Com a quantidade disponível de biomassa e com dados de um fabricante de 

caldeira, o Professor Drº Marcio Higa (ENG. MECANICA, UEM) selecionou para este 

Gerador 



 

 

 

projeto uma caldeira com vazão de até 1,6 t/h de vapor, pressão de 27 bar/g, temperatura 

do vapor saturado de 228ºC e temperatura de 340ºC para o vapor superaquecido. 

Os custos referentes à Central Termelétrica, assim como sistemas, montagem, 

obras civis, instalação, transporte e mão de obra foram feitos pelo fabricante do 

equipamento. No levantamento dos investimentos iniciais não consideramos custos com 

terreno, projeto de engenharia e licenciamento, devido ao fato de serem obrigatórios a 

qualquer projeto de engenharia. Sabe-se que se a própria prefeitura de Maringá for à 

investidora da usina termelétrica, a mesma possui áreas disponíveis que podem ser usadas 

para a instalação da central, e uma delas é a pedreira, onde ela descarta os resíduos de 

poda.  

A Tabela 1 a seguir detalha os valores em Reais para a instalação completa da 

usina termelétrica na pedreira Municipal de Maringá-Pr. 

 

Tabela 1: Valores em Reais dos componentes da caldeira.  

- Tratamento de Água   
           
75.000,00    

- Caldeira      
     
1.750.000,00    

- Interligações (Vapor e Condensado) 
         
200.000,00    

- Skid Geração de Energia   
     
2.025.000,00    

- Conexão com Concessionária   
         
300.000,00    

- Civil (Incluindo Barracão)   
         
450.000,00    

- Triturador Lippel PTL 300/600   
         
200.000,00    

    
- TOTAL (R$)                                           5.000.000,00  

 

Fonte: A1 Engenharia 

Com base nas informações de consumo de vapor no processo (caso aplicável), 

no consumo de energia e na disponibilidade de combustível, é possível definir a Potência 

de Geração. Os cálculos apresentados a seguir, assim como a planta e o dimensionamento 

do equipamento foram feitos pelo Professor Drº Marcio Higa, (Eng. Mecânica, UEM). 

 



 

 

 

A Companhia Energética do Paraná (COPEL) conforme dados disponibilizados 

na sua pagina virtual, assim como via e-mail não compraria a energia gerada nesta usina 

termelétrica por ser inferior a 5 MWh, sendo assim teremos que optar pela modalidade de 

Geração Distribuída, que faz a conversão da energia em créditos futuros. A tabela 2 a 

seguir mostra o cenário 1 de como seria a venda dos créditos desta energia produzida para 

as residências. 

 

Cenário 1.  

 

 

Fonte: Autor. 

Usaremos este cenário para a primeira hipótese. Sendo assim, não estão incluídas 

as despesas com pessoal devido ao fato de toda a biomassa coletada, assim como os 

funcionários serão da prefeitura. 

Como a energia gerada não pode ser vendida, fizemos uma estimativa de quantas 

casas de pequeno porte (100 KWh/mês) esta usina termelétrica poderia abastecer 

conforme apresentados na tabela 3 a seguir. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

A tabela quatro a seguir mostra a receita anual descontando a depreciação do 

equipamento. 

 

 

Geração 

de 

energia. 

300 

KW/h 

 

Turno de 24h 

7.200 KW/h 

 

Valor pago no 

KW/h 

R$ 0,87 

 

Total diário 

R$ 6.264,00 

 

(30 dias) 

R$ 187.920 

 

Energia produzida em 

onze meses: R$ 

2.067.000,12 

 

Turno de 24h 

7.200 KW/h 

 

Trinta dias 

216.000 kWh/mês 

 

 

Consumo mensal: 

100kwh/mês 

 

Total de casas 

abastecidas: 

2.160 

Tabela 3 – Total de casas abastecidas pela geração de energia elétrica. 

Tabela 2. Ilustração dos valores adquiridos com a venda dos 

créditos obtidos na geração de energia pela usina. 



 

 

 

Tabela 4. Receita líquida anual descontando a depreciação do equipamento. 

Fonte: Autor. 

 

Neste cenário observamos que no prazo de onze meses a receita gerada com a 

comercialização da energia seria de R$ 1.817.000,120. Utilizamos o prazo de onze meses 

porque a usina ficará parada por 35 dias para manutenção, assim como as férias dos 

servidores. Dentro desta perspectiva a usina se pagaria no prazo inferior a três anos 

aproximadamente. 

Um detalhe que deve ser levado em consideração sobre a utilização dos resíduos 

de poda para a geração de energia é a geração elétrica descentralizada a partir de uma 

fonte renovável e produção constante. Outro ponto relevante é não instalar novas linhas 

de transmissão e distribuição, porque além de ser perto do centro consumidor já existe 

linha de transmissão perto do local da possível instalação da usina sendo que a energia 

gerada ocorrerá perto do centro consumidor. 

 

Cenário 2 

 

O segundo cenário é o que acontece hoje em Maringá, onde a prefeitura gasta 

em média R$ 5.000.000,00 por ano em licitações para poda e remoção das arvores 

condenadas da cidade conforme mostra a Tabela 5. 

Tabela 5. Valores finais descontados a depreciação e custos com a licitação 

anual. 

 

 

 

Receita anual 

R$ 2.067.000,120 

 

Depreciação do 

equipamento 

(5% ao ano) 

250.000,00 

 

 

Receita Liquida (anual) 

R$ 1.817.000,120 



 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Embora o saldo financeiro seja devedor, podemos constatar que seria uma 

solução viável do ponto de vista ambiental e também econômico, estaríamos eliminando 

um passivo ambiental de 400 t/mês deste resíduo arbóreo que são jogados na pedreira 

municipal de Maringá, assim como diminuindo o custo destas licitações. 

 

Cenário 3 

 

Seria um meio mais prático e barato de dar uma destinação ambientalmente 

correta para a biomassa gerada com a poda. 

Dentro deste panorama a prefeitura pagaria o equipamento no prazo de cinco 

meses conforme mostra a tabela a seguir. Não consideramos o custo do funcionário, 

devido ao fato de que a prefeitura tem mão de obra para realizar esta função. A tabela seis 

mostra os valores em reais. 

 

Tabela 6. Valor do equipamento e valor da biomassa comercializada 

Triturador Lippel PTL 300/600 R$ 200.000,00 

Uma tonelada R$ 100,00 

400 t/mês R$ 40.000,00/mês 

4.400 t/onze meses R$ 440.000/ano 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 

Receita anual 

R$ 

2.067.000,120 

 

Depreciação do 

equipamento 

(5% ao ano) 

250.000,00 

 

 

 

Receita Liquida 

(anual) 

R$ 1.817.000,120 

 

Licitação 

Despesa anual 

R$ 5.000.000,00 

 

Saldo devedor 

 

R$ 3.182.999,88 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos possíveis resultados mostrados neste trabalho podemos observar que 

ainda é raro uma cidade utilizar estes resíduos de forma ambientalmente correta, tanto 

para produção de composto orgânico como para aproveitamento energético. Durante as 

coletas mensais verificamos que a empresa responsável pela poda e também funcionários 

municipais não tinham ideia que este resíduo é um bem precioso e pouco aproveitado em 

Maringá e em quase todas as cidades do Brasil. Este trabalho tem seu foco principal para 

o aproveitamento do resíduo da poda das arvores para a geração de energia elétrica, 

podendo integrar o lado ambiental concomitantemente com o lado social. 

Em um cenário mais simples, estes resíduos poderão ser vendidos para uma 

empresa que tem interesse em consumir este material para geração de vapor e energia 

elétrica. 
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RESUMO – Neste trabalho é apresentada a reparametrização de um modelo 

clássico e um novo modelo empírico para a hidratação de grãos. Para isso foi 

realizado um experimento de hidratação de grãos de soja a 30°C e colhidos 

os dados cinéticos de hidratação de soja. Na sequência foi realizado o ajuste 

das equações dos modelos e constatou-se que o modelo empírico proposto 

apresenta um bom ajuste, representando bem os dados cinético, enquanto o 

modelo reparametrizado não representou bem os dados, contrariando os 

resultados obtidos por outros autores não sendo capaz de prever o teor de 

umidade de equilíbrio. 

