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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.
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RESUMO
O óleo diesel é o derivado do petróleo mais importante
para o Brasil e corresponde a maior parte do mercado
mundial de combustíveis. A qualidade do óleo diesel
está relacionada com a composição das emissões da
combustão e deve atender aos parâmetros impostos
pelo setor. Combustíveis alternativos, de fontes
renováveis e menos poluentes estão sendo
desenvolvidos para minimizar os danos causados, assim
como aditivos para melhorar a qualidade do próprio
óleo diesel. Nesta linha de pesquisa, este trabalho teve
por objetivo desenvolver tecnologia através do
aproveitamento da biomassa para a formulação de

aditivos melhoradores de cetano. Foram utilizados os
álcoois majoritários do óleo fúsel, a glicerina bruta e
álcoois provenientes da celulose e hemicelulose para a
síntese dos nitratos. Foram preparados seis nitratos,
obtidos com excelentes rendimentos, que foram
testados como melhoradores de cetano, apresentando
excelentes resultados, fazendo variar o número de
cetano em até dez unidades.

PALAVRAS‐CHAVE: melhoradores de cetano, biomassa, óleo diesel.

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF CETANE IMPROVERS FROM BIOMASS
ABSTRACT
Diesel oil is Brazil’s most important petroleum‐
derived and correspond to the major part of the global
full market. Diesel’s quality is related to the combustion
emissions composition and must answer the parameters
set by the industry. Alternative fuels from renewable
and cleaner sources to minimize damages and additives
to improve the quality of the diesel oil itself are being
developed. In this research line, this study aimed to
develop technology through the use of biomass to the

formulation of cetane improver additives. The majority
of fusel oil majority alcohols, crude glycerin and alcohols
from cellulose and hemicelluloses were used for the
synthesis of nitrates. Six nitrates were prepared with
excellent yields. Then they were tested as cetane
improvers with great results improving the cetane
number up to ten units.

