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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.

CONSTRUÇÃO DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS: um elo fundamental entre a teoria e a prática
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RESUMO
A educação é essencial para que os indivíduos
apreendam conhecimento suficiente para que possam
mudar sua realidade. Diante da grande dificuldade
encontrada por professores de Biologia para expor os
conceitos da disciplina, faz-se interessante, segundo a
literatura pertinente, a utilização de modelos
tridimensionais e/ou mesmo novas metodologias.
Utilizando o modelo tridimensional para a confecção de
células animais e vegetais, pediu-se aos alunos para
comprarem e trazerem os materiais de casa e durante a
aula da semana seguinte foi explicado aos alunos os

procedimentos para a confecção das células, em grupo.
Ao final da aula foi pedido aos alunos que respondessem
a um questionário, que continha quatro perguntas. O
resultado da atividade mostrou-se satisfatório, visto que
os próprios alunos mostraram-se satisfeitos com a
realização da atividade, no que tange ao ensinoaprendizagem e ao entusiasmo para realizá-la.

PALAVRAS-CHAVE: citologia, material didático, ensino-aprendizagem.

ABSTRACT
Education is essential for individuals to seize
sufficient knowledge so that they can change your
reality. Given the great difficulty encountered by biology
teachers to expose the concepts of the discipline, it is
interesting, according to the literature, the use of threedimensional models and / or new methodologies. Using
the three-dimensional model for the production of
animal and plant cells, we asked students to buy and
bring materials from home and during class the

KEY-WORDS: cytology, courseware, teaching and learning.

following week was explained to the students the
procedures for making the cells in the group. At the end
of class students were asked to answer a questionnaire
containing four questions. The result of the activity was
satisfactory, since the students were satisfied with the
completion of the activity, in relation to teaching and
learning and the enthusiasm to do it.

CONSTRUÇÃO DE MODELOS TRIDIMENSIONAIS: um elo fundamental entre a teoria e a prática
no ensino de biologia
INTRODUÇÃO
A ciência e a escola têm papel primordial na primeira iniciação à pesquisa, bem como no
desenvolvimento de mentes criativas e críticas com potencial de mudar o meio em que vive.
Logo, torna-se essencial a existência de atividades práticas, o que levará o aluno a empenhar-se
no trato com a disciplina e a buscar participar de maneira mais assídua das aulas, seja qual for a
disciplina.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), no Ensino Médio os alunos já
contam com uma maior maturidade, logo se torna essencial buscar objetivos educacionais mais
audaciosos, tanto no que se diz respeito a conteúdos, como desenvolvimento de atitudes,
habilidades, competências e valores éticos e morais (BRASIL, 1999). Segundo Leff (2008), a
interdisciplinaridade surge como elo unificador dos saberes, antes, fragmentados pela ciência
moderna, sendo um campo de discurso heterogêneo.
A educação insere-se como estratégia à formação de valores, habilidades e capacidades
voltados para a construção da racionalidade ambiental, necessitando-se de um processo de
autoformação e formação de professores, diversificação da temática ambiental, elaboração de
estratégias de ensino e definição de novas estruturas curriculares. Por outro lado, os educandos
são vistos como elementos inseridos num meio ideológico e social, visto que o conhecimento é
um processo de construção que se inicia a partir de seus conceitos prévios.
Disciplinas de cunho prático como a Biologia são rejeitadas pelos docentes, tomando-se
apenas o teórico como principal modo de trabalha-la, seja por escassez de materiais laboratoriais
e/ou por falta de capacitação do corpo docente. Tal fato limita os questionamentos,
aprofundamentos, tornando superficial o trato de disciplinas científicas e minimizando a
possibilidade de discentes e docentes desenvolverem uma relação mais próxima entre si e com a
ciência (ARAÚJO, 2011).
Segundo Cruz et al. (2011), a aplicação de técnicas práticas para o ensino de Ciências, suas
possíveis influências no rendimento escolar, justifica a importância desse trabalho para a
formação discente de modo que, o ensino-aprendizagem de Biologia seja facilitado. Dito de outra
forma, as atividades práticas possibilitam maior contato dos alunos com o conteúdo, à medida
que eles participam diretamente da construção do conhecimento e não tão somente sua
reprodução.
O docente de Biologia, bem como das demais áreas do conhecimento, deve levar o aluno
ao entendimento que fazer ciência demanda tempo e dedicação, demanda planejamento e
trabalho com o método científico. Logo, se faz necessário que o professor adote metodologias de
ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes, estimulação da criação cultural
e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo (BRASIL, 1996). Lakatos e
Marconi (2010) complementam ao afirmarem que fazer ciência é acumular conhecimentos de
forma sistemática.

Os currículos devem buscar estabelecer relações entres os diversos conhecimentos
científicos, bem como torná-los contextuais, dinâmicos e valorativos. Desta forma, o docente
deve buscar por novos métodos, como: revistas científicas, filmes informativos, organização de
feira de ciências e experimentação, entre outros, quando possível, pois tornará a aula mais
agradável e ajudará numa melhor compreensão dos conteúdos. Ao mesmo tempo, a escola deve
ser um espaço privilegiado e a educação deve primar por uma interdisciplinaridade, visto que é
sumamente importante para a construção de uma consciência crítica, bem como a interligação
dos conhecimentos apreendidos na sala de aula devem está diretamente contextualizados, pois
dessa forma tornar-se-á significativo na vida do aluno e não somente mais um conteúdo que é
decorado no seu processo de ensino-aprendizado, em especial aqueles que tratam do tema
citologia e/ou Biologia Celular.
Para Rodrigues (2007), o professor deve ter liberdade para elaboração do currículo, assim
como buscar em coparticipação com os demais colegas e comunidade construir projetos que
viabilizem a praticidade dos valores e atitudes essenciais na formação do educando. Embora
enfrente problemas diversos, como escassez de uma boa estrutura escolar e material didático,
condições salariais injustas, o docente deve buscar desenvolver em sala e fora dela exemplos,
organizar trabalhos, observar e experimentar hipóteses, ler e elaborar textos informativos.
Partindo da problemática sobre as aulas práticas no ensino de Biologia, traçaram-se como
objetivos: identificar dificuldades apresentadas pelos alunos no trato das práticas na ciência
biologia; viabilizar formas de superação das dificuldades de aprendizagem no ensino de Biologia;
construir modelos tridimensionais de células (animal e vegetal) utilizando materiais simples e de
baixo custo; refletir sobre a realização de aulas práticas na disciplina de Biologia.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo baseou-se no método hipotético-dedutivo. Lakatos e Marconi (2010),
consideram que toda pesquisa tem origem num problema para o qual se procura uma solução,
por meio de conjecturas e eliminação de erros, através da observação e experimentação. O
estudo teve caráter explicativo, pois pretende estabelecer as causas dos acontecimentos, fatos
ou fenômenos estudados (SAMPIERI et al., 2006).
Preparação dos modelos
A atividade foi realizada nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2013, no Instituto Federal do
Piauí / Campus Piripiri, nas turmas de: 1º ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em
Administração, com 34 (trinta e quatro) alunos, que foi dividida em 5 (cinco) grupos; 1º ano do
Ensino Médio Integrado ao Técnico em Comércio, com 29 (vinte e nove) alunos e foi dividida em
5 (cinco) grupos; 1º ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Vestuário, com 14 (quatorze)
alunos foi dividida em 3 (três) grupos.
Uma semana antes da realização da atividade, foi pedido a cada grupo para trazer: placa
de isopor grande, massa de modelar de várias cores, tinta guache de várias cores, pincel
marcador de CD, arame, bexigas (balões), miçangas pequenas pretas, palitos de dente, fita

adesiva, tesoura, estilete, cola. Partindo do pressuposto que os seres vivos, exceto os vírus, são
formados por células, foram construídos dois tipos de células cujas estruturas celulares têm
funções semelhantes. Foram utilizadas 2 (duas) aulas de 50 (cinquenta) minutos cada,
totalizando 01h40min para a confecção das células (Ver Figura 1).