 

Palavras Chave: Modelos Empíricos, Transferência de Massa, Grãos. 

  

 

INTRODUÇÃO  

 

A soja é uma das oleaginosas mais consumidas no mundo, tendo grande 

importância econômica em muitos países, incluindo o Brasil, que é o segundo maior 

produtor mundial de soja. A soja é uma oleaginosa altamente nutritiva, pois apresenta 



 

 

 

níveis notáveis de proteínas de alta qualidade e ácidos graxos poliinsaturados como 

isoflavonas, saponinas, fitatos e outros. Sendo também uma excelente fonte de minerais, 

como cobre, ferro, fósforo, potássio, magnésio e manganês, além de conter vitaminas do 

complexo B (EMBRAPA, 2012). 

Diversos produtos provenientes da soja, como leite de soja e tofu, demandam 

hidratação, um processo de grande importância para o processamento da soja, assim como 

o seu cozimento e extração de componentes. O estudo dos processos de hidratação de 

grãos também é importante por ter aplicações práticas em estudos de secagem que 

envolvem alto consumo energético (COUTINHO et al., 2007). Nos processos de 

hidratação, modelos matemáticos são utilizados como ferramentas de controle de 

qualidade. Estes modelos permitem simular, prever e controlar a absorção de água do 

material (MATTIODA et al., 2019). 

A modelagem matemática é essencial para a compreensão do comportamento de 

muitos processos e sistemas, sendo utilizada como uma ferramenta para redução de custos 

ou melhoria da qualidade dos processos industriais (ZAVVAR SABEGH et al., 2016). 

Os modelos matemáticos podem ser classificados como empíricos ou 

fenomenológicos. Os modelos empíricos são obtidos a partir de correlações matemáticas 

ajustadas a dados experimentais. Modelos fenomenológicos, consideram o fenômeno 

envolvido no processo, sendo obtidos a partir de considerações teóricas sobre o 

fenômeno, tais como equações de difusão e convecção ou balanços de massa e energia 

(MATIAS et al., 2019; MATTIODA et al., 2019)  

Há também os modelos semiempíricos que são a mistura de duas classificações, 

que e apresentam vantagens de ambas, como a facilidade de implementação dos modelos 

empíricos e a capacidade de prever parâmetros, como por exemplo prever, o teor de 

umidade de equilíbrio por ajuste (MATIAS et al., 2019). 

Os modelos matemáticos também podem ser classificados como de parâmetros 

distribuídos quando consideram variações espaciais e de parâmetros concentrados ao 

desconsiderar as variações espaciais do objeto estudado. Os modelos de parâmetros 

concentrados são vantajosos por terem aplicação simples, pois ignoram as variações 



 

 

 

espaciais das propriedades físicas do sistema e têm ampla aplicabilidade (COUTINHO et 

al., 2007). 

O objetivo deste trabalho é apresentar a aplicação de modelos empíricos e 

semiempíricos para a hidratação de sementes de soja. Para isso foi proposta uma 

reparametrização de um modelo fenomenológico consagrado na literatura de modo a 

obter-se um modelo semiempírico. Na sequência foi proposta a aplicação de um novo 

modelo empírico no ajuste da cinética de hidratação, então os modelos tiveram sua 

qualidade de ajuste comparada.  

 

Modelo de Parâmetros Concentrados 

 

Nos modelos de parâmetros concentrados, consideram-se que as variáveis de 

interesse sofram influência de apenas uma variável independente, como por exemplo, 

tempo, ou, posição espacial. Devido a isso os modelos de parâmetros concentrados são 

empregados para descrever fenômenos cuja variação espacial é muito pequena, apesar de 

todo o fenômeno real ser distribuído. Todos os sistemas reais são distribuídos, porém 

muitas vezes quando a variação espacial é muito pequena, é comum representar os 

fenômenos por modelos de parâmetros concentrados devido à complexidade dos modelos 

de parâmetros distribuídos (GARCIA, 2004). 

Nicolin et al. (2015) e Omoto et al. (2009) apresentaram um modelo de parâmetros 

concentrados para a transferência de massa cujo ajuste foi empregado em dados 

hidratação de grãos de ervilha em processo de regime transiente, o modelo foi proposto a 

partir do balanço de massa do grão.  

Balanços de massa são utilizados para demonstrar a variação da massa de um 

determinado material em relação ao tempo. Omoto et al. (2009) realizaram o balanço de 

massa em termos de densidade dos grãos de ervilha e da água com o intuito de obter-se 

um modelo para descrever a variação da massa de água em relação ao tempo. Por 

simplificação neste trabalho propõe-se realizar o balanço de massa em termos do teor de 

umidade do grão (X) para descrever a variação do teor de umidade no grão de soja em 

relação ao tempo (Equação 1). 



 

 

 

 

= .  (1) 

 

Sendo:  

 – Fluxo mássico (kg.cm-2min-1);  
A – Área especifica do grão (m²). 

Pode-se definir o fluxo mássico  em relação ao teor de umidade (X), conforme 

evidenciado pela Equação 2. 

 

 = − −  (2) 

 
Sendo:  

 – é a constante cinética de transferência de massa (kg.cm.min-1); 

 –  teor de umidade de equilíbrio (kg H2O/kgsólido seco) 

 

Devido as variações na dimensão e formato no grão de soja durante a hidratação 

é necessário considerar a variação do diâmetro ao longo do processo, porém com a 

finalidade de simplificar-se a coleta de dados propõe-se trabalhar com uma constante que 

desconsidere a variação de diâmetro ao englobar área de grão (), alguns autores, como 

Omoto et al. (2009), empregam a Equação 1 considerando o volume constante. Ao 

trabalhar-se com  é possível desconsiderar a área especifica do material no 

equacionamento do modelo, de modo que, pode-se obter uma equação semi-empirica que 

represente o processo de hidratação com a mesma qualidade de ajuste das equações 

fenomenológicas empregadas por Nicolin et al. (2015) e Omoto et al. (2009), pois = . Assim obtém-se a Equação 3: 

 
 



 

 

 =   −  (3) 

 
Matias et al. (2017) ajustaram os parâmetros do modelo de Omoto et al. (2009) 

reparemetrizado, apresentado na Equação 3, aos dados cinéticos de hidratação de amido 

natural com sucesso, e conforme os autores, foi possível determinar os valores de  pelo 

método dos mínimos quadrados, de modo, que os valores de  determinados por ajuste 

convergiram aos valores experimentais de . 

 

Método dos Mínimos Quadrados 

 

A estimação dos parâmetros de modelos pode ser feita pelo método dos mínimos 

quadrados conforme a Equação 4. 

 

 

∅ =  ∑ − � ² (4) 

 
Sendo:   - Teor de umidade experimental � / �  ); �  – Teor de umidade calculado � / �  ). 
 
Comparação de Modelos 

 

AIC – Critério de Informação de Akaike: Conforme Akaike (1974), o viés dos 

dados é fornecido de forma assintótica pelo número de parâmetros a serem estimados no 

modelo, dessa forma o autor definiu o critério de informação dado pela relação da 

Equação 5: 

 

 



 

 

 = k –  �n ̂  (5) 

 

Sendo:  ̂ – Valor da função máxima verossimilhança do modelo; 

 – O número de parâmetros estimados pelo modelo. 

O modelo Akaike baseia-se na existência de um modelo real que é desconhecido, 

e objetiva quantificar a diferença entre o modelo avaliado e esse modelo real 

desconhecido. Portanto, quanto menor o valor de Akaike para o modelo, melhor o modelo 

se ajusta aos dados experimentais. O Critério de Informação Akaike pode ser empregado 

para comparar diversos modelos (AKAIKE, 1974). Uma das vantagens do critério de 

Akaike é que ele penaliza o número de parâmetros, permitindo identificar o modelo mais 

parcimonioso.  