KEY‐WORDS: cetane improvers, biomass, diesel fuel.
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE ADITIVOS MELHORADORES DE CETANO A PARTIR DA
BIOMASSA
INTRODUÇÃO
Acompanhando a tendência mundial de maior preocupação com o meio ambiente e a
conservação de energia, as especificações dos combustíveis estão evoluindo com o objetivo de
possibilitar maiores rendimentos e minimizar as emissões de poluentes.
O óleo diesel é um combustível pesado, com alto teor de carbono, o que acarreta
problemas no motor e na emissão de poluentes. Para reduzir estes efeitos, geralmente são
adicionados ao diesel aditivos que, principalmente, elevam o número de cetano, aumentando
assim a qualidade de ignição do motor (mesmo a baixas temperaturas), diminuindo o retardo de
ignição do motor, melhorando a lubricidade e a estabilidade, o que promove a redução de
emissões gasosas, diminuição de consumo de combustível e redução dos ruídos do motor, com
melhora do desempenho (BRAUN, 2003; RIBEIRO, 2007).
O número de cetano é uma das propriedades mais importantes para especificar a
qualidade de ignição de qualquer combustível para motores de combustão interna. Para manter
o combustível dentro dos parâmetros exigidos pela legislação do setor, estão sendo utilizadas
substâncias denominadas melhoradores de cetano, que são aqueles capazes de agir a deficiência
da cetanagem dos combustíveis e torná‐los apropriados ao uso em motores do ciclo diesel
(ATHAYDE‐FILHO, 2010).
Nitratos e peróxidos orgânicos são os mais efetivos melhoradores de cetano. Destes, os
mais usados são o nitrato de 2‐etilhexila (EHN), que domina o mercado de melhoradores de
cetano, e o peróxido de di‐t‐butila (DTBP).
O mercado considera alguns fatores para a escolha de um aditivo melhorador de cetano,
que incluem: custos, eficácia, riscos associados com armazenamento e transporte, estabilidade e
teor de nitrogênio.
Os nitratos de alquila são caracterizados pela eficiência relativamente alta e,
simultaneamente, muitos inconvenientes graves. Eles são tóxicos, corrosivos e alteram a cor do
combustível durante o armazenamento. Nitratos derivados de óleo de soja também foram
testados e apresentaram vantagens funcionais em comparação ao EHN, porém, devem ser
utilizados numa ordem de 3 a 4% em volume de combustível, o que pode promover uma
alteração nas propriedades deste (HESS, 2004).
Os peróxidos de alquila também estão sendo propostos, pois, são mais estáveis que os
nitratos de alquila, porém são menos eficazes e de maior custo de produção (SUPPES, 2001).
O biodiesel apresenta número de cetano que varia de 48 a 67, dependendo da sua
formulação. Blendas do tipo biodiesel‐diesel elevam o número de cetano do diesel, porém
diminuem a estabilidade oxidativa e necessitam ser combinados em proporção superior a de
classificação como aditivo (BRAUN, 2003).
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Portanto, torna‐se de extrema importância a busca por novas formulações de aditivos
melhoradores de cetano, tanto para o diesel, quanto para o etanol, que apresentem eficácia igual
ou superior a dos nitratos de alquila, com maior estabilidade e baixo preço.
Neste trabalho foram sintetizados nitratos derivados de compostos oriundos de
aproveitamento da biomassa e realizado testes de eficácia como melhorador de cetano.
Foram preparados seis nitratos sendo eles: 2‐nitrato‐1,3‐di(isobutóxi)propano (NIBP), 2‐
nitrato‐1,3‐di(isopentóxi)propano (NIPP), 2‐nitrato‐1,3‐di(octanóxi)propano (NOP), nitrato de
isoamila (NIA), dinitrato de isosorbida (DNIS), nitrato de tetrahidrofurfurila (NTHF), obtidos a
partir de diferentes materiais de partida, oriundos de aoroveitamento da biomassa.
A síntese dos nitratos: NIA, NIBP, NIPP e NOP, utiliza como material de partida a glicerina
e os álcoois majoritários derivados do óleo fúsel. A glicerina é um líquido viscoso, incolor,
inodoro, higroscópico e apresenta três grupos hidroxila hidrofílicas que são responsáveis por sua
solubilidade em água. Atualmente, grandes quantidades de glicerina estão sendo obtidas com a
produção de biodiesel via transesterificação de óleos vegetais numa ordem de 10% em massa. O
óleo fúsel é a fração menos volátil obtida durante o processo de destilação do etanol, numa
média de 2,5 litros para cada litro do álcool (PÉREZ et al., 2001). Considerando a safra brasileira
de 2010/2011, de álcool proveniente de cana‐de‐açúcar, que foi de aproximadamente 27,6
bilhões de litros, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
estima‐se que foram produzidos cerca de 68,5 milhões de litros de óleo fúsel, sem aplicação
rentável (SINDALCOOL, 2010).
Para a síntese do DNIS e NTHF a matéria‐prima pode ser obtida a partir de hexoses e
pentoses, respectivamente, oriundas da conversão da biomassa lignocelulósica. O DNIS deriva do
sorbitol, que é um hexitol produzido por hidrogenação da frutose durante a etapa inicial de
hidrólise. Uma posterior desidratação dupla do sorbitol gera a isosorbida (diálcool utilizado na
síntese do DNIS). O NTHF é derivado do furfural por sucessivas reações de redução seguida de
nitração. O furfural é um produto da desidratação ácida de pentoses.
A Saab‐Scania do Brasil já realizou testes de 6000h de durabilidade com o NTHF,
sendo aplicado como melhorador de cetano para o etanol hidratado como combustível para
motores diesel, nos quais foi constatado que o motor diesel funciona normalmente com o álcool
aditivado com NTHF e não é afetado pela substituição ao diesel.
2. EXPERIMENTAL
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Química do IFPB – Campus Campina
Grande e no Laboratório de Pesquisa em Bioenergia e Síntese Orgânica (LPBS) da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), por alunos de Iniciação Científica, vinculados ao programa PIBIC e
PIBIC‐EM do instituto, em parceria com alunos de pós‐graduação da UFPB. O projeto teve início
em 2011 e todas as atividades descritas neste trabalho foram realizadas num período de 18
meses. Todas as análises foram realizadas por laboratórios parceiros da UFPB.
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Os reagentes e solventes comerciais foram utilizados como fornecidos. Os espectros de
RMN 1H e 13C foram obtidos no Ressonância Varian, operando em 60MHz e TMS como referência
interna. As medidas do número de cetano foram obtidas no equipamento IQT‐LM (Ignition
Quality Tester – Laboratory Model) operando segundo a ASTM D6890‐06. Para realizar a
determinação do número de cetano foi utilizado diesel comercial (blenda B5 – 5% biodiesel/95%
diesel), ao qual foram acrescentados 0,05, 0,10, 0,15 e 0,20% em massa dos nitratos.
2.1 Destilação do Óleo Fúsel
Considerando que o óleo fúsel é uma mistura de compostos com pontos de ebulição
muito próximos, foi necessário realizar uma destilação fracionada. Foi montada uma coluna de
destilação com 1,2m de comprimento. Foi utilizado um balão de fundo redondo com capacidade
de 6L, no qual foram adicionadas quatro porções de 4L de óleo fúsel. Foram acoplados os demais
equipamentos para a destilação e o termômetro para controle da temperatura. O sistema foi
revestido em material laminado para minimizar as trocas de calor com o meio. O processo foi
realizado a pressão ambiente.
2.2 Síntese dos Nitratos
O 1,3‐dicloropropan‐2‐ol (1) foi obtido pela reação da glicerina com o HCl(g). Inicialmente
aqueceu‐se certa quantidade de glicerina para eliminar a umidade e em seguida, através de um
sistema tubular protegido contra umidade, foi borbulhado o ácido clorídrico. O HCl gasoso foi
gerado pelo gotejamento de ácido sulfúrico concentrado sobre uma massa pastosa de cloreto de
sódio e ácido clorídrico (12N). A reação foi encerrada quando não se observam mais a absorção
de HCl pela glicerina.
Foram preparados os álcóxidos de sódio (2a – 2c) em balão contendo 1 mol do álcool
correspondente ao qual foi adicionado 2 mol de sódio metálico finamente cortado. A mistura foi
mantida sob agitação até total consumo do sódio adicionado.
A síntese dos oxiálcoois (3a – 3c) foi realizada utilizando um balão de fundo redondo
contendo o composto (2a – 2c) obtido, ao qual foi acrescentado, gota a gota, 1 mol de (1). O
sistema foi mantido sob agitação constante por 6h.
Ao composto (3a – 3c) foi acrescido anidrido acético e em seguida HNO3 fumegante
lentamente para a obtenção dos nitratos NIBP, NIPP e NOP (4a – 4c). O sistema foi mantido sob
agitação constante e a temperatura foi controlada a 5ºC. A reação foi interrompida com 100mL
de água destilada gelada e neutralizada com bicarbonato de sódio. A água foi separada da fase
orgânica, que foi solubilizada em clorofórmio e seca com sulfato de sódio anidro. O clorofórmio
foi posteriormente retirado por rotaevaporação.
A rota sintética para os nitratos NPP, NIPP e NOP é ilustrada no esquema 1.
O NIA (5) foi obtido por nitração direta do álcool isoamílico, seguindo a mesma
metodologia descrita para a sequência (3a – 3c) a (4a – 4c). O NTHF (7) foi obtido a partir da
nitração do álcool tetrahidrofurfurílico (6), como apresentado no esquema 2, e o DNIS (9) foi
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obtido a partir da nitração da isosorbida (8), representado pelo esquema 3, ambos processos,
realizados seguindo o método de obtenção dos compostos (4a – 4c).