Figura 1 - Materiais utilizados na confecção das células.
A placa de isopor grande foi cuidadosamente cortada com um estilete em dois formatos:
redondo (célula animal) e quadrado (célula vegetal). Pintou-se a parte superior dos dois isopores
com tinta azul clara, de verde a lateral do isopor quadrado da célula vegetal e na parte superior,
fez-se uma borda de aproximadamente metade da espessura de um dedo e pintou-se de verde.
Na célula animal foi pintada a lateral do isopor redondo de roxo, simbolizando a membrana
plasmática. Na célula vegetal, na parte superior do isopor, desenhou-se uma linha fina roxa com
um pincel fino, entre a borda verde, que representou a parede celular, e o centro pintado de azul
claro, representando o citosol.
Foram feitos pontinhos com pincel preto no citosol em todas as células, representando os
ribossomos. Desenharam-se os microtúbulos dispersos no citosol das células animal e vegetal,
utilizando palito de dente e tinta, simbolizando o citoesqueleto.
Para confeccionar o núcleo, modelou-se uma bolinha grande e achatou-a, transformandoa em um disco fino; modelou-se uma bolinha pequena de outra cor, achatou-a e colocou-se no
centro do núcleo, representando o nucléolo; em seguida, modelaram-se rolinhos bem finos da
mesma cor do nucléolo e colocou-os dispersos no núcleo, para representar o DNA.
Simbolizando as mitocôndrias, modelou-se uma bolinha oval com massa de modelar e
cortou-a ao meio, em seguida, fez-se um risco contornando a área do corte e foi-se
aprofundando, até as duas metades se soltarem. Na parte plana, desenharam-se as cristas

mitocondriais com o palito de dente. Com outra cor, modelaram-se rolinhos bem fininhos e
colocou-os cuidadosamente na fenda das cristas mitocondriais.
Quanto ao retículo endoplasmático granuloso e retículo endoplasmático não-granuloso,
moldou-se o formato do retículo com arame; em seguida, modelou-se um retângulo com massa
de modelar e achatou-o, depois colocou-o em volta do arame. Em seguida, aderiram-se miçangas
à massa de modelar no Retículo Endoplasmático Granuloso, representando os ribossomos
aderidos a esse retículo.
Para o complexo golgiense, modelaram-se três bolas achatadas de diferentes tamanhos,
cortaram-nas ao meio e colocou-as uma em cima da outra, de forma que as maiores ficaram no
centro e as menores na periferia.
Para confecção dos lisossomos, modelaram-se bolinhas pequenas, cortando-as ao meio e
fizeram-se furinhos com um palito de dente na parte lisa das semiesferas. Com outra cor de
massa de modelar, fizeram-se bolinhas muito pequenas e colocaram-nas nos furinhos.
Para representar os centríolos, modelou-se um pequeno cilindro, atravessando-o bem no
centro com um palito de dente, alargando-se um pouco o furo e com o palito fizeram-se vários
riscos na lateral.
Quanto aos cloroplastos, modelou-se uma bolinha oval verde escura. Cortou-se a bolinha
ao meio e removeu-se a massa da parte interna da metade com um palito de dente, de forma
que ficasse oca. Fizeram-se seis pequenas bolinhas verdes claras, menores que as verdes escuras
e grudou-as de três em três. Para o vacúolo vegetal uma bexiga (balão) branca foi cheia com uma
pequena quantidade de ar e fez-se uma unidade por célula vegetal.
Avaliação da atividade
Ao final da aula, para avaliar a qualidade e importância da atividade, pediu-se a cada
grupo que respondesse a um questionário, que continha 4 (quatro) perguntas, totalizando 13
(treze) questionários. Portanto, o questionário foi respondido no mesmo dia em que ocorreu a
atividade da produção de células. As perguntas questionavam acerca da opinião do grupo sobre a
atividade, sobre o que eles pensavam a respeito da importância da produção de objetos
didáticos, utilizando materiais de baixo custo, sobre quais dificuldades haviam encontradas na
construção do modelo tridimensional de células e se as aulas em que há produção de material
didático são mais interessantes que as aulas onde o professor apenas usa o livro didático, quanto
a última pergunta foi pedido, também, que justificassem a resposta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira pergunta, dizia respeito à opinião dos alunos sobre atividade de confecção de
células, que acabaram de realizar. Segundo eles, a atividade facilitou o entendimento das partes
da célula, foi estimulante, divertida e integradora. O que foi percebido durante a execução da
atividade, em que os alunos mostraram bem empolgados e aprenderam divertindo-se com a
construção dos modelos tridimensionais.

A segunda pergunta era acerca da importância da produção de objetos didáticos,
utilizando materiais de baixo custo. De acordo com as respostas, foi uma divertida e criativa
forma de aprender, visto que para uma atividade ser interessante os materiais não
necessariamente devam ser caros, segundo resposta dada pelos próprios alunos.
A terceira questão faz menção às dificuldades encontradas na construção do modelo
tridimensional de células. Segundo os alunos, as dificuldades foram apenas em manusear os
materiais e o tempo para a execução da atividade que, segundo eles, duas aulas de 50 minutos
cada não foram suficientes para finalizar o trabalho, tendo alguns alunos que entregar o trabalho
finalizado no turno da tarde.
A última questão dizia respeito à possibilidade das aulas em que o aluno produz o
material didático serem mais interessante que as aulas onde o professor apenas usa o livro
didático. De acordo com os alunos a aula tornou-se mais dinâmica, interessante e eles aprendem
de forma prática e contextualizada, possibilitou também a integração da turma e aumentaram os
questionamentos acerca do conteúdo, visto que a atividade permitiu desinibi-los.
Ao final da atividade em sala de aula foram produzidas várias células animais e vegetais
(Ver Figura 2). Devido a sala ter sido dividida em 6 grupos foram produzidas 3 células animais e 3
células vegetais.

Figura 2 - Células animais e células vegetais.
A figura, acima, representa a primeira iniciativa no IFPI / Campus Piripiri para produção de
modelos tridimensionais no que tange à disciplina de Biologia. Embora tenham sido utilizados
materiais simples, pode-se inferir que a atividade logrou êxito, pois o objetivo maior não era
produzir material com qualidade acima do normal, mas sim facilitar o processo de entendimento
discente em relação ao ensino das principais componentes da célula eucariótica.