EQM – Erro Médio Quadrático: O Erro Quadrático Médio (EQM) de um modelo 

é dado pelos desvios do modelo, considerando a diferença entre os valores preditos e os 

valores experimentais ou reais (VIEIRA et al., 2008). O EQM é apresentado na Equação 

6: 

 

 

=  ∑ = −  �̂ ²
 (6) 

 

 

Sendo: 

– i-ésimo valor da amostra; 

�̂ – i-ésimo valor da estimativa de ; 
 – Número de observações da amostra. 



 

 

 ² – Coeficiente de Determinação: O Coeficiente de Determinação é uma das 

medidas de erro mais empregadas na avaliação da qualidade de ajuste, tanto de modelos 

lineares como não lineares (CORNER e BERGER, 1987). O coeficiente de determinação 

é dado pela Equação 7: 

 

 

= ∑ = − �̂ ² −   (7) 

 

Sendo: 

 –  Média dos valores da amostra. 

 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para realização do experimento foram empregados os seguintes materiais: 

amostras de 100 gramas de sementes de soja; estufa; banho termostático; cronômetro; 

peneira Tyler Mesh 12 de 15 cm de diâmetro; e balança analítica. Foram separadas duas 

amostras da mesma variedade de soja, uma foi para a secagem de 48 horas a 105°C em 

estufa e a outra levada ao banho termostático para ser hidratada 30°C e pesada em 

intervalos regulares de tempo de modo a obter sua massa (�  em vários momentos de 

tempo durante a hidratação.  

  Após retirar-se a amostra da estufa e deixa-la no dessecador até resfriar obteve-

se a massa seca da amostra. A Massa de água nesse caso foi determinada pelo balanço de 

massa, conforme a Equação 8: 

 

 



 

 

 M =   M − M  (8) 

 

 

Em que:  � – Massa de água (kg); � – Massa total (kg); � – Massa seca (kg). 

Conhecendo-   e  é possível determinar o teor de umidade (X) da soja em 

massa de água por massa de sólido seco (b.s), como é demonstrado pela Equação 9: 

 

 

=  (9) 

 

 

Determinação de Parâmetros de Modelos  

 
O ajuste dos parâmetros do modelo ( e ) foi realizado no MATLAB. Os 

passos para a estimação dos parâmetros estão representados no fluxograma da Figura 1. 

 não foi determinado experimentalmente e sim  por meio de ajuste do modelo aos dados 

experimentais.  



 

 

 

 
 

Figura 1 – Método para a estimação de Parâmetros dos modelos. 

 

Solução Analítica: A solução analítica do modelo é obtida ao se integrar a Equação 

3, obtendo-se a seguinte relação: = − .  − . + , na qual c é a constante de 

integração. Aplicando a condição inicial (t = 0) obtém-se a relação da Equação 10 para a 

o teor de umidade dos grãos. 

 

 

 (10) = − . +  

 

Proposição de modelo empírico: Com o objetivo de testar-se uma correlação que 

apresente resultados superiores ao da Equação 10, tendo em vista o perfil de crescimento 

logarítmico dos dados cinéticos de hidratação de soja, foi proposto um modelo empírico 

conforme a Equação 11.  

 

 

Solução Analítica= − − . )+
Entrada com dados 

experimentais 

Estimativa inicial

( , Cálculo do Resíduo ∅ = ∑ − � ²
Minimização de (∅)

- Rotina nlinfit -
Parâmetros ajustados 

( ,



 

 

 = + � e − .    (11) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A solução analítica do modelo de Omoto et al. da Equação 10 e o modelo empírico 

da Equação 11 foram ajustados aos dados experimentais. A Tabela 1 apresenta os valores 

dos parâmetros dos modelos ajustados. Nota-se que o modelo de Omoto demonstra não 

prever com muito sucesso o , uma vez que os valores preditos de   foram inferiores 

aos valores experimentais de  no final da curva, o quais ainda não haviam apresentado 

sinais de estabilização. 

Tabela 1 – Parâmetros ajustados dos modelos 

Parâmetros ajustados de modelos 

Omoto Modelo Empírico 

 0,001524 �  5,7607 �   0,8718 �  2,098×10 6 

*****   0,4036 

 

A Figura 2 apresenta os modelos das Equações 10 e 11 ajustados aos dados 

experimentais de hidratação de soja. Conforme a Figura 2, observa-se que o modelo 

empírico da Equação 11 ajustou-se melhor aos dados que a solução analítica do modelo 

de Omoto da Equação 10. 



 

 

 

 

  

Figura 2 – Modelos ajustados aos dados experimentais. 

 

Com o intuito de realizar uma comparação numérica da qualidade de ajuste dos 

modelos apresentados neste trabalho foi construída a Tabela 2, na qual são apresentados 

os critérios de AIC e EQM e R². Conforme a Tabela 2 nota-se que o modelo empírico 

representa melhor os dados que o modelo de Omoto et al., uma vez que o valor do 

coeficiente de determinação R² está mais próximo da unidade e os valores de AIC e EQM 

são significativamente menores.  

Tabela 2 – Comparação numérica dos modelos 

Modelo AIC EQM R² 

Omoto -41,5504 0,004035 0,92 

Modelo 
Empírico 

-76,9255   5,037×104 0,99 

 

Os resultados obtidos neste trabalho diferem dos resultados apresentados por 

Nicolin et al. (2015), Omoto et al. (2009) e Matias et al. (2017), pois esses autores 

obtiveram bons ajustes para o modelo de Omoto.  



 

 

 

Além disso os resultados obtidos neste trabalho ainda diferem do trabalho de 

Matias et al. (2017), pois esses autores conseguiram uma boa convergência na 

determinação dos valores de  por ajuste, de modo que, os valores ajustados 

convergiram para os valores experimentais de . Porém vale ressaltar que Matias et al. 

(2017) já tinham obtido o perfil de estabilização da curva cinética, o que indica que o 

modelo de Omoto não é recomendado em situações em que não é obtido o perfil de 

estabilização da curva de hidratação e não se conheça o . 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme os resultados obtidos neste trabalho o modelo empírico apresentado 

pode ser empregado com sucesso para representar as curvas de hidratação de soja, mesmo 

nos casos em que não é obtido o perfil de estabilização da curva. Isso se deve ao fato de 

o modelo ser uma correlação empírica. Além disso, por meio deste trabalho constatou-se 

que o modelo de Omoto não deve ser empregado na predição do teor de umidade de 

equilíbrio nas situações em que o perfil de estabilização da curva cinética não tiver sido 

obtido experimentalmente, não sendo este modelo recomendado para essas situações, 

devendo neste caso, usar o modelo empírico. 
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RESUMO - A determinação da concentração de componentes existentes em 

soluções é uma das análises mais importantes existentes, pois graças a isso é 

possível determinar, por exemplo, se a água consumida está contaminada, ou 

se a quantidade de nutrientes existentes em um resíduo está dentro dos 

parâmetros para que possa ser despejado no rio. Contudo, muitas vezes estas 

análises utilizam-se de equipamentos muito custosos e que podem dificultar 

o acesso destes por instituições com menor verba orçamentaria. Sendo assim, 

o objetivo deste trabalho foi construir um fotocolorímetro de baixo custo e de 

alto desempenho, para que pudesse ser utilizado em aulas práticas na UFPR-

Setor Palotina. Ao termino de sua construção o mesmo foi calibrado e 

verificou-se possuir um nível de precisão próximo ao de equipamentos 

comerciais, e, portanto, sua utilização nas aulas práticas da UFPR foi 

aprovada. 

 

Palavras Chave: Análises. Multímetro. Led.  