Esquema 1 ‐ Rota sintética dos nitratos NIBP, NIPP e NOP (4a – 4c)

O

O
OH

HNO3

(6)

ONO2

(7)

Esquema 2 ‐ Síntese do NTHF (7)

Esquema 3 ‐ Síntese do DNIS (9).

As moléculas sintetizadas foram caracterizadas por Ressonância Magnética Nuclear de 1H
e 13C e Espectroscopia de Infravermelho.
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2.2 Determinação do Número de Cetano das Blendas Formadas pelos Nitratos com o Óleo
Diesel Base.

Os nitratos sintetizados foram misturados ao diesel base. Foram preparadas alíquotas de
100mL contendo 0,05, 0,10, 0,15 e 0,20% em massa de nitrato. O número de cetano foi
determinado em IQT‐LM, utilizando a norma ASTM D6890‐06.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira etapa do trabalho correspondeu à obtenção dos álcoois a partir da destilação
do óleo fúsel proveniente da usina Japungu, em Santa Rita, fornecido pelo SINDALCOOL. Através
da destilação fracionada do óleo fúsel iniciando‐se a 70ºC até uma temperatura de 195ºC foram
recolhidas seis alíquotas com temperaturas de ebulição distintas para cada composto. Os
resultados estão mostrados na tabela 1.
Tabela 1 ‐ Alíquotas obtidas durante a destilação fracionada do óleo fúsel.
Faixa de temperatura (ºC) Substância identificada Rendimento (%)*
70 ‐ 79
Álcool metílico + etílico
19,7
97
Álcool n‐propílico
0,6
108
Álcool isobutílico
20,3
129
Álcool isoamílico
41,4
138
Álcool n‐amílico
4,2
195
Álcool n‐octílico
6,8
*Restou no balão certa quantidade de resíduo não destilado. Os percentuais foram
medidos em relação ao volume inicial de óleo fúsel.
Os nitratos preparados foram obtidos com excelentes rendimentos, conforme expressos
na tabela 2.
Tabela 2 ‐ Rendimentos dos nitratos obtidos pela utilização de diferentes materiais de
partida.
Material de partida
Produto Rendimento (%)
1,3‐bis(isobutóxi)propan‐2‐ol
NIBP
93,4
1,3‐bis(isopentóxi)propan‐2‐ol
NIPP
98,3
1,3‐bis(octanóxi)propan‐2‐ol
NOP
92,2
Álcool isoamílico
NIA
97,1
Álcool tetrahidrofurfurílico
NTHF
95
Isosorbida
DNIS
99,1
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Os resultados são superiores aos obtidos por SIRAPRAPAKIT et al. (2009) na preparação de
1,6‐dinitrato‐hexano (80%), 1,8‐dinitrato‐octano (86,9%), 1,10‐dinitrato‐decano (88,5%) e 2,4‐
dinitrato‐2‐metilpentano (53,2%).
Os espectros de infravermelho dos nitratos sintetizados apresentaram as bandas
características da função nitro, com os sinais característicos, em torno de 1600cm‐1,
correspondente a deformação axial assimétrica da ligação N–O, próximo a 1270cm‐1, seu
desdobramento simétrico e em 850cm‐1 o pico de deformação axial do sistema π da ligação N=O.
Os espectros de RMN 1H e 13C elucidaram com sucesso os diferentes nitratos.
O teste realizado em IQT‐LM permitiu constatar que os nitratos sintetizados são eficientes
melhoradores de cetano, mais eficientes que o EHN (aditivo mais comercializado mundialmente),
com capacidade de variar em até 10 unidades o número de cetano do diesel base, como
mostram os dados da tabela 3.
Tabela 3 – Número de Cetano das amostras contendo mistura diesel base/nitrato em
diferentes porcentagens.
0,05%
Aditivos
NIA
NIBP
NIPP
NOP
NTHF
DNIS
EHN*