Em relação à qualidade do material produzido, pode-se apreender que os alunos
dedicaram-se, entusiasmaram-se e divertiram-se com a produção dos modelos de células. E
sendo a primeira vez que realizavam tal atividade, conseguiram reproduzir as células e suas
organelas de forma ótima. De modo geral, a aula fluiu de forma diferente e dinâmica, devido ter
havido não apenas exposição do conteúdo, mas principalmente atividade prática e participação
direta dos alunos na formulação do conhecimento crítico próprio.
CONCLUSÃO
O desenvolvimento, a aplicação de atividades práticas e o trabalho contínuo com grupos
de alunos, para a experimentação, agrega conhecimento e qualidade às aulas ministradas,
resultando em um trabalho decisivo e possibilitando a gênese e o desenvolvimento de um
raciocínio investigativo e crítico da parte discente. Logo, permitindo ao educando ter consciência
de suas atitudes e habilidades para transformar sua realidade.
Portanto, a aplicação do lúdico reflete em aulas mais prazerosas e dinâmicas, sendo uma
atividade pedagógica essencial à educação, pois permite a dinamização do processo de ensinoaprendizagem, ao mesmo tempo em que é uma metodologia flexível e podem ser realizadas com
materiais de baixo custo. Em suma, os docentes devem primar por sua formação continuada,
visto que não somente o mercado de trabalho os exige tal fato, mas seus próprios alunos
necessitam de métodos inovadores, o que facilitará o processo de ensino-aprendizagem.
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RESUMO
O artigo refere-se a um estudo em andamento sobre o
uso do biogás como uma fonte alternativa de energia
para uso doméstico, para que este venha a contribuir na
diminuição de gases poluentes na atmosfera. Nele, são
trabalhadas as possíveis formas de construção de um
biodigestor para produção de metano, como forma
viável de energia para a população. As metodologias
adotadas para o desenvolvimento do referente estudo
basearam-se em pesquisas bibliográficas em periódicos,
sites e artigos científicos que especifiquem a produção
desse biogás, especialmente na produção caseira e de
baixo custo. E como resultado da pesquisa bibliográfica
já foi possível identificar os tipos mais utilizados de
biodigestores no mundo, que são: Indiano e Chinês. E a

partir de uma observação seletiva de suas melhores
características, foi desenvolvido um protótipo de
biodigestor, voltado ao uso doméstico. Esse protótipo
está sendo alimentado com lixo orgânico produzido em
uma residência. Com ele em funcionamento já foi
possível identificar as condições de temperatura ideal
para o funcionamento e está sendo acompanhada sua
capacidade de produção. Por fim, essa pesquisa se fez
necessária para despertar interesse e curiosidade, da
comunidade local, por uma fonte de energia limpa que
possa além de diminuir com a poluição do meio
ambiente, buscar um fim útil para esse potencial
orgânico, convertendo-o em energia.

PALAVRAS-CHAVE: Energia, Biodigestor, Biogás, Residencial.

A PROTOTYPE OF AN INNOVATIVE BIODIGESTER AND LOW COST FOR RESIDENTIAL USE
ABSTRACT
This article refers to a study in progress on the
use of biogas as an alternative source of energy for
domestic use, so that it will contribute to the reduction
of greenhouse gases in the atmosphere. In it are worked
out possible ways to build a biodigester to produce
methane as a viable form of energy to the population.
The methodology adopted for the development of the
referent study used literature searches in journals,
websites and scientific articles detailing the production
of this biogas, especially homemade, low-cost
production. And as a result it was possible to identify the
most used types of digesters in the world that is Indian
nd Chinese; And from a selective observation of their
best features, we developed a prototype biodigester,
KEY-WORDS: energy, biodigester, biogas, residential.

designed for home use. This prototype is being fed with
organic waste produced in a residence, with it running it
was possible to identify the optimal temperature
conditions for the operation and is being accompanied
their capacity. Finally, this research was needed to
arouse interest and curiosity of the local community as a
source of clean energy that can also decrease the
pollution of the environment, seeking a useful potential
for this organic order to convert it into energy.

INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado de uma pesquisa em andamento integrante do Programa de
Formação de Recursos Humanos (PFRH) – Petrobrás/2012, realizado no Instituto Federal do Rio
Grande do Norte (IFRN)/Campus de Caicó. O objetivo do referente estudo é apresentar uma
alternativa de utilização do gás produzido pelos resíduos sólidos orgânicos, oriundos de uma
residência, através da utilização de um biodigestor.
Atualmente, a Região do Seridó Potiguar produz cerca de 49 mil toneladas de resíduos por
ano, e a maioria dos seus municípios acumula esses resíduos em lixões. Diante desses dados e da
crescente demanda por energia, tornou-se necessário uma realização de uma pesquisa que
fundamentasse a partir de um dos temas do programa, uma maneira de reduzir o volume de
resíduos sólidos orgânicos nos aterros sanitários. Além disso, busca-se também informar a
população sobre uma fonte de energia sustentável e viável para a região do Seridó potiguar,
visando à preservação do meio ambiente, apresentando as maneiras que o biogás pode ser
usado, a saber: gás Natural Veicular, gás de Cozinha, geração de Energia Térmica, geração de
Energia Elétrica e entre outras.
Em continuidade do projeto, essa pesquisa tem o objetivo final de montar um biodigestor
funcional e de baixo custo para uso doméstico, que possibilite a utilização dos resíduos sólidos
orgânicos, transformando-os em energia e com isso possa contribuir para a retirada de gás
metano da atmosfera, através da fermentação anaeróbia de matéria como uma fonte de energia
térmica (usar o gás para cozinhar). Também necessita considerar, as contribuições para o
desenvolvimento desse conhecimento, tendo em vista a defasagem desse tipo de tecnologia na
região.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os aspectos metodológicos referentes ao presente estudo partiram inicialmente de um
levantamento bibliográfico em teses de sites como o Periódico CAPES, Scielo e Radar Ciência
entre outras fontes relacionadas à pesquisa científica. Como também em relatos de experiências
de biodigestores no Semiárido. Nessa perspectiva, a busca abordou principalmente
possibilidades de obtenção do biogás a partir dos resíduos sólidos orgânicos no Semiárido
Potiguar, identificando a importância da utilização da biomassa e suas possíveis aplicações
domésticas, para com isso desenvolver e propor a implantação de um biodigestor caseiro e de
baixo custo.
Paralelo ao desenvolvimento da pesquisa bibliográfica foram sendo desenvolvidos
protótipos de biodigestores. Estes, inicialmente produzidos com garrafas PET de dois litros, e em
seguida com depósitos de produtos de limpeza de 5 litros e por último construído com baldes de
tinta de 15 e 20 litros. Nesses protótipos foram usados diversos tipos de matéria orgânica com a
finalidade de identificar a viabilidade delas e a quantidade de gás produzido, para que assim com
esses dados, projetar e construir um biodigestor de maior porte que possa ser usado de acordo