 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos últimos anos o desenvolvimento de pesquisas e o fomento ao 

empreendedorismo dentro dos colégios públicos e privados tem gerado publicações 

científicas acerca dos mais variados assuntos. Como se pode observar na 8a Feira de 

Ciência e Tecnologia - Fecitec (2018). No entanto, muitas vezes, essas pesquisas 

dependem da utilização de equipamentos que custam valores elevados, o que pode 

dificultar ou restringir as pesquisas, nestas instituições devido ao acesso a esse tipo de 

equipamento (16a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, 2018).  Um destes 

equipamentos é o espectrofotômetro que tem como função auxiliar na determinação da 

concentração de substancias desconhecidas.  

Sendo assim, o presente trabalho visou o desenvolvimento de um fotocolorímetro, 

equipamento muito utilizado em análises de diversos tipos de compostos em solução. O 

equipamento desenvolvido deveria ter baixo custo, ser de fácil montagem, conservação, 

manuseio e apresentar precisão nos resultados. Sendo assim buscou-se desenvolver um 

equipamento simples, barato e acessível para todos. Tal aparelho poderá ser utilizado nas 

mais diferentes análises químicas e assim, despertar o interesse dos alunos e facilitar a 

compreensão de conceitos abstratos relacionados a estrutura e composição dos compostos 

químicos, sua quantificação, detecção e identificação. 

 

Espectrofotômetro 

O Espectrofotômetro é um equipamento que se baseia no princípio da lei de 

Lambert Beer para determinação da concentração de substâncias presentes em amostras. 

De acordo com Lemos et al (2009) esta técnica é aplicada para determinações de 

compostos orgânicos e inorgânicos, como, por exemplo, na identificação do princípio 

ativo de fármacos. Mais importante, entretanto, são as aplicações da espectroscopia de 

absorção visível/ultravioleta para a determinação quantitativa de compostos contendo 

grupos absorventes. 



 

 

 

Os espectrofotômetros são por muitas vezes tratados como “caixas-mágicas” onde 

uma amostra é inserida e um resultado é obtido sem que fique claro como o equipamento 

gerou o resultado (Tavaner e Thomas-Oates,2007). Devido ao elevado custo destes 

equipamentos pode-se optar pela substituição destes por outros modelos. Um destes é 

utilizando um multímetro par determinar a concentração das soluções. 

 

Multímetro 

É um aparelho que permite a medição de várias grandezas elétricas, tais como 

intensidades de corrente, tensões elétricas, resistência elétricas, capacidades, indutâncias, 

frequências e temperaturas. (Goretti, 2019). Atualmente existem no mercado uma enorme 

variedade de multímetros: de tipo analógico ou digital; de pequenas (bolso) ou grandes 

dimensões; de baixa ou elevada precisão; de baixo ou elevado preço (Dias, 1996). 

Fazendo uso da lei de Lambert Beer pode-se utilizar um multímetro para determinar 

a absorbância de uma solução de concentração desconhecida ou certificar que tal solução 

possui mesmo a concentração indicada. 

 

Lei de absorbância 

A lei de absorção, conhecida como lei de Lambert Beer, relaciona 

quantitativamente o grau de atenuação de uma fonte de radiação eletromagnética 

incidente em uma solução, com a concentração das moléculas absorventes presentes e o 

tamanho do caminho sobre o qual acontece a absorção. Quanto maior o caminho ótico ou 

a concentração de moléculas absorventes, maior será o número de centros absorventes 

presentes no caminho, consequentemente haverá uma maior atenuação da intensidade de 

luz (Skoog et al., 2005). 

Moléculas e íons presentes são capazes de absorver fótons e são então promovidos 

do estado fundamental para um estado excitado mais energético. A quantidade de energia 

absorvida é proporcional à concentração da espécie na solução, possibilitando a 

quantificação (Gomes et al,2008). 



 

 

 

Devido às interações entre os fótons e as partículas absorventes a intensidade do 

feixe decresce de P0 a P. A transmitância T da solução é a relação entre a radiação 

incidente e a transmitida pela solução, e pode ser calculada segundo a Equação (1) 

(Webster,1998).  

 

 = ⁄                                                                                                       (1) 

 

 

T = Transmitância 

P = Radiação incidida 

P0 = Radiação recebida 

A absorbância ‘A’ de uma solução está relacionada com a transmitância de forma 

logarítmica, conforme a Equação (2).  

 

 = − = ⁄                                                                          (2) 

 

 

A=Absorbância 

Conhecendo a absorbância de uma solução e sabendo sua concentração pode-se 

construir uma curva de calibração daquela substância. 

 

Gráfico de calibração 

O gráfico analítico deve apresentar os dados estatísticos da intersecção, da equação 

de regressão linear, o coeficiente de correlação ou de determinação e a concentração 



 

 

 

estimada dos calibradores (soluções-padrão). O gráfico analítico pode ser construído com 

no mínimo cinco valores de concentração num intervalo definido (Ferreira,2011; 

Bressolle et al 1996; ICH,1996).  

Julga-se satisfatória a linearidade do gráfico quando o coeficiente de correlação da 

reta (R2) obtida não é estatisticamente diferente da unidade (Brito et al., 2003). Considera-

se: 

R2=1 Correlação perfeita  

0,91< R2<0,99 Correlação fortíssima  

0,61< R2<0,91 Correlação forte  

0,31< R2<0,60 Correlação média  

0,01< R2<0,30 Correlação fraca  

R2=0 Correlação nula 

 

METODOLOGIA 

 

  Para a construção do colorímetro foram utilizados os seguintes materiais: 

Multímetro digital de bancada modelo POL-79 (Politerm) (Led amarelo), Multímetro 

digital DT-830B (led azul), Multímetro digital SE-9786A (PASCO scientific) (led 

vermelho), Bateria 9 Volt, LED amarelo, vermelho e azul, (2 de cada cor), Protoboard 

(Utilizada para conexão dos cabos), 2 cabos de Protoboard com entrada macho/femea, 1 

resistor 100 ohm, Impressora γD, Fios para multímetro com “ponta de jacaré”, Conector 

para bateria. 

Inicialmente foi utilizada uma impressora 3D para realizar a impressão do suporte 

da cubeta e dos leds. Para isso utilizou-se o software AutoCAD2018® onde foi desenhado 

o modelo com as dimensões exatas para que a cubeta e os leds pudessem ser encaixados 

de maneira mais justa possível. Os cortes e as dimensões do suporte estão presentes na 

figura 1. 

 



 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo em 3D sem dimensões. a) vista frontal. b) vista lateral c) vista 

superior (Unidade: Milímetros). 

 

Com o suporte pronto foram fixados os leds nas aberturas laterais utilizando 

Superciano® (Adesivo instantâneo). Sendo colocado os leds de mesma cor em furos 

frente a frente. Após isto foi utilizado a protoboard para fixar o resistor e os fios 

provenientes da bateria. Onde o fio proveniente do polo positivo foi ligado ao resistor. 

Em seguida fixou-se as pontas macho na protoboard de modo que a parte negativa se 

ligasse diretamente com o negativo da bateria e a parte positiva se ligasse com o resistor. 

Após isto foi fixado o lado fêmea dos cabos em um led. Sendo o positivo conectado 

ao positivo do led (perninha mais longa) e o negativo conectado ao outro polo. Feito isso 



 

 

 

conectou-se ao led de mesma cor do lado oposto os cabos garra de jacaré tendo novamente 

o lado positivo e negativo conectados para que a outra ponta destes cabos fosse conectada 

ao multímetro. A figura 2 apresenta o protótipo finalizado e em funcionamento. 

 

 

 

Figura 2 -  Protótipo finalizado. 

 

Reagentes e soluções   

Para calibração do protótipo, escolheram-se substâncias normalmente utilizadas em 

aulas práticas de espectrofotometria de absorção molecular. A escolha partiu do 

pressuposto de utilizar substâncias no qual o pico de absorção de cada uma se situe 

próximo ao pico de emissão de cada LED do fotocolorímetro proposto. Curvas de 

calibração foram feitas a partir da diluição das soluções padrão escolhidas. Dicromato de 

potássio, verde de bromocresol e azul de metileno foram escolhidos devido à 

aplicabilidade dos testes nos comprimentos de onda de emissão de cada LED. 