NC
48,03
48,76
49,60
52,84
53,68
54,05
46,5

Δ
0,92
1,65
2,49
4,11
2,44
6,94
1,4

0,10%
NC
49,15
50,04
50,78
55,51
54,48
56,17
48,3

Δ
2,04
2,93
3,67
6,78
2,94
9,06
3,2

0,15%
NC
50,23
51,87
52,05
56,94
56,22
56,87
49,3

Δ
3,12
4,76
4,94
8,21
4,68
9,76
4,2

0,20%
NC
52,16
52,76
53,15
58,76
58,95
57,37
50,6

Δ
5,05
5,65
6,04
10,03
7,41
10,26
5,5

Notas: 1. NC – Número de Cetano
2. Δ – variação no número de cetano em relação ao diesel base
3. NC do diesel base para o teste do NIA, NIBP, NIPP e do DNIS foi 47,11
4. NC do diesel base para o teste do NTHF foi 51,54
5. NC do diesel base para o teste do NOP foi 48,73
6. NC do diesel base para o teste do EHN foi 45,1
5. Todos os valores foram determinados utilizando a norma ASTM D6890‐06
* Os dados para o EHN foram extraídos de SIRAPRAPAKIT (2009) e utilizados como referência.

O DNIS mostrou‐se o mais eficiente melhorador de cetano em qualquer porcentagem
utilizada, o que já era de esperar por tratar‐se de um dinitrato, com maior capacidade explosiva.
O NOP, por sua longa cadeia alifática, constitui o segundo mais eficiente melhorador de cetano
testado. Considerando o baixo custo de produção e origem em resíduo da indústria de etanol,
pode‐se considerar que o NIA e o NIPP podem constituir bons melhoradores de cetano
comerciais.
As alíquotas preparadas apresentam aspecto homogêneo, não indicando problemas de
solubilidade no diesel base. As alíquotas ficaram armazenadas durante 30 dias antes da
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realização dos testes em IQT e não apresentaram nenhuma característica que indique
instabilidade.
Foi realizado outro teste de número de cetano utilizando NPP e NOP, mas numa ordem de
1% v/v. Neste teste o NPP promoveu uma variação de 13,60 unidades no número de cetano do
diesel base e o NOP atingiu 18,61 unidades de variação.

Gráfico 1 ‐ Relação entre a variação no número de cetano (ΔNC) promovido pelo aditivo (0,05%)
e o número de carbonos da molécula (Nº de C).

Gráfico 2 ‐ Relação entre a variação no número de cetano (ΔNC) promovido pelo aditivo (0,05%)
e o teor de nitrogênio (teor de N).

NC

Observa‐se que a capacidade de um aditivo em aumentar o número de cetano de um
combustível depende diretamente do número de carbonos na cadeia e do teor de nitrogênio
(considerando as formulações a base de nitratos), como apresentado nos Gráficos 1 e 2.

4. CONCLUSÕES
Os nitratos sintetizados NIA, NIBP, NIPP, NOP, NTHF e DNIS apresentaram‐se como
eficientes aditivos melhoradores de cetano, sobretudo o DNIS que promoveu uma variação de
número de cetano superior a dez pontos.
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RESUMO
Compósitos sólidos formados por quitosana e óleos
vegetais (de coco babaçu e óleo de oliva, QT‐C e QT‐O,
respectivamente) foram preparados e utilizados para a
remoção de um azul Remazol (RB) a partir de soluções
aquosas. As capacidades de adsorção máxima foram de
180 e 390 mg g‐1 QT‐C e QT‐O, a 25 ° C,
respectivamente, e que aumentou significativamente
com o aumento da temperatura. Este fato pode estar

relacionado com o aumento da mobilidade de RB em
solução. A adsorção RB para QT‐C e QT‐O, também era
dependente do pH. Os dados de ambos os compostos
do óleo‐quitosana mostrou bom ajuste para fim Elovich
e Sips modelos de isotermas.

PALAVRAS‐CHAVE: Adsorção, Corante aniônico, Quitosana modificada.

OIL – CHITOSAN COMPOSITES: CHARACTERIZATION AND REMOVAL EFFICIENCY OF METHYLENE
BLUE
ABSTRACT
Solid composites formed by chitosan and vegetable oils
(babassu coconut and olive oil, QT‐C and QT‐O
respectively) were prepared and used for the removal of
a remazol blue (RB) from aqueous solutions. The
maximum adsorption capacities were 180 and 390 mg.g‐
1
for QT‐C and QT‐O at 25 oC, respectively, and they
increased significantly with increasing of temperature.

This fact could be related to the increased mobility of RB
on solution. The RB adsorption on to QT‐C and QT‐O was
also dependent upon pH. Data from both oil‐chitosan
composites showed good fit to Elovich order and Sips
isotherm models.