com as características da produção de lixo orgânico de uma residência da região do Semiárido
Potiguar.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
• ENERGIA E SUSTENTABILIDADE
O grau de utilização da energia é um índice tão representativo que pode expressar o
índice de desenvolvimento de uma nação. Desde a Revolução Industrial, as economias de todos
os países estruturam suas bases na disponibilidade de recursos energéticos, e o desenvolvimento
econômico e social fica estritamente condicionado a essa premissa, podendo assim apenas sentir
seus efeitos, usar, transformar ou desperdiçar energia. No entanto, apenas em sua ausência é
que se percebe sua vital importância. A energia não tem peso e só pode ser medida enquanto é
transformada, ou ao ser liberada ou absorvida.
Além da produção de energia, a sustentabilidade é outro tema em evidência nesse início
de século. Termo esse, que é associado a atividades e ações humanas com a finalidade de suprir
as necessidades dos seres humanos, de modo que venha a contribuir com o desenvolvimento
social, econômico e cultural sem comprometer as gerações posteriores, havendo assim, um
entendimento equilibrado entre a economia e o meio ambiente. De acordo com Vecchia, sua
definição sobre isso remete em “sustentabilidade como à criação e a disponibilidade para a
sociedade de alicerces econômicos, sociais e ambientais perenes, que possam ser usufruídos de
uma forma justa e igualitária por todas as gerações atuais e futuras, oriundas de qualquer classe
social, credo ou cultural”. (Vecchia, 2010, p.227).
Nesse sentido, surge à importância das energias renováveis que se conceituam como
todas aquelas formas de energia cuja taxa de utilização são inferiores a sua taxa de regeneração.
Nessa perspectiva, a biomassa por meio de um biodigestor, é uma forma viável dessa energia,
pois retira dos solos resíduos não produzidos pela natureza e com essa extração não interfere no
ciclo natural. Ainda contribui na diminuição das emissões de poluentes letais para os solos,
atmosfera e recursos hídricos.
No que se refere à utilização de biodigestores na realidade regional, existem aplicações de
uso no Rio Grande do Norte, a exemplar o projeto de implantação e avaliação de biodigestor na
escola agrícola de Jundiaí-RN, que objetiva contribuir para o conhecimento agroecológico e
geração de energias renováveis (Eufrázio, 2012). Outro exemplo no Nordeste é a Paraíba, com
a implantação de biodigestores que são utilizados inicialmente por famílias agricultoras dos
municípios de Esperança e Areial, no Agreste do Estado, e tem como finalidade a busca de uma
alternativa que possa substituir o gás de cozinha comprado em botijões, por um biogás
proveniente da decomposição anaeróbica do esterco, além disso, utilizar também um
biofertilizante, podendo ser usado nas lavouras. (ALENCAR, 2012).
No Pernambuco, o projeto biodigestor sertanejo vem transformando a vida de famílias
agricultoras em Afogados da Ingazeira – no Sertão do Pajeú de Pernambuco. O projeto objetiva
com utilização do gás produzido a partir do esterco do gado fazer essas famílias conseguirem

uma economia real (do que represente, com os custos do gás de cozinha, GLP) de
aproximadamente R$40,00 por mês. (Cavalcanti, 2012).

• BIODIGESTOR – BREVE HISTÓRICO E TEORIA
Historicamente, tudo leva a crer que o gás dos pântanos foi descoberto por Shirley em
1667, no entanto, foi só apenas um século mais tarde que foi reconhecida a presença de metano
nesse gás. Já no século XIX, Ulysse Gayon, aluno de Louis Pasteur, realizou a fermentação
anaeróbia de uma mistura de estrume e água, a uma temperatura média de 35°C, conseguindo
obter 100 litros de gás por m3 (metros cúbicos) de matéria. Em 1884, Louis Pasteur, ao
apresentar à Academia das Ciências os trabalhos do seu aluno, considerou que esta fermentação
podia construir a uma fonte de aquecimento e iluminação.
Entretanto, na Índia, a ideia de aproveitar o gás metano produzido por digestão
anaeróbia, já não era estranha. Remonta ao século passado, mais propriamente ao ano de 1859,
quando numa colônia de leprosos, em Bombaim, se realizou a primeira experiência de utilização
direta de biogás. Cerca de 30 anos mais tarde, em 1895, teve lugar a primeira experiência
europeia, com a utilização do biogás para iluminação de algumas ruas da cidade de Exter, na
Inglaterra, a que se seguiram outras experiências, motivadas principalmente pelo entusiasmo
inicial que este processo atingiu.
Apesar disso, este combustível não conseguiu singrar como substituto dos tradicionais.
Como tal, a exploração do biogás tem sido bastante reduzida, limitando-se a ser utilizado em
alguns casos esporádicos. Foi apenas nos anos 40, ocasionado por significativas carências
energéticas provocadas pela II Guerra Mundial, que o biogás voltou a ser utilizado, tanto na
cozinha e no aquecimento das casas quanto para a alimentação de motores de combustão
interna.
Nas décadas de 50 e 60, a existência da relativa abundância das fontes de energia
tradicionais, desencorajou a recuperação do biogás na maioria dos países desenvolvidos, e
somente em países com poucos recursos de energia e capital, como a Índia e a China, o biogás
desempenhou um papel de certa importância, sobretudo em pequenos aglomerados rurais. A
partir da crise energética dos anos 70, o gás metano dos digestores anaeróbios voltou a
despertar o interesse geral conduzindo a um aumento da sua produção nos países europeus.
Biogás é uma mistura gasosa, composta principalmente de gás metano (CH 4 ). É obtido
pela digestão anaeróbia (em ausência de Oxigênio) de matéria orgânica em reação com bactérias
metanogênicas1. Seu processo de armazenamento ocorre de duas formas: de modo elétrico ao
alimentar geradores produzindo eletricidade, que por sua vez pode ser armazenada em baterias
ou mesmo utilizada no acionamento de equipamentos elétricos em corrente alternada de 110 a
220 V, e de modo térmico ao ser utilizado com o intuito na produção de calor, radiação térmica
1

As bactérias anaeróbicas metanogênicas são utilizadas na digestão anaeróbica de matéria orgânica em tanques
chamados biodigestores, além disso, uma de suas funções primordiais: produção de gás insolúvel (metano).

de aquecedores, incubadoras (granjas) e lâmpadas a partir do biogás.
O poder calórico do biogás varia de 5.000 a 7.000 Kcal/m³, isto é, em função da
impureza 2. O grau de pureza do gás por sua vez é dado em função do material fermentado e das
condições submetidas para a fermentação. O poder calórico do biogás pode ser melhorado com a
retirada do Co 2 , chegando a valores de 12.000Kcal/ m³.
A utilização do biogás se torna rentável quando considerado sua utilização em alguns
aspectos: em residências, usadas como fonte energética (uma alternativa para substituir o uso do
GLP – gás de cozinha), e em granjas no uso de aquecedores radiantes (aquecimento dos
pintinhos). Ainda nesse sentido, é economicamente mais barato, ser usado em restaurantes e
condomínios de forma autos sustentáveis, e como também instalado em propriedades rurais na
qual pode torna-se uma fonte de renda para agricultores que podem vender o biogás.
A produção de lixo orgânico pode ser revertida na geração de energia limpa, oferecendo
uma finalidade útil aos aterros sanitários, e ainda outra possibilidade com o uso do biodigestor é
a produção de biofertilizantes, produto final da reação química dentro do biodigestor, sendo rico
em nitrogênio, fósforo e potássio. Esse, não gera problemas com relação à salinização dos solos
como ocorre com o uso de fertilizantes químicos.
MODELOS DE BIODIGESTORES
• Modelo Indiano:
Este modelo caracteriza-se pela presença de uma campânula como gasômetro (que deve
estar disposto sobre o substrato, com o propósito de reduzir as perdas durante o processo de
produção do gás), mergulhada nos resíduos em fermentação, e de uma parede central, que
divida o tanque do biodigestor em duas câmaras, assegurando uma melhor circulação desse
material pela câmara de fermentação, Figura 2.
Esse modelo possui uma pressão de operação constante, ou seja, à medida que aumenta
gradativamente a produção do gás, o gasômetro tende a deslocar-se verticalmente, aumento o
seu volume para diminuir a pressão em seu interior. Outra peculiaridade deste, é no que referese a sua alimentação. Se dá de forma contínua, e a sua concentração de sólidos totais ter que ser
inferior a 8%, facilitando a circulação dos resíduos na câmara de fermentação e evitando
possíveis entupimentos na entrada e saída do biodigestor.