Dicromato de potássio: foi escolhido para validar o LED azul (440nm), possui pico 

de absorção em 430nm. As soluções padrão foram preparadas através de diluições de uma 



 

 

 

solução padrão 0,01667mol/L. A acidificação da solução foi feita com ácido sulfúrico 

d=1,84 P.A. e o volume ajustado para 50 ml em balão volumétrico.  

Verde de bromocresol: foi escolhido para validar o LED amarelo (590nm). As 

soluções padrão foram preparadas por meio de diluições de uma solução padrão 4,0114E-

06 mol L-1. O aumento do pH (PH = 9) da solução foi feito com Hidróxido de sódio 0,008 

mol/L, e o volume ajustado para 50 ml em balão volumétrico.  

Azul de metileno: foi escolhido para testar o LED vermelho (625nm), pois possui 

pico de absorção em 660nm. As soluções padrão foram preparadas por meio de diluições 

de uma solução padrão 4,40E-04 mol/L, e o volume ajustado para 50 ml em balão 

volumétrico.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Para realizar a calibração do fotocolorímetro foi construída uma curva de calibração 

com os reagentes propostos. A curva de calibração obtida com nosso protótipo foi 

comparada a uma curva padrão obtida com a utilização do equipamento comercial 

spectrophotometer model nova 1600UV® para verificar se os resultados obtidos estavam 

de acordo com os resultados obtidos por um equipamento comercial de referência. A 

produção do branco foi feita utilizando-se agua destilada e corretor de pH conforme 

necessário por cada solução. 

 

 Led azul 

Na tabela 4 consta os valores de absorbância obtidos utilizando ambos os 

equipamentos já descontado o valor do branco nas amostras de 1 a 10. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 4 - Absorbância de Dicromato de potássio 

Padrão Concentração de K2Cr2O4 (mol L-1) 
Absorbância 

Protótipo Comercial 

1 3,33E-04 0,004 0,008 

2 6,67E-04 0,008 0,016 

3 1,00E-03 0,014 0,024 

4 1,33E-03 0,020 0,029 

5 1,67E-03 0,032 0,042 

6 2,00E-03 0,054 0,186 

7 2,33E-03 0,769 0,486 

8 2,67E-03 0,933 1,065 

9 3,00E-03 1,047 1,204 

1
0 

3,33E-03 1,144 1,337 

 

Para a construção da curva de calibração os padrões de 6 a 10 tiveram de ser 

desconsiderados, pois, causavam heterocedasticidade, ou seja, eram resultados muito 

discrepantes devido aos valores não estarem no espectro de absorção do LED utilizado. 

Sendo assim a curva de ambos os equipamentos com a equação da reta e o R² se 

encontram na figura 3. O valor do R² presente na tabela 5 se encontra um pouco abaixo 

do encontrado por Ferreira (2011) ao construir um fotocolorímetro utilizando Arduino e 

led, e abaixo do encontrado por Mota et al (2015) ao construir um fotocolorímetro 

utilizando 3 leds de cada cor em seu projeto. Também é inferior ao valor encontrado por 

Corrêa (2015) ao utilizar um led RBG e uma webcam em seu protótipo. Para verificação 

da reta foram utilizadas duas soluções com concentração conhecida que se encontravam 

fora dos pontos utilizados. Estas concentrações foram de 5,00E-04 e 1,50E-03  mol/L. 

Com isso chegou-se à conclusão de que a equação da reta está correta, pois os valores 

obtidos de concentração utilizando ela é próximo ao valor real. 

 



 

 

 

 

 

Figura 3 - Curva de calibração do Dicromato de potássio 

 

 Tabela 5 – Equação da reta e R² do Dicromato de potássio 

EQUIPAMENTO EQUAÇÃO R² 

PROTÓTIPO Y=16,5X 0,9055 

COMERCIAL Y=23,886X 0,9807 

 

 

 

Led vermelho 

Na tabela 5 se encontram os valores de absorbância pela concentração de ambos os 

equipamentos já descontado o valor do branco nas amostras de 1 a 10. 
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Tabela 6 - Absorbância de azul de metileno 

Padrão Concentração de C16H18ClN3S (mol/L)  Absorbância 

Protótipo Comercial  

1 4,40E-06 0,016 0,061 

2 8,80E-06 0,029 0,171 

3 1,32E-05 0,058 0,284 

4 1,76E-05 0,119 0,386 

5 2,20E-05 0,165 0,488 

6 2,64E-05 0,222 0,579 

7 3,08E-05 0,304 0,701 

8 3,52E-05 0,362 0,798 

9 3,96E-05 0,425 0,870 

10 4,40E-05 0,491 1,000 

 

Diferentemente do led azul não foi necessário desconsiderar nenhuma das amostras 

analisadas para a construção da curva de calibração do protótipo ou do equipamento 

comercial. Tal curva com as equações e R² estão presentes na tabela 7. O valor do R² se 

encontra um pouco abaixo do encontrado por Ferreira (2011), Mota et al (2015) e Corrêa 

(2015). Para verificação da reta foram utilizadas duas soluções com concentração 

conhecida que se encontrava fora dos pontos utilizados, estas concentrações foram de 

6,60E-06 e 4,18E-05 mol/L. Com isso chegou-se à conclusão de que a equação da reta 

está correta, pois os valores obtidos de concentração utilizando ela é próximo ao valor 

real. 

 



 

 

 

 

 

Figura 4 - Curva de calibração do Azul de metileno 

 

Tabela 7 – Equação da reta e R² do Azul de metileno 

 

EQUIPAMENTO EQUAÇÃO R² 

PROTÓTIPO Y =9821,4X 0,9190 

COMERCIAL Y=22334X 0,9964 

 

 

Led amarelo 

A seguir na tabela 6 encontram-se os valores obtidos de absorbância utilizando-se 

o equipamento comercial e o protótipo construído já descontado o valor do branco nas 

amostras de 1 a 10. 
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Tabela 8– absorbância do verde de bromocresol 

Padrão 
Concentração C21H14Br4O5S (mol 
L-1) 

Absorbância 

Protótipo Comercial  

1 2,01E-06 1,373 0,007 

2 4,01E-06 1,404 0,017 

3 6,02E-06 1,416 0,023 

4 8,02E-06 1,433 0,034 

5 1,00E-05 1,444 0,042 

6 1,20E-05 1,448 0,048 

7 1,40E-05 1,461 0,048 

8 1,60E-05 1,475 0,051 

9 1,81E-05 1,491 0,058 

10 2,01E-05 1,500 0,066 

 

Para a construção da curva de calibração de ambos os equipamentos não foi 

descartada nenhuma das amostras, e assim obteve-se as curvas representadas nas figuras 

5 e 6. A equação da reta e o coeficiente de correlação paras as determinações feitas em 

ambos os aparelhos também se encontram nas figuras 5 e 6. O valor do R² presente na 

tabela 9, se encontra um pouco abaixo do encontrado por Ferreira (2011), Mota et al 

(2015) e Corrêa (2015), mas se encontra acima do encontrado pelo equipamento 

comercial utilizado. Para verificação da reta foram utilizadas duas soluções com 

concentração conhecida que se encontrava fora dos pontos utilizados, estas concentrações 

foram de 3,01E-06 e 1,91E-05 mol/L. Com isso chegou-se à conclusão de que a equação 

da reta está correta, pois os valores obtidos de concentração utilizando ela é próximo ao 

valor real. 

 



 

 

 

 

 

Figura 5 – Curvas de calibração do verde de bromocresol utilizando o protótipo 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 6 – Curvas de calibração do verde de bromocresol utilizando o comercial 

 

 

Tabela 9 – Equação da reta e R² do Verde de bromocresol 

EQUIPAMENTO EQUAÇÃO R² 

PROTÓTIPO Y= 6450X + 1,3734 0,9763 

COMERCIAL  Y = 3457,7X 0,9375 

 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que é possível construir um 

fotocolorímetro de baixo custo e que tenha um bom funcionamento, chegando a ser 

comparado a equipamentos comerciais, ainda, de alto custo para aquisição. 