KEY‐WORDS: Adsorption; anionic dye; chitosan modification.
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COMPÓSITOS ÓLEO – QUITOSANA: CARACTERIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DO CORANTE
TÊXTIL AZUL DE REMAZOL
INTRODUÇÃO
Em função da disponibilidade, baixo custo e da existência de grupamentos ativos, diversos
polímeros naturais (celulose, lignocelulose, quitina, quitosana, etc) e seus derivativos, têm
recebido muita atenção como bioadsorventes( GUPTA et al, 2009; DOTTO et al, 2011; DU et al,
2008). A quitosana em particular, tem se mostrado um sistema versátil tanto em termos de
modificações, quanto de aplicações (DASH et al, 2011; RINAUDO, 2006; KUMAR, 2006; VARGAS
et al ,2009). É um heretopolissacarídeo derivado da quitina, o mais abundante polímero
nitrogenado, sendo constituído principalmente por unidades N‐acetil‐D‐glicosamina, ou 2‐amino‐
2‐deoxy‐D‐glucopiranose unidas por ligações glicosídicas ‐(1‐4).
Devido os grupos amino, a quitosana atua como uma base fraca, com pKa’s e solubilidade
dependentes do grau de desacetilação (GD)(GONSALVES et al, 2011). Quando protonados os
grupos amino (—NH3+) favorecem a solubilidade da quitosana, podendo impossibilitar a sua
aplicação como adsorventes em meio ácido, por exemplo. Geralmente ácidos com valores de
pKa´s inferiores a 6,2 solubilizam a quitosana com elevado valor de GD. Exemplos destes ácidos
são: acético, fórmico, nítrico, clorídrico, fosfórico, etc (ALVARENGA, 2011).
Há diversas possibilidades de modificação da quitosana para lhe estender e potencializar
propriedades e aplicações (GONSALVES et al, 201). Em um trabalho anterior, Chaves(2009)
aplicou a quitosana natural e suas formas modificadas com pirocatecol e com óleo de girassol
para a remoção de diversos corantes têxteis (Azul R 160% Remazol, Rubi S2G 150% Dianix,
Turquesa G 133% Remazol, Verde Oliva B Indantrene, Vermelho RB 133% 5R Remazol e Violeta
Brilhante 5R Remazol). Foi observada que a quitosana não modificada adsorvia os corantes com
eficiência elevada (> 90%) em uma faixa muito estreita de pH (4 – 6), e que as modificações
permitiram ampliar esta faixa de pH, mantendo uma eficiência elevada, para todos os corantes
estudados. O sólido quitosana/pirocatecol não se mostrou solúvel em meio ácido e adsorveu de
forma eficiente os corantes na faixa de 1 a ~ 6. Com o óleo de girassol, a quitosana passou a
adsorver de maneira mais variável que com o pirocatecol, e de forma geral adsorveu
relativamente bem todos os corantes em uma faixa de pH entre 4 e 9, mas com algumas
exceções. O corante violeta, por exemplo, foi plenamente adsorvida na faixa de pH de 1 a 7
(~95%), caindo para uma percentagem de adsorção de 90% em pH 8 e chegando a 40% em pH
10. Entretanto, a exceção do Azul de remazol, cuja percentagem de remoção ficou na faixa de 70
a 80% para o intervalo de pH de 3 a 10, a modificação com o óleo de girassol imprimiu uma
capacidade de adsorção maior para a quitosana com relação aos demais corantes investigados.
Considerando que poucos trabalhos há na literatura que abordem a formação de compósitos do
tipo óleo‐quitosana (CHAVES, 2009; MUZZARELLI et al, 2000; SANTOS et al, 2013; SHIMIZU et al,
2005), e que a maioria o faz em busca da produção de filmes comestíveis com aplicações em
alimentos(VARGAS et al, 2009; ELSABEE & ABDOU, 2011; VARGAS, 2010), este trabalho investiga
o efeito da natureza do óleo vegetal na modificação da quitosana, bem como na capacidade de
remoção do Azul de Remazol, a partir de soluções aquosas. Dois óleos comestíveis foram
selecionados de acordo com os teores de ácidos graxos saturados (óleo de coco babaçu) e
insaturados (azeite de oliva) e uma rota de modificação foi proposta.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A exceção dos óleos comestíveis refinados, os quais foram adquiridos no comércio local (óleo de
coco babaçu e óleo de oliva), os demais reagentes empregados foram de grau analítico (Merck,
Aldrich): ácidos clorídrico e acético, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio,
brometo de potássio e etanol.
A água empregada no preparo de soluções foi do tipo Milli‐Q.
A quitosana foi gentilmente cedida pela Universidade Federal do Ceará. Ela foi moída e tamisada
(88 – 177 μm) para os estudos de modificação e de adsorção.
O grau de desacetilação (%GD) foi determinado por titulação condutométrica (ALVARENGA et al,
2010). Tipicamente, a 0,100 g da quitosana foram adicionados 150 mL de uma solução 3,30 x10–3
mol.L–1 de HCl previamente padronizada, e contendo NaCl na concentração de 7,00 x10–4 mol.L–1.
O sistema ficou sob agitação por 24 h e foi titulado com solução 0,100 mol.L–1 NaOH,
previamente padronizado.
A síntese dos materiais compósitos seguiu, em linhas gerais, os seguintes passos: solubilização de
3,00 gramas da quitosana em 100 mL de uma solução de ácido acético 2,00 mol.L–1 (agitação por
24 h), seguida da adição lenta de 1,00 g do óleo vegetal respectivo (óleo de coco babaçu, QT‐C; e
óleo de oliva, QT‐O) e, após 24h de agitação, precipitação alcalina dos materiais compósitos,
adição de NaOH 1,0 mol.L–1. A precipitação foi acompanhada por medidas potenciométricas e
ambos os compósitos QT‐C e QT‐O precipitaram completamente em valores de pH próximos de
8. Após filtração e lavagem exaustiva com água e, posteriormente, etanol, os sólidos foram secos
e armazenados em dessecador. Os materiais foram submetidos à maceração com auxilio de
pistilo e gral, e tamisados novamente para garantir a faixa granulométrica de 88 a 177 μm.
A 100,0 mg dos materiais compósitos e da quitosana, foram adicionados 25 mL de solução com
pH e força iônica definidos (HCl/KCl ou NaOH/KCl, 0,1 mol L‐1). Os valores de pH variaram de 1 a
12, os sistemas foram mantidos sob agitação e temperatura constante (25 ºC) por 24 h, sendo
centrifugados e determinados os valores de pH final com um peagômetro TECNAL, modelo TEC –
3MP. As diferenças entre os respectivos valores de pH inicial e final (∆pH = pHi ‐ pHf) foram
calculadas e representadas graficamente em função do pHi (VIEIRA et al, 2010).
Os espectros vibracionais na região do infravermelho foram obtidos usando um espectrômetro
Shimadzu, modelo IRPrestige‐21, em pastilhas prensadas com brometo de potássio (KBr), na
região entre 4000 a 400 cm‐1.
A estabilidade em solução aquosa das quitosanas modificadas foi investigada por
espectrofotometria na região do Uv‐vis. Os espectros foram coletados em um equipamento da
Varian, modelo Cary 50, na faixa de pH de 1 a 12 (HCl/KCl e NaOH/KCl, 0,1 mol L‐1) e após um
tempo de contato de 24 h.
Todos os ensaios de adsorção (pH, cinética e isotermas) foram conduzidos em batelada, sob
temperatura (15 ºC, 25 ºC, 35 ºC, 45 ºC) e agitação constantes (120 rpm), em uma bancada para
adsorção modelo OXY‐305. Notadamente, 0,0100 g das quitosanas modificadas foram colocados
em equilíbrio com 10 mL da solução do AM, concentração variável 0,1 ‐ 500 mg.L‐1. Após
períodos pré‐determinados (tempo de contato, estudos cinéticos), a mistura foi centrifugada e o
sobrenadante submetido à analise espectrofotométrica na região do UV‐VIS. Anterior a cada
experimento, curvas analíticas tinham sido obtidas para todos os valores de pH investigados, e a
concentração de cada amostra foi determinada por interpolação.
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As quantidades adsorvidas por grama de adsorvente foram obtidas a partir da seguinte
expressão:
(Eq. 1)
Onde:
 qt é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente, mg.g‐1;
 Ci e Ct correspondem às concentrações do corante em mg.L‐1 iniciais e nos tempos t
(finais), respectivamente;
 m equivale a massa em g do adsorvente;
 V é o volume em L da solução dos corantes utilizada.
Aos dados experimentais foram aplicados os modelos de pseudo‐primeira e segunda ordens
(estudos cinéticos) e os de Langmuir e Freundlich (estudos de equilíbrio) descritos na tabela 1.
Tabela 1‐ modelos cinéticos e isotérmicos aplicado neste de pesquisa.
Modelo
Pseudo‐primeira ordem