2

A pureza do biogás é avaliada pela presença de metano, que representa 60-80% da mistura.

Figura 2 – Esquema de produção modelo indiano
Fonte: Fonseca et al., 2009, p. 10

• Modelo Chinês:
Modelo construído em alvenaria, e que não utiliza gasômetro em chapa de metal
(reduzindo os custos de produção). Funciona com base no fundamento de prensa hidráulica, de
modo que aumentos internos de pressão, resultantes do acúmulo de biogás, resultarão em
deslocamentos dos resíduos da câmara de fermentação para a caixa de saída, Figura 3. Neste
modelo, a pressão interna é reduzida pela liberação de uma parte do gás produzido na saída do
biodigestor. Assim como o modelo indiano a sua alimentação deverá ocorrer de forma contínua e
respeitando o limite de 8% da concentração dos sólidos totais.

Figura 3 – Esquema de produção modelo chinês
Fonte: Fonseca et al., 2009, p. 9

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da pesquisa bibliográfica e da confecção dos primeiros protótipos, surgiram várias
ideias de como desenvolver um protótipo de maior porte onde fosse possível ir modificando-o,
buscando o máximo de rendimento. Depois de algumas tentativas, ele finalmente ficou operante.
O protótipo em desenvolvimento apresenta características inerentes aos modelos
Indianos e Chinês, esses por sua vez são os modelos mais utilizados no mundo. O biodigestor em
desenvolvimento tem a pressão constante e o uso do gasômetro do modelo indiano, porém o
diferencial é que o gasômetro foi projetado independente da câmara de fermentação. Assim
como nos modelos Indiano e Chinês a alimentação pode ser contínua. O material comprado e o
valor investido na sua construção estão especificados na tabela 1.

Tabela 1 – Materiais para a construção do biodigestor
Informações

Materiais

Conexão “T”
Conexão “T”
Cano
Cano
Cano
Flange
Flange
Flange
Redução
Registro
Registro

25 mm/ PVC
32 mm/ PVC
20 mm/ PVC
25 mm/ PVC
32 mm/ PVC
20 mm/ PVC
25 mm/ PVC
32 mm/ PVC
25-20 mm /PVC
25 mm/ PVC
32 mm/ PVC

Quantidade

Valor
Unit. Em
R$

Valor Total

1
1
0.2
0.4
0.4
1
2
1
1
4
3

0.80
2.80
1.20/m
1.90/m
2.85/m
7.0
4.50
9.0
0.35
7.50
10.0
Total Geral

R$ 0.80
R$ 2.80
R$ 0.24
R$ 0.76
R$ 1.15
R$ 7.0
R$ 9.0
R$ 9.0
R$ 0.35
R$ 30.0
R$ 30.0
R$ 91.10

O protótipo se divide basicamente em duas partes: a câmara de fermentação e o
gasômetro. A câmara de fermentação é onde ocorre o processo de produção do gás metano, ela
foi construída em um balde de material plástico, com capacidade para 18L (litros). Na fase de
construção do protótipo, foram conectados flanges ao balde, de modo a propiciar as conexões
necessárias para o escoamento do fluido, formado pela mistura de água com matéria orgânica, e
também do gás produzido em seu interior.
Inicialmente, foi instalado um flange de 25 mm em um dos lados na parte inferior do
balde. Esse flange é conectado a uma conexão T de 25 mm, e na parte superior do T foi colocado
o tubo e a válvula de alimentação do biodigestor. Na outra extremidade da conexão T foi
colocado uma válvula de descarga destinada à saída do chorume e materiais sólidos, Figura 1.

Na lateral oposta na parte central do balde, foi conectado outro flange 25 mm também
para saída do chorume. Porém, essa saída só é utilizada quando está acontecendo à alimentação
do biodigestor para descartes dos dejetos já metabolizados. Acoplado a esse flange, no interior
da câmara de fermentação, foi colocado uma curva de 90 graus e com isso esse tubo de saída fica
sifonado, para que as bactérias não tenham contato com o meio externo no momento da
alimentação do biodigestor (possibilitando a alimentação continua).
Por fim, foi conectado o flange de 20 mm na tampa do balde e nesse flange conectado a
válvula de saída do gás. Para que a câmara de fermentação funcione é preciso uma perfeita
vedação da tampa e também não poder haver vazamentos em qualquer conexão. Na construção,
o ponto mais crítico foi vedar a tampa do balde que no caso foi usado cola de PVC e por cima cola
de silicone, Figura 1.

Figura 1 – Protótipo do biodigestor
O gasômetro é usado para armazenar o gás produzido na câmara de fermentação. Para
sua construção foi utilizado como base dois baldes cilíndricos de 15 L. Em um dos baldes foi
descartado a tampa, deixando cheio de água. No outro, foram feitos 30 furos na parte de baixo, e
em sua tampa foi conectado um flange de 20 mm e nesse uma válvula geral. Por cima dessa
válvula foi instalada uma conexão T e mais duas válvulas, uma de cada lado, sendo uma para a

entrada do gás e outra para a saída do mesmo. Depois disso, foi feito a vedação da tampa e
finalmente foram acoplados um dentro do outro, permitindo o fluxo de água, coordenando
movimentos para cima ou para baixo, dependendo da produção do gás que nele ficará contido.
Quando toda montagem ficou pronta, foi feito a interligação da câmara de fermentação ao
gasômetro por meio de conexões para água fria.
Em função do sistema de válvulas o protótipo do biodigestor pode ser alimentado
continuamente (o modo mais eficiente) sem que exista o contato das bactérias com o oxigênio.
Mesmo quando é necessário descartar a matéria já metabolizada (o adubo orgânico) não afeta a
produção, com isso a produção também é contínua, situação ideal para lugares onde seja
produzido lixo orgânico diariamente como uma residência, por exemplo. O grande diferencial
desse protótipo é que ele é de pequeno porte, comparado aos modelos existentes, além disso,
também é eficiente e de baixo custo.
Outro detalhe desse biodigestor é que ele pode funcionar sem o gasômetro, porém
mudam as características: ele passa a não ter a pressão constante e não pode ser alimentado
continuamente. Messe modo de operação é necessário de quatro a cinco semanas para retirada
do gás de cada carga de matéria orgânica.
No processo de produção de gás do biodigestor foram observados que a temperatura
média de produção do biogás varia entre 35° e 40°C. Quando inferiores a esse aquecimento as
bactérias metanogênicas ficaram parcialmente ativas, do contrário, nas temperaturas muito
acima dessa média as bactérias começam a morrer. A partir desse estudo, com os dados colhidos
dos protótipos e do conhecimento teórico adquirido, o próximo passo é a implantação de um
biodigestor de maior porte, a ser montado no IFRN-Campus Caicó, com a finalidade de contribuir
com o conhecimento e divulgação dessa tecnologia na região.
Ainda na continuação do referente estudo, pretende-se desenvolver um biodigestor de
baixo custo e em equilíbrio com a natureza, motivando a descentralização do uso de
combustíveis fósseis e popularizando a reciclagem – reutilização de matéria orgânica na região
do Semiárido Potiguar, proporcionando um sistema energético renovável com custos mínimos de
instalação. Os restos podem ser aproveitáveis para a agricultura pelo conteúdo de nutrientes do
material digerido e geração de energia térmica e/ou elétrica, de modo a favorecer o
desenvolvimento da região em harmonia com a natureza, considerando seu alto valor
energético, custos mínimos de produção e resquícios que possibilitam alto valor nutritivo para
tratamentos dos solos (podendo vir a contribuir com o desenvolvimento agrícola).