Com isso, o próximo passo será a utilização deste protótipo nas aulas práticas 

(bioquímica e química analítica) dentro da UFPR-Setor Palotina; e a divulgação através 

de projetos de extensão junto a instituições de ensino fundamental e médio das redes 

pública e privada, como recurso auxiliar no ensino de ciências, dentro do município de 

Palotina-PR.  
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RESUMO - O projeto multidisciplinar é constituído por técnicos, docentes e 

discentes de diferentes cursos de graduação da Universidade Estadual de 

Maringá e também pela comunidade externa. Durante o período de 01 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2018, o projeto procurou manter o seu objetivo 

fundamental de contribuir, por meio de intervenções lúdicas, para a 

humanização de ambientes onde se encontravam crianças e adolescentes 

fragilizados pela condição de doença. As intervenções incluíam “visitas 

médicas”, nas quais a interação das crianças com a figura do “Médico 

Palhaço” buscava resgatar o riso e a alegria da brincadeira, junto ao direito de 

brincar e de ser criança. Essas visitas contavam com frequência semanal em 

dois hospitais da cidade, um de caráter público (Hospital Universitário de 

Maringá) e outro de caráter filantrópico (Santa Casa de Misericórdia de 

Maringá). As visitações foram continuadas junto às crianças e familiares 

acompanhantes destas instituições hospitalares, totalizando o “atendimento” 



 

 

 

de um público estimado em 230 crianças internadas, assim como 230 mães e 

acompanhantes presentes nas referidas unidades. Além disso, foram 

realizadas atividades de cunho social e científico com apresentação de 

trabalhos e participações em eventos, importantes para a divulgação do 

projeto. 

 

Palavras Chave: humanização, lúdico, palhaço 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A palavra Clown é traduzida do inglês para o português como palhaço. 

Atualmente, têm-se diversas definições do que é o clown. Para o cineasta Fellini (2004), 

o clown é uma incrível criatura, uma caricatura que mostra o lado infantil do ser humano, 

retrata a imagem do grotesco, do ridículo e da deformidade humana. Paralelamente, 

Lecoq (1987), afirma que a criação do clown se faz por meio da oportunidade de poder 

ser o que se é, de concordar com a sua própria verdade, por mais absurda e trágica que 

seja. O ator compõe o seu clown elaborando e caricaturando personagens a partir de si 

mesmo. 

O palhaço surge no fluxo contínuo de desenvolvimento das dimensões frágeis e 

ridículas de cada um, sendo sua atribuição uma mostra daquilo que queremos esconder. 

Assim, o papel do clown ganha destaque social, uma vez que através da brincadeira 

demonstra aspectos que, muitas vezes, estão encobertos e precisam ser explorados, 

causando estranhamento e reflexão aos envolvidos e, como resultado, um valor 

terapêutico (TSALLIS, 2009). 

Brincar é algo fundamental para a criança para que haja harmonia entre o seu 

crescimento e desenvolvimento. Quando a criança necessita de um internamento, sua 

rotina é modificada e alterada pela doença. O ato de brincar manifesta-se como uma via 

fundamental para o entendimento do momento pelo qual está se passando. Dessa forma, 

é proporcionado à criança o favorecimento dos recursos disponíveis na circunstância da 



 

 

 

hospitalização para elaborar uma nova situação (MITRE e GOMES, 2004). Brincar deve 

ser composto por atividades estimulantes, criativas, divertidas e enriquecedoras. No 

hospital, o ato de brincar proporciona um ambiente menos traumatizante e mais alegre, 

contribuindo, assim, para a melhora da criança, possibilitando momentos de higiene 

mental, espaço para expressão de sentimentos derivados da enfermidade e da internação 

e, também, a preservação de uma relação saudável entre a criança, sua família e a equipe 

de saúde (FRANÇANI et al., 1998, MASSETTI, 2007 e MASSETTI, 2003). 

Hospitalizar um indivíduo transforma drasticamente o seu cotidiano e sua relação 

com as pessoas a sua volta, podendo gerar, assim, uma rotina aversiva. Determinadas 

circunstâncias, como rotinas rigorosas durante a internação, associadas à existência da 

dor física e psíquica, fazem com que estar hospitalizado torne-se uma experiência 

traumática. A partir desse cenário, compreende-se como a abordagem lúdica do clown 

diminui a tensão que há no ambiente hospitalar, tanto para pacientes como para 

funcionários.  

A hospitalização para crianças e adolescentes se mostra numa projeção ambígua, 

uma vez que, ao mesmo tempo em que o hospital é tido como um espaço de cura, é, 

também, associado a um ambiente que gera tristeza, medo, prisão, saudade da família e 

amigos, além da ausência do ato de brincar. Tais condições intensificam a solidão e a 

insegurança vivenciada (GOMES, 2012). 

Assim, pode-se afirmar o valor terapêutico da influência clownesca, visto que esta 

possibilita o resgate do ato de brincar das crianças durante a rotina hospitalar. Através das 

atividades lúdicas propostas pelos clowns, a criança consegue reconfigurar sua situação, 

liberar suas frustações e temores, melhorar sua relação com a equipe cuidadora e ainda 

estimular seu desenvolvimento físico, psicológico, social e moral (LIMA, 2009). 

A presença de clowns em ambientes hospitalares tem se tornado cada vez mais 

frequente e, consequentemente, produzido resultados benéficos para os hospitalizados, 

para seus familiares e para toda a equipe ao seu redor, uma vez que essa presença 

transforma a realidade mesmo que momentaneamente. Com o objetivo primordial de 

levar o riso e desmascarar o sério, o clown cria uma linguagem única modificando o 

ambiente à sua volta “pois o riso é uma linguagem universal que todos sabem falar” 

(WUO, 2009). 



 

 

 

O projeto de Extensão Universitário Médicos da Graça da Universidade Estadual 

de Maringá (UEM) foi inspirado na ação pioneira dos Doutores da Alegria, no Brasil. 

Com o intuito de trazer a proposta para dentro do ambiente universitário, foi criado em 

abril de 2005 pela médica pediatra Maria Cristina Suzuki, coordenador e diretor do Teatro 

Universitário de Maringá (TUM) Pedro Carlos de Aquino Ochoa, professoras do 

departamento de enfermagem Ieda Harumi Igarashi e Marina Dalva de B. Carvalho e a 

enfermeira Maria de Lourdes T. Masukawa, os Médicos da Graça, que foram implantados 

enquanto um projeto de extensão universitário da UEM. Esse grupo de pessoas, 

motivados a transformar de forma positiva o contexto das crianças e adolescentes 

hospitalizados, teve a iniciativa de fundar o projeto de caráter multidisciplinar e 

voluntário, que, por meio da atuação do clown, na representação do “médico-palhaço”, 

busca reconquistar a autoestima e autonomia do indivíduo hospitalizado, em especial as 

crianças e adolescentes, para fazer renascer neles o direito de brincar e de ser criança, 

frequentemente omitido pela impactante rotina hospitalar. Desta forma, tem sido possível 

promover a alegria, momentos de relaxamento e descontração modificando mesmo que 

por um breve momento a realidade do indivíduo hospitalizado. 

Anteriormente, o grupo se organizava junto a uma organização não governamental 

e sem fins lucrativos – a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente Enfermo de 

Maringá (AACAE). Contudo, por contar apenas com o trabalho voluntário de 

profissionais de saúde e outros interessados da comunidade, as atividades do grupo 

ficaram inviabilizadas em função dos desligamentos gradativos de seus membros. 

A instalação da proposta no âmbito da universidade se mostrou a solução mais 

viável não só para a sobrevivência da iniciativa, mas também para complementar esta 

atividade, vislumbrando várias frentes de atuação:  

 Ensino: voltado ao desenvolvimento de competências transversais com 

foco na humanização da saúde e no domínio de conhecimentos artísticos; 

 Social: por meio das atividades de extensão em prol das comunidades 

atendidas e pela integração da universidade, em parceria com outros 

setores da sociedade em geral; 

 Pesquisa: pela produção de um corpo de conhecimentos interdisciplinar, 

de forma sistematizada e contínua. 