Expressão Matemática

Pseudo‐segunda ordem
Elovich
Avrami
Langmuir
Freundlich
Sips

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O grau de desacetilação (GD) é uma das características mais importante da quitosana e é definido
como o número de grupos amino em relação aos grupos amida da cadeia polimérica. As análises
foram realizadas por condutometria (Figura 1) e o valor obtido foi de 83,9 %. Este resultado foi
obtido pela aplicação da Eq. 2, considerando que V1 é o volume (mL) de base empregado na
neutralização do HCl presente em excesso; V2 o volume empregado para a titulação do HCl e
neutralização dos grupos ácidos de quitosana (mL); M é a concentração da base usada; 16,1 é a
fração molar da quitosana e m é a massa da amostra de quitosana.
(Eq. 2)
16,1.M .(V2  V1 )
GD 
m
As reações de desacetilação da quitina apresentam, geralmente, valores de GD na faixa 80 – 90
%, o que ressalta a qualidade do material em questão (LIMA et al, 2006).
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Figura 1. Titulação condutométrica para a determinação do GD da quitosana. [NaOH] = 0,087 M;
quitosana = 0,1169 g; VHCl 0,1 M = 50 mL; V1 = 52 mL; V2 = 59 mL.
Os espectros vibracionais da QT‐C e QT ilustrados na Fig. 2, é possível observar deslocamentos de
bandas referentes à quitosana pura, sugerindo a modificação da superfície. Observa que, no
espectro da QT‐C houve o aumento de intensidade de duas bandas (SILVERSTEIN et al, 2010)
próximas a 2853 e 2922 cm‐1 que são características de deformações axiais de ligações
CH2(estiramentos simétrico) e CH3 (estiramento assimétrico), respectivamente, são bandas que
se apresentam no espectro do óleo de coco, Fig. 3. É também observada uma banda em 1739 cm‐
1
no espectro da QT‐C, devido ao estiramento da ligação C=O, proveniente da presença do óleo
de coco. As principais frequências vibracionais da quitosana , assim como as atribuições
ilustradas na tabela 2.