CONCLUSÃO
O desenvolvimento de formas sustentáveis de obtenção de energia é um dos temas
mais debatidos e pesquisados da atualidade. Nesse contexto, é interessante que essas pesquisas
sejam feitas considerando a realidade de onde ela pretende ser aplicada. Considerando esse
aspecto, a referente pesquisa está em andamento e visa ao seu término, como produto final
montar um biodigestor funcional e de baixo custo, que possibilite a utilização de resíduos sólidos
orgânicos, transformando-os em energia térmica, para com isso ilustrar os usos e possibilidades
para a região do Semi-árido Potiguar.
Com a concretização desse projeto, torna-se viável montar um biodigestor funcional e de
baixo custo, que possibilite a utilização de resíduos sólidos orgânicos, transformando-os em
energia, para com isso ilustrar os usos e possibilidades viáveis para residências, restaurantes e
condomínios. Podendo a vir também a substituir o uso do GLP (gás de cozinha).
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RESUMO
A Morinda Citrifolia L. comumente
conhecida como noni é uma fruta originaria do
Sudeste da Ásia, de algumas áreas da Austrália
e das Ilhas do Pacífico. É conhecida por sua
capacidade nutracêutica no qual a de maior
importância é a capacidade antioxidante.
Recentemente, esta planta tem sido o foco de

diversos estudos devido às suas inúmeras
propriedades. Dessa forma, este trabalho teve
como
objetivo
analisar
o
potencial
antioxidante do extrato etílico da folha do noni
(Morinda Citrifolia L.) adquirido na região do
Mato Grande (RN), a partir do método de
quelação do íon ferro.

PALAVRAS-CHAVE: Morinda Citrifolia L., propriedades, quelação do íon ferro
EVALUATION OF POTENTIAL ANTIOXIDANTE ETHANOL EXTRACT OF NONI LEAF - (Morinda
citrifolia L.) - FROM THE METHOD OF ION IRON CHELATION
ABSTRACT
Morinda citrifolia L. commonly known
as Noni is a fruit originally from Southeast Asia,
some areas of Australia and the Pacific Islands.
It is known for its ability nutraceutical in which
the most important is the antioxidant capacity.
Recently, this plant has been the focus of many

studies due to its numerous properties. Thus,
this study aimed to analyze the antioxidant
potential of ethyl leaf extract of noni (Morinda
citrifolia L.) acquired in the region of Mato
Grande (RN), from the method of chelation of
iron ions.

KEY-WORDS: Morinda Citrifolia L., properties, chelation of iron ions.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DO EXTRATO ETÍLICO DA FOLHA DO NONI (Morinda citrifolia L.) – A PARTIR DO MÉTODO DE QUELAÇÃO DO ÍON FERRO
INTRODUÇÃO
Com o nome científico de Morinda citrifolia Linn, o Noni é uma pequena árvore de origem
asiática cujo uso no mundo é bastante difundido. Ele é mais popular nos Estados Unidos e em
alguns países da Europa. No Brasil a difusão do suco da fruta ainda é muito recente, não existindo
relatos de produção em escala comercial dessa fruta no país. O fruto é verde, parecido com a
fruta do conde, aparecendo geralmente apenas em forma de suco engarrafado. Segundo
(MANUEL PINHEIRO, 2006) existe um grande interesse na sua utilização na medicina popular
devido às “supostas propriedades farmacológicas” que possui; chega-se a afirmar que alcance
mais de 120 problemas de saúde que podem ser tratados, e até curados, com a planta e seus
extratos. O fruto desempenha um papel benéfico à saúde por conter compostos que agem no
combate a uma série de doenças, desempenham atividade anticancerígena, possuem atividade
antiinflamatória, estimulam o sistema imunológico, e dilatam os vasos sanguíneos (YANG et al.,
2010).
A fruta possui uma polpa carnuda e amarga de coloração esbranquiçada, e quando
madura exala um cheiro forte e rançoso (MORTON, 1992 citado por CHAN-BLANCO et al., 2006).
É muito comercializado em várias partes do mundo tanto na forma de suco quanto em cápsulas
contendo o pó da fruta (SANG et al., 2001). O consumo do noni está relacionado principalmente
aos benefícios à saúde proporcionados por sua grande capacidade antioxidante, combatendo os
radicais livres. Por isso, vem ganhando grande importância no mercado mundial, sendo
consumida em todo o mundo, principalmente na América do Norte, Europa e Ásia. Todavia,
existe relato de plantios em vários estados do Brasil, como no Pará, segundo (OTELO, 2006), Acre,
segundo (XANGAI, 2007), São Paulo, Minas Gerais, entre outros. Alguns relatos reportam o uso
do noni em tempos de fome, no entanto (WEST; JENSEN; WESTENDORF, 2006) afirma que há
muitos séculos, era um ingrediente apreciado em receitas a base de currie. Na Polinésia, todas as
partes da planta, casca, raiz, folhas e, principalmente a fruta, são usadas como ervas medicinais
há mais de 2000 anos (LIMA, SANTOS, REIS, PEREIRA, VILAR; 2010).
Recentemente, esta planta tem sido o foco de diversos estudos devido às suas propriedades
nutracêuticas (CHAN-BLANCO et al. , 2006; DIXON et al. , 1999; ZIN . et al , 2006). Os efeitos
benéficos à saúde observado podem resultar de compostos específicos extraídos das raízes,
folhas, cascas e frutas como o óxido nítrico, alcalóides e esteróis com potencial antioxidante
(CHAN-BLANCO et al. , 2006).
Os antioxidantes podem ser definidos como substâncias que em pequenas concentrações, em
comparação ao substrato oxidável, retardam ou previnem significativamente o início ou a
propagação da cadeia de reações de oxidação. Estes compostos inibem não só a peroxidação dos
lipídios, mas também, a oxidação de outras moléculas, como proteínas, DNA, entre outras.