 

 

 

O objetivo fundamental do projeto de extensão Médicos da Graça, ao longo de 

seus 14 anos de existência, continua sendo contribuir, por meio da performance Clown, 

para a redução do sofrimento da criança hospitalizada, reforçando os preceitos da atenção 

humanizada utilizando o lúdico para devolver ao paciente pediátrico o direito inalienável 

de ser, simplesmente, criança. Dentre outros objetivos, há como item atender a demanda 

da comunidade, propiciando espaços para a capacitação/atualização voltada ao 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos transversais em saúde, com enfoque na 

utilização do lúdico, como facilitador do relacionamento terapêutico. Outro item é 

promover um trabalho interdisciplinar que congregue o corpo de conhecimentos dos 

diversos segmentos da atividade artística (teatro, música, dança) com o das ciências da 

saúde, voltado aos princípios da atenção humanizada em saúde. 

Bem como Oliveira (2014), acreditamos que repensar o cuidar sem traumas 

através do procedimento de trabalho criativo abrange um desafio técnico, estético e ético 

de toda a equipe envolvida no cuidado ao indivíduo hospitalizado. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A Família da Graça 

A equipe de clowns é interdisciplinar, composta por alunos de diversos cursos de 

graduação bem como por pessoas da comunidade externa, unidas por um objetivo 

comum: levar o riso e a alegria no ambiente hospitalar, através da atuação do clown, do 

“médico – palhaço”, utilizando a improvisação em suas performances junto às pessoas 

hospitalizadas. Cada clown possui um nome sugerido por seu mentor ou por escolha 

própria, seguido pelo sobrenome “da Graça”. Cada participante do projeto possui a total 

liberdade para a construção do seu clown, desde nome até o traje a ser usado. 

 

Dinâmica de Visitações 

As visitas seguem um cronograma organizado junto à equipe hospitalar, 

respeitando os horários pré-estabelecidos e normas vigentes. As mesmas acontecem duas 



 

 

 

vezes por semana, levando em conta o rodizio de horários e a disponibilidade dos 

participantes. No Hospital Universitário de Maringá (HUM), as intervenções ocorrem 

principalmente nas alas de pediatria, ginecologia e obstetria, clínica cirúrgica, clínica 

médica e pronto atendimento. No Hospital Santa Casa da Misericórdia de Maringá, nas 

alas de pediatria, hemodiálise e enfermaria masculina e feminina. No Hospital Municipal 

de Maringá Thelma Villanova Kasprowicz, nas alas de pediatria, enfermaria feminina e 

masculina e unidade de tratamento intensivo (UTI). E, ainda, nas Unidades de Pronto 

Atendimento Zona Sul e Zona Norte (UPA). Contudo, não nos restringimos apenas às 

alas supracitadas, uma vez que a atuação do clown começa desde o momento em que este 

adentra no ambiente hospitalar, interagindo com cada pessoa com quem se cruza. 

A intervenção lúdica realizada pelos clowns pode ocorrer em trios ou em duplas e 

esporadicamente por um observador, que pode ser o professor orientador, com a função 

de registrar a atuação dessa intervenção, procurando captar o máximo de informações 

possíveis sobre a interação da criança e de seu acompanhante com a atividade 

desenvolvida pelos clowns. 

 

Oficina de Clown 

A criação de esquetes e o treino das intervenções são realizados no teatro 

universitário (TUM) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) através de oficinas 

quinzenais que iniciam com exercícios e técnicas teatrais. Também garantam um espaço 

para o compartilhamento de experiências vivenciadas pelos participantes durante as 

intervenções realizadas no hospital. Essas oficinas são ministradas pelos alunos bolsistas 

do projeto. 

 

Curso de Clown 

Com a finalidade de formar clowns para incorporar novos integrantes ao grupo 

pela necessidade de suprir desligamentos, é ofertado o curso de palhaço através da 

diretoria de Cultura (DCU) voltado para a comunidade universitária e geral, sendo este 

um pré-requisito para a participação do projeto. Assim, após a construção do clown pelos 

participantes, os interessados em atuar na área hospitalar passam por uma ambientação 

no hospital em que irá visitar com a finalidade de conhecerem algumas normas e rotinas 



 

 

 

institucionais, sendo a mesma um item de caráter obrigatório para o início das atividades 

intra-hospitalares. 

 

Eventos 

A fim de engrandecer o projeto, buscamos participar de eventos de cunho 

científico em apresentação de trabalhos, participar de eventos sociais com a apresentações 

de gags e intervenções para além do ambiente hospitalar, tendo assim uma maior 

divulgação do projeto e influenciando de forma direta e indireta as pessoas impactadas 

pelo projeto. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como escreveu Antoine de Saint-Exupéry em sua obra “O Pequeno Príncipe”μ 

 

Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B 612 e lhes confio o 
seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os 
números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas 
grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não 
perguntam nuncaμ “Qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos 
que prefere? Será que ele coleciona borboletas?” Mas perguntam: 
“Qual é sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto 
seu pai ganha? Somente assim é que elas julgam conhece-lo. Se 
dizemos às pessoas grandesμ “Vi uma bela casa de tijolos cor-de-
rosa, gerânios na janela, pombas no telhado...”, elas não 
conseguem de modo algum, fazer uma ideia da casa. É preciso 
dizer-lhesμ “Vi uma casa de seiscentos mil reais.” Então elas 
exclamamμ “Que beleza!” (SAINT-EXUPÉRY, 2009). 

 

Em consonância com o autor, o projeto Médicos da Graça não despreza os 

resultados quantitativos obtidos, no entanto, se volta mais para os resultados qualitativos, 

visto que estes melhor representam o impacto suscitado àqueles que se contatam com as 

atividades realizadas. Compreendemos a importância quantitativa de um projeto de 



 

 

 

extensão voltado à comunidade, pois, assim como outros projetos desenvolvidos, 

possuímos o interesse de contribuir beneficamente para o máximo de pessoas possível. 

Todavia, entendemos, também, que para que determinado projeto cresça ao ponto de 

ampliar seu leque de atuação e seu público, é preciso que receba contínuo 

aperfeiçoamento e visibilidade, abrindo portas de entrada para novas oportunidades e 

possibilidades. Para os Médicos da Graça, a qualidade do serviço prestado é a principal 

porta de entrada rumo ao crescimento. Acreditamos que, assim, atingiremos o público 

participante de modo a contribuir para o crescimento do projeto, sem que se perca a 

qualidade que construímos. Buscamos, a cada atividade desenvolvida, impactar a 

comunidade ao demonstrar os benefícios advindos de nossa atuação, seja no ambiente 

hospitalar ou não. Em suma, valorizamos não só as situações onde conseguimos levar 

graça a um número elevado de pacientes, mas valorizamos, de forma mais significativa, 

as situações onde abordamos de maneira aprofundada e transformadora um público que 

pode vir a ser menor. Temos em mente que o movimento de prezar e preservar pela 

qualidade de nossos serviços é capaz de atrair novos membros para o projeto, o que 

contribui para que o projeto cresça, se desenvolva e alcance ainda mais pessoas. 

O caminho para se chegar à atuação do clown é composto por fases que buscam 

aperfeiçoar o trabalho a ser desenvolvido. Como mencionado na metodologia deste 

trabalho, é requisito obrigatório a todos os que queiram participar do projeto Médicos da 

Graça, a realização de uma oficina de formação. A oficina de formação tem como 

organizadores os membros já inseridos no projeto, assim como estudantes do curso de 

artes cênicas, que possuem maiores repertórios que abarcam a construção de um clown. 