QT

Q T-O

Q T -C
4000

3500

3000

2500

2000
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Figura 2. Espectro vibracional na região do infravermelho da quitosana e dos compósitos
quitosana‐oleo de coco babaçu (QT‐C) e quitosana‐óleo de oliva (QT‐O), em pastilhas de KBr.
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Figura 3. Espectro vibracional na região do infravermelho dos óleos de coco babaçu e de oliva,
em pastilhas de KBr.
De acordo com Huang et al (2009), as bandas próximas de 3439 cm‐1 estão associadas aos grupos
OH da quitosana. A banda em 2854 cm‐1 é atribuída aos grupos CH2 das piranoses. Em 1654 cm‐1
são esperadas sobreposições de bandas dos grupos amidas e grupos OH das piranoses. O modo
referente às amidas é observado em 1575 cm‐1 e entre 1259 – 800 cm‐1 as vibrações estão
associadas às ligações químicas das piranoses.
As bandas consideravelmente fortes para a quitosana são observadas na região entre 1700 e
1300 cm‐1 que são especialmente características deste biopolímero. A banda em 1640 cm‐1, é
atribuída à deformação axial C=O da carbonila denominada νC=O, do grupo acetamida, a qual
corresponde à parte acetilada da quitosana. A banda em 1560 cm‐1 corresponde a vibração N‐H
no plano denominada νN‐H. A banda em 1380 cm‐1 corresponde à deformação angular simétrica
do grupo CH3.
Os gráficos para os valores estimados dos pH´s no ponto de carga zero, pHzpc, para as diferentes
quitosanas, estão ilustrados na Fig. 4. Para quitosana modificada com óleo de coco babaçu o
valor observado foi de 7,3, enquanto que para a quitosana natural foi de 6,7, e de 6,9 para a
quitosana modificada com óleo de oliva. Chaves (2009)determinou para a quitosana modificada
com óleo de girassol um pHzpc próximo a 7,2, o que favoreceu a adsorção de alguns corantes em
soluções alcalinas.
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QTO

3
2
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1
0
-1
-2
-3
-4
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Figura 4. Estimativas dos valores de pHzpc das quitosanas: QT, QT‐C ‐ modificada com óleo de
coco babaçu e QT‐O – modificada com óleo de oliva.
A Fig. 5 ilustra a variação da quantidade do corante azul de remazol adsorvida pelos sólidos QT‐C
e QT‐O, após 24h de contato. Para baixos valores de pH (pH < 3) a adsorção não é favorecida.
Duas justificativas se apresentam para isso. A primeira é quanto a solubilidade natural do
adsorvente em valores baixos de pH. A literatura registra que a quitosana não modificada é
instável a partir de pH abaixo de 5. Observamos que a QT‐C, embora mais resistente à
solubilidade em meio ácido, a partir de pH 2 o meio se torna mais viscoso, indicando a
solubilidade do material. A outra questão é referente ao pHzpc do material. Abaixo de pH a
superfície do sólido desenvolverá cargas positivas e isso dificultará a aproximação de um corante
catiônico. As adsorções só foram favorecida em meio mais alcalino.
QT-O
QT-C

100
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mg.g )
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80

70
3

6

9

12

pH

Figura 5. Quantidade adsorvida do corante azul de remazol (250 mg/L) em 10 mL de solução por
10,0 mg dos sólidos QT‐C e QT‐O
A análise da Fig. 6 indica que a adsorção é mais rápida nos estágios iniciais e mais lenta próxima
ao equilíbrio e que cerca de 90 % da adsorção máxima respectiva para cada curva acontece no
período de 25 min. Isto se verifica porque, no início, há uma grande quantidade de sítios vazios
para a adsorção. Os tempos de equilíbrio são da ordem de 30 e 60 min, respectivamente para
todos os materiais QT‐C e QT‐O.
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Figura 6. Cinéticas de adsorção do AR sobre os materiais: a) QT‐C e b) QT‐O. Concentração inicial
= 120 mg L‐1; massa dos sólidos = 0,0100 g; agitação = 120 rpm; volume = 10 mL
Os modelos termodinâmicos empregados para análise dos resultados experimentais foram
escolhidos em função do seu emprego generalizado. Foram eles: o de Langmuir, o de Freundlich
e o de Sips, os qual representa um modelo conjugado Langmuir‐Freundlich. As equações para
estas isotermas estão apresentadas na Tabela 1.
Os valores de ΔHº e ΔSº foram obtidos a partir da inclinação e do intercepto da reta lnKeq x 1/T,
fazendo‐se uso da Equação de van’t Hoff. Os valores de ΔGº foram calculados a partir dos
resultados obtidos nas isotermas de adsorção nas várias temperaturas (10, 25, 35 e 45 ºC).
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Figura 6. Curvas de adsorção do AR em (a) QT‐C (b) QT‐O em meio aquoso, pH= 8, e em diversas
temperaturas.
Tabela 3. Parâmetros isotérmicos dos modelos de Langmuir, Freunlich e Sips para os dados
experimentais.
MODELOS

Langmuir

35 °C

45°C

QT‐C

QT‐O

QT‐C

QT‐O

QT‐C

QT‐O

QT‐C

QT‐O

162,8

375,6

179,5

458,2

220,9

511,3

211,5

557,3

KL (L.mg ‐1)

0,131

0,100

0,084

0,077

0,058

0,067

0,050

0,059

R2

0,9855

0,9796

0,9793

0,9554

0,9896

0,9466

0,9653

0,9692

64,508

89,922

53,434

85,579

53,545

79,428

44,493

75,760

6,004

3,432

4,507

2,852

3,932

2,515

3,593

2,333

0,9025

0,9022

0,9262

0,8700

0,9389

0,8687

0,9486

0,8857

156,0

340,9

175,4

376,9

219,3

398,2

230,1

444,7

Ks

0,045

0,045

0,057

0,013

0,055

0,008

0,073

0,020

ns

0,651

0,668

0,847

0,497

0,974

0,456

1,239

0,613

mgn‐1.g‐n) 1/n
f

R2
(mg.g‐1)
Sips

25 °C

(mg.g ‐1)

KF (L.
Freundlich

10 °C

PARÂMETROS
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R2

0,9965

0,9900

0,9812

0,9881

0,9896

0,9908

0,9670

0,9938

Os parâmetros termodinâmicos para os processos de adsorção, tais como energia de Gibbs (ΔG°),
entalpia (ΔH°) e entropia (ΔS°) de adsorção foram determinados a partir dos experimentos
realizados em quatro diferentes temperaturas, usando‐se as Equações 3‐5. Os resultados estão
apresentados na Tabela 4.
(Eq. 3)
(Eq. 4)
(Eq. 5)
Onde qe é a quantidade adsorvida (mg g‐1), qemáx representa a quantidade máxima adsorvida em
cada temperatura (mg g‐1), Ceq é a concentração de equilíbrio do adsorbato (mol L‐1), T é a
temperatura do sistema adsortivo (K), Keq e R são as constantes de equilíbrio derivada das
isotermas a 10, 25, 35 e 45 °C e dos gases (8,314 J K‐1 mol‐1), respectivamente.
Tabela 4. Parâmetros termodinâmicos: ΔHº, ΔSº e ΔGº para a adsorção do AM por AT‐C e
QT‐O
QT‐C

T (K)
283,15
298,15
308,15
318,15

Ln(Keq)
12,40
11,02
10,99
10,32

QT‐O
ΔGads
(kJ/mol)
‐26,97
‐27,23
‐27,41
‐27,59

ΔHads
(kJ/mol)

‐21,93

ΔSads
(J/K.mol)

Ln(Keq)

17,79

11,59
11,53
11,38
11,30

ΔGads
(kJ/mol)
‐27,33
‐28,45
‐29,19
‐29,93

ΔHads
(kJ/mol)

ΔSads
(J/K.mol)

‐62,80

74,35

Como pode ser observado, a QT‐O adsorve de forma superior à QT‐C, em virtude da presença de
insaturações na sua estrutura. Com relação aos parâmetros termodinâmicos, todos os processos
foram espontâneos com valores de G, S e H, dentro dos esperados para processos de
adsorção.
CONCLUSÃO
Os resultados nos permitem concluir que a quitosana sofre modificações pela adição de óleos,
segundo a rota seguida por este trabalho e a julgar pelos dados de caracterização (infravermelho,
pHzpc) e capacidades diferentes de adsorção. Os valores de pHzpc foram levemente diferentes,
principalmente do QT‐C em relação à quitosana. O processo de adsorção mostrou‐se dependente
do pH do meio, apresentando o melhor valor em pH 10,0. A cinética de adsorção segue a um
mecanismo de pseudo‐segunda ordem e o modelo teórico de Langmuir foi o mais adequado aos
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resultados das isotermas descritas, indicando possivelmente adsorções do tipo quimissorção. As
capacidades máximas de adsorção do CAA segundo o modelo de isoterma de Langmuir, foram
180 e 390 mg g‐1 para o QT‐C e QT‐O, respectivamente, à 25 ºC. Estes valores crescem com a
termperatura. Os parâmetros termodinâmicos apresentados indicaram que a adsorção dos
compostos fenólicos sobre o carvão ativado aqui preparado é um processo espontâneo,
endotérmico e tem tendência à desordem.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito
da sujeira no processo de obtenção de nanocelulose de
línter de algodão, e estudar um meio de separar a
sujeira da nanocelulose obtida. Para isto, foram
analisados o tamanho de partícula e o Potencial Zeta. Da
hidrólise ácida do línter, sem qualquer pré‐tratamento,
foram obtidas 3 frações pela tonalidade das camadas na
centrifugação (da mais clara para mais escura): NLC1,
NLC2 e NLC3, que foi separada da