Estudos epidemiológicos comprovam que o consumo diário de alguns alimentos, como as frutas
e verduras, fornecem uma quantidade significativa de antioxidantes ao organismo, por meio da
vitamina C, vitamina E, carotenóides e diversos compostos polifenólicos.
Substâncias antioxidantes desempenham um papel importante na saúde através de seus efeitos
na modulação dos processos oxidativos que ocorrem no organismo.
A definição de antioxidante pode ser expressa como substâncias capazes na retardação ou
inibição da oxidação de substratos oxidáveis, podendo ser, ou não, enzimático tais como: αtocoferol (vitamina E), β-caroteno, ascorbato (vitamina C) e os compostos fenólicos (flavonóides)
(HALIWELL, 2001; SOUSA et al., 2007).
MATERIAIS E MÉTODOS
MATERIAL BIOLÓGICO:
Para a obtenção do extrato seco da folha do Noni (Figura 01), as folhas de Morinda Cirifolia Linn
foram coletadas (durante os meses de março e abril de 2012) na cidade de Caiçara do Norte,
cidade localizada na região do Mato Grande (RN). Na coleta foram adquiridos 1200g da folha. A
preparação do extrato etílico foi realizada no Laboratório de Biologia do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN (Campus João Câmara). As folhas
foram lavadas em água corrente e liquidificadas com água destilada. Na etapa seguinte o suco,
proveniente da liquidificação das folhas, foi filtrado. O material adquirido após a filtração foi
armazenado em um Becker durante 5 dias. Passado o período de 5 dias foram separados 200mL
dessa amostra que foi seca em estufa a 40º C durante mais 5 dias.

Figura 1: Fluxograma da obtenção do extrato seco da folha do Noni

DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO – QUELAÇÃO FERRICA:
O método da quelação férrica é bastante utilizado para a análise de potenciais
antioxidantes. Este método analisa a inibição de OH+ pela ligação com o metal de transição Fe.
Este processo pode ocorrer de duas maneiras: a ligação do antioxidante com dois íons metal
pode alterar seu potencial de oxirredução e/ou a capacidade deste metal em participar de
formação do radical OH+. Outra possibilidade é que tal ligação não impediria as reações de
oxirredução, mas sim direcionaria essas reações para o antioxidante, poupando o alvo mais
importante (ARUOMA et al., 1987. GUTTERIDGE, 1984).
Para a medição da potencialidade ao extrato foi testado nas concentrações de 25,50 e
100g.mL(-1). Uma quantidade de 1,5 mL do íon Fe foi adicionada a 0,5 mL de cada concentração
do extrato. Incubou-se por 20 minutos a temperatura ambiente e então pode-se dar inicio as
leituras. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro BIOSPECTRO SP-22 a 517
nm, transcorridos 05 e 30 minutos do início da reação.
O controle positivo continha todas as soluções. A habilidade dos extratos em quelar o íon
ferro deu-se a partir da equação: Atividade quelante de ferro (%)= 1 – (Aamostra (700-530nm)) /
(Acontrole (700-530nm) x 100.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A habilidade quelante do extrato etílico da folha do noni foi relativamente alta em dose
dependente, ou seja, quanto maior for a concentração, maior a atividade. As substâncias
antioxidantes presentes no extrato reagiram diante de suas habilidades quelantes. O resultado
do extrato etílico foi comparado aos padrões com uma solução de vitamina C. Mas ainda se faz
necessário avaliar o extrato em ensaios mais específicos, bem como purificar o extrato, a fim de
identificar o principal agente responsável pela atividade antioxidante. Considerando que espécie
M. citrifolia é utilizada na medicina popular e para outros fins, o resultado obtido da atividade
antioxidante foi satisfatório.
CONCLUSÕES
O estudo mostrou que o extrato etílico da folha do noni (Morinda citrifolia L.) apresentou
atividade antioxidante, agindo bem a quelação do íon Fe, garantindo, então, uma possível fonte
natural que venha a ser somada à composição de fármacos antioxidantes, e tanto no uso da folha
para a exploração farmacológica, como na medicina caseira, a busca nos alimentos naturais como
fonte de prevenção de doenças ocasionadas pela degradação do organismo pela ação dos
radicais livres.
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RESUMO

O Biodiesel é um biocombustível biodegradável obtido a
partir de biomassa renovável, sendo utilizado para a
combustão interna em motores ou para geração de
outro tipo de energia, visando à substituição parcial ou
total de combustíveis de origem fóssil. Muito se discute
sobre a importância da busca por novas rotas
alternativas de energia, onde os óleos vegetais têm
atraído a atenção como fonte renovável em potencial
para a produção de biodiesel como combustível
alternativo ao diesel de petróleo. O presente trabalho
objetiva-se a sintetizar biodiesel via uma reação química
de transesterificação utilizando óleo da cantina do
IFMA-Buriticupu. O processo metodológico ocorreu em
laboratório e a primeira parte da preparação do
biodiesel consistiu na mistura de óleo vegetal, metanol e

de solução de KOH 9M. Após agitada por dez minutos,
essa mistura foi colocada em funil de decantação para
que o processo de separação ocorresse. Retirou-se após
algumas horas a camada inferior contendo o glicerol no
funil de decantação, e a camada superior foi mantida
para ser lavada com água destilada para que fosse
deixada em repouso a fim de que a solução decantasse
novamente. Após esse processo foi retirada a camada
inferior, medida a quantidade de biodiesel obtida e
calculado o rendimento relativo à quantidade de óleo
vegetal utilizado. Segundo a bibliografia utilizada, o
rendimento seria de 91,7% de biodiesel, no entanto
obtivemos 88,5%. Apesar de inferior, consideramos o
rendimento como satisfatório, uma vez que o óleo
utilizado tenha sido reutilizado para frituras várias vezes.

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, Biotecnologia, Biocombustível, Transesterificação.

REUSE OF OIL FRIED FROM THE CANTINA IFMA - BURITICUPU IN BIODIESEL PRODUCTION
ABSTRACT

Biodiesel is a biodegradable biofuel derived
from renewable biomass being used for internal
combustion engines or to generate another type of
energy, aimed at the partial or total substitution of
fossil fuels . There is debate regarding the importance
of searching for new alternative energy routes, where
vegetable oils have attracted attention as potential
renewable source for the production of biodiesel as an
alternative fuel to petroleum diesel. The present work
aims to synthesize biodiesel via transesterification of a
chemical reaction using oil canteen's IFMA - Buriticupu.
The methodological process took place in the
laboratory and the first part consisted of the
preparation of biodiesel in the blend of vegetable oil,

methanol and 9M KOH solution. After stirred for ten
minutes, this mixture was placed in separatory funnel
for separation process to occur. Is removed after a few
hours the lower layer containing the glycerol in the
dropping funnel and the upper layer was kept to be
washed with distilled water to which was allowed to
stand so that the solution decantasse again. After this
process the lower layer was removed, measure the
amount of biodiesel obtained and the yield calculated
on the amount of vegetable oil used. According to the
bibliography used, the yield would be 91.7 % biodiesel,
however we obtained 88.5%. Although less, considering
the performance as satisfactory, since the oil used for
frying has been reused several times.

KEY-WORDS: Biodiesel, Biotechnology, Biofuel, Transesterification.