A formação é aberta aos membros da comunidade interna e externa da universidade e 

restrita aos maiores de dezoito anos. No ano de 2018, a divulgação para a participação na 

oficina de formação aconteceu através das redes sociais do projeto e dos participantes, 

além de divulgação pelo campus da UEM através de conversas e panfletos que 

apresentavam o projeto. A formação deu início com quarenta participantes, alcançando, 

portando, o número máximo de pessoas. Foram oferecidos cinco encontros que tiveram 

o intuito de apresentar o projeto e suas particularidades, assim como contribuir para que 

cada participante fosse construindo e conhecendo seu clown (nome, figurino, penteado, 

maquiagem, trejeitos, entre outras características), assim como mostrado na Figura 01.  

 



 

 

 

 

Figura 01 – Integrantes que finalizaram a oficina de Clown. 

 

Apesar de a formação se finalizar com um número grande de participantes, nem 

todos os membros aderiram ao projeto. Foram diferentes os motivos que levaram cada 

membro a participar da formação. Alguns possuíam o intuito de se inserir ao projeto, 

outros, ainda que com o mesmo intuito, perceberam que não se encaixavam no tipo de 

atividade desempenhada. Outros, ainda, realizaram a formação com o desejo de vivenciar 

algo diferente, testar seus limites e descobrir sua potencialidade para além do ambiente 

acadêmico “formal”. A partir desses dados, o número de integrantes do projeto encontra-

se na Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Participantes do projeto em 2018. 

Categoria Quantidade 

Docente Superior da UEM 4 

Discente da UEM 20 

Técnico-Administrativo da UEM 3 

Voluntário da Comunidade Externa 7 

Total 34 

 

O ingresso em alguns dos hospitais de Maringá, como o HUM e a Santa Casa, exige 

a realização, por parte dos clowns, de uma ambientação onde os participantes aprenderão 

a forma correta de se portar dentro do ambiente hospitalar, evitando possíveis incidentes 

e, até mesmo, contaminações.  



 

 

 

A partir do momento em que começamos a vestir e produzir nosso clown antes das 

visitas, já incorporamos em nosso personagem. Mantemos nosso clown em todo o 

ambiente hospitalar, seja na recepção ou nos quartos. As visitas costumam ocorrer com 

no mínimo dois e no máximo quatro participantes, sendo esta uma restrição que 

encontramos no hospital. Além de atuar, é necessário que o clown observe o ambiente 

onde se encontra e tome conhecimento do que será ou não possível realizar em 

determinadas situações. Embora cheguemos ao hospital com atividades já planejadas, é 

primordial mantermos a flexibilidade no desenrolar do processo. Por conta disso, nossas 

atividades são primordialmente pautadas no improviso, onde os clowns presentes jogam 

entre si e jogam com aqueles que estiverem presente, levando todos a se unirem em um 

mesmo jogo. Além de atuações e interpretação, contamos, também, com a utilização de 

brinquedos que consideramos viáveis de serem manejados no ambiente hospitalar, de 

forma consciente e segura.  

Entendemos que a criança hospitalizada é privada de toda e qualquer autonomia, 

visto que não pode decidir por si o que quer ou não fazer. Sendo assim, buscamos levar a 

essas crianças a oportunidade de escolher e se sentir ativamente participante em nossas 

atividades. Como exemplo, antes de entrarmos em um quarto, sempre buscamos 

perguntar se as crianças autorizam nossa entrada, pois sabemos que podemos nos deparar 

com pacientes que tenham medo/receio da figura do palhaço. Dessa forma, mantemos a 

empatia frente ao nosso público que não se restringe aos internados, visto que sempre 

convidamos as demais pessoas que estiverem no ambiente para participar do momento de 

interação.  

Por se tratar de um projeto de cunho hospitalar, nos deparamos com determinadas 

restrições quanto à exposição das pessoas envolvidas, sendo esta uma regra determinada 

pelos hospitais. Como lidamos com pessoas em situações de vulnerabilidade, se faz 

impertinente a divulgação e exposição das mesmas, dificultando, assim, a mensuração 

formal dos resultados. Porém, os membros do projeto vivenciam de imediato o impacto 

provocado.  

Como citado anteriormente, sabe-se que o sorriso se manifesta como uma 

linguagem universal. O primeiro contato do clown com o paciente se dá por meio de um 

sorriso, que, na maioria das vezes, é reciproco. Vimos isto como o primeiro impacto 

estimulado. Diante do paciente recebemos grande aceitação por estarmos no estilo 



 

 

 

clownesco. Buscamos utilizar vestimentas coloridas e alegres, maquiagens convenientes 

ao local e acessórios para melhor desenvolvimento das brincadeiras, sendo este o grande 

diferencial,  que quebra a seriedade do ambiente, como demonstrado na Figura 02. Além 

do melhor pagamento, o sorriso, recebemos diversos tipos de elogios e agradecimentos 

por onde passamos. 

 

 

Figura 02 – Parte da turma do Médicos da Graça no carnaval do HUM. 

 

Quando pensamos em impacto causado é comum associarmos aos efeitos nos 

pacientes, acompanhantes e a equipe hospitalar, mas vale lembrar os efeitos provocados 

nos clowns participantes do projeto. Percebe-se que no decorrer da oficina de formação 

até a atuação nos hospitais, há uma grande evolução, particular e coletiva, por parte dos 

clowns. Por se tratar de um projeto interdisciplinar, contamos com uma grande 

diversidade de atuações profissionais, sendo que a maior parte não possui contato direto 

com a vivência intra-hospitalar fora do projeto. Entendemos que ao entrar em uma área 

fora da sua zona de conforto, o indivíduo encontra meios para evoluir e se transformar, 

transformando, por consequência, o meio a qual pertence.   

No intuito de demonstrar o impacto causado aos membros, apresentamos os 

depoimentos dos participantes: Thaís Fernanda de Oliveira Martins, graduanda do quinto 

ano de Psicologia - UEM e Lucas de Souza Borban, graduando do quinto ano de 

Engenharia Química – UEM: 

 



 

 

 

“Sobre o meu clown? O nome dela é Dra. Cruelita da Graça. Aquela que vem me 

ajudando a conhecer uma nova eu, que por tempos eu nunca soube que existia. Cruelita 

deixa emergir em mim, um doce sorriso que eu me lembro de ter dado na infância. Ela 

me permite resgatar a criança que descobri que ainda tenho em mim. Ela me ajuda a 

abraçar, aceitar, moldar e apresentar essa criança ao mundo. A doce (apesar do nome) 

Cruelita me permite ser livre, ser eu mesma. Ser sem medo de errar. E quando errar, 

transformar o erro em arte. 

- Thais Fernanda de Oliveira Martins” 

 

“Poder fazer parte do projeto Médicos da Graça é um experiencia única e muito 

enriquecedora, uma vez que há um crescimento pessoal a cada encontro no ambiente 

hospitalar. Não há melhor pagamento que ganhar um sorriso como recompensa. Por 

graduar em uma área de exatas, encontrei, através do Dr. Enroladino da Graça, uma 

forma de explorar novas áreas e adquirir novas experiência. Amo fazer parte dos 

Médicos da Graça. 

- Lucas de Souza Borban” 

 

Abaixo, apresentamos na Figura 03 a Dra. Cruelita da Graça e o Dr. Enroladino da 

Graça. 

 



 

 

 

 

Figura 03 – À esquerda, Dr. Enroladino da Graça e à direita, Dra. Cruelita da Graça. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base no conteúdo exposto até o momento, podemos concluir a relevância 

social do projeto Médicos da Graça diante da comunidade atendida. Tendo ao longo de 

todo o projeto o objetivo de minimizar o sofrimento de indivíduos hospitalizados, o 

projeto cumpre seu papel, uma vez que a formação dos clowns participantes visa a 

capacitação e o aperfeiçoamento desses para que desenvolvam plenamente, e de forma 

lúdica, as suas atividades. Mantendo seu caráter multidisciplinar, o compartilhamento de 

diferentes experiências e pontos de vista engrandecem o repertório coletivo, contribuindo 

para elaboração de melhores planos de ação. Por nos depararmos com resultados 

satisfatórios, procuramos trabalhar com a melhoria contínua do projeto, para que os 

resultados alcancem novos horizontes.  
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