REAPROVEITAMENTO DO ÓLEO DE FRITURAS PROVENIENTES DA CANTINA DO IFMA –
BURITICUPU NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL
INTRODUÇÃO
O uso de combustíveis alternativos vem ganhando destaque nos últimos anos em todo o
mundo em virtude da maior fonte de energia, o petróleo, ser uma fonte esgotável, além de ser
um grande emissor de gases poluentes. Muitas propostas têm surgido para substituição dos
combustíveis fósseis e os biocombustíveis derivados de óleos ou gorduras surgem como uma
promessa para substituição do óleo diesel, com especial destaque para o biodiesel.
A Lei nº 11.097/2005, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética
brasileira, definiu biodiesel como sendo um “biocombustível derivado de biomassa renovável
para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme
regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente
combustível de origem fóssil”.
A Resolução da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) n° 42
de 24/11/2004 delineou a definição contida na lei, como sendo um “combustível composto de
alquil-ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras
animais” e estabeleceu as normas e especificações do biocombustível, de forma a garantir que
suas características físico-químicas sejam semelhantes ao diesel mineral, para que possa
substituí-lo, mesmo que parcialmente.
Existem vários processos para a produção de biodiesel e dentre todas as alternativas, a
transesterificação pode ser considerada como a melhor escolha, pois esse processo é
relativamente simples e as características físico-químicas do biodiesel formado são muito
semelhantes às do óleo diesel de petróleo (FREEDMAN; et al, 1985). Transesterificação é o termo
geral usado para descrever uma importante classe de reações orgânicas na qual um éster é
transformado em outro através da troca dos grupos alcóxidos. Na transesterificação de óleos
vegetais, um triglicerídeo reage com um álcool na presença de um catalisador produzindo uma
mistura de ésteres onde após a reação de transesterificação obtém-se além do biodiesel a
glicerina, resumindo-se em três etapas (Figura 1).

Figura 1 – Amostragem geral em etapas de uma reação por transesterificação de
triglicerídeos com álcool.
A Glicerina ainda pode ser reutilizada, uma vez que se trate de uma substância de alto
valor agregado, muito empregada na indústria farmacêutica e de cosméticos, como por exemplo,
na produção de sabão.

Tendo em vista que o consumo de combustíveis fósseis derivados do petróleo tem um
significativo impacto na qualidade do meio ambiente, faz-se necessária a busca por fontes
renováveis e menos poluidoras. O uso de biodiesel em um motor diesel convencional, quando
comparado com a queima do diesel de petróleo, reduz substancialmente a emissão de poluentes
como monóxido de carbono (CO) que são formados pela queima incompleta do diesel e formam
a “fumaça negra” dos veículos. O biodiesel contém moléculas de oxigênio em sua estrutura,
promovendo uma combustão completa, minimizando a geração de poluentes e promovendo a
redução da emissão de monóxido de carbono ao ambiente. Além de gerar menos emissões totais
de poluentes, o biodiesel permite que se estabeleça um ciclo fechado de carbono no qual o CO2
é absorvido quando a planta cresce e é liberado quando o biodiesel é queimado na combustão
do motor. Esse processo não ocorre na queima do diesel mineral, pois este realiza um ciclo
aberto de carbono onde a maior parte do CO2 não consegue ser absorvida por meio
fotossintético, sendo então liberados na atmosfera.
O presente trabalho se objetiva do sentido de que vem reaproveitar o óleo de frituras
provenientes da cantina do IFMA - Campus Buriticupu na síntese de biodiesel, mostrando que a
transformação desse óleo pode ser eficaz na produção do mesmo. Colocando assim os
conhecimentos acadêmicos dos alunos em questão em prol do âmbito local, minimizando
impactos, uma vez que esses dejetos de óleo seriam despejados em esgotos poluindo o meio
ambiente.
MATERIAIS E MÉTODOS
A primeira etapa do processo metodológico ocorreu em laboratório seguindo os devidos
cuidados requeridos de segurança onde a primeira parte da preparação do biodiesel a partir do
óleo de frituras consistiu na mistura de 100 ml óleo vegetal de soja, 22 ml de metanol e 1,5 ml de
solução de KOH 9M adicionado vagarosamente, todos em um balão de fundo redondo. Após
agitada por dez minutos, essa mistura foi colocada em funil de decantação para que o processo
de separação ocorresse (Figura 2).

Figura 2 – Etapa de Separação de Misturas por Decantação
Após algumas horas foi retirada a camada inferior contendo o glicerol no funil de
decantação, e a camada superior foi mantida para ser lavada com 10 ml de água destilada para
que fosse deixada em repouso a fim de que a solução decantasse novamente. Após esse
processo foi retirada a camada inferior contendo impurezas, uma vez que a camada superior

formada seja o biodiesel. Este, por sua vez, foi medido para ser calculado o rendimento relativo à
quantidade de óleo vegetal utilizado. A segunda etapa da metodologia consistiu na realização de
um teste de combustão, onde foram colocados em uma colher de metal 2 ml do biocombustível
produzido, e aquecida a colher com um bico de Bunsen até inflamar (Figura 3).

Figura 3 – Teste de Combustão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi medida a quantidade de biodiesel obtida e calculado o rendimento relativo à
quantidade de óleo vegetal utilizado. Com a metodologia empregada através do processo de
transesterificação por rota metílica o rendimento esperado seria de 91,7% de biodiesel, no
entanto obtivemos 88,5% de biocombustível sintetizado (Figura 4). Apesar de inferior,
consideramos o rendimento como satisfatório, uma vez que o óleo utilizado tenha sido
reutilizado para frituras várias vezes. No teste de combustão, o produto gerado apresentou-se
inflamável, indicando que o material é de fato um combustível.

Figura 4 – Biodiesel Sintetizado a partir do óleo residual de frituras.
CONCLUSÃO
Os óleos residuais de fritura são resultado do processamento de alimentos em
lanchonetes, cozinhas industriais, comerciais ou domésticas e por serem compostos por
triglicerídeos podem servir de matéria prima para a produção de biodiesel. Este trabalho se deu
pela observação de que a maioria dos óleos residuais de frituras são lançados de maneira
inadequada em esgotos e por sua vez poluirão o meio ambiente. A reutilização do óleo residual
de frituras da cantina do IFMA - Campus Buriticupu pode então servir como uma medida

preventiva no intuito de minimizar possíveis impactos pela deposição desses dejetos ao meio
ambiente. Além do mais, a produção de um biodiesel degradável diminui também uma excessiva
quantidade de gases poluentes que seriam lançados à atmosfera em relação ao uso do diesel de
petróleo.
Depois de realizadas as práticas metodológicas, concluiu-se que se torna viável a
produção de um biodiesel através do reaproveitamento do óleo residual de frituras da cantina do
IFMA- Campus Buriticupu, uma vez que o rendimento obtido tenha sido classificado como
satisfatório, avaliando a quantidade de biodiesel obtida em relação à quantidade de óleo vegetal
utilizado, levando em conta que o óleo selecionado tenha sido reutilizado para frituras várias
vezes. O teste de combustão demonstrou ainda que o produto gerado é inflamável, característica
essa que comprova que o material produzido é realmente um combustível.
O presente trabalho propiciou ainda um aumento de conhecimentos em biotecnologia,
meio ambiente e minimização de poluições e impactos aos estudantes do IFMA - Campus
Buriticupu, colocando seus saberes em prol do âmbito local para que pudessem contribuir afim
de que sua comunidade viva melhor com um meio ambiente conservado.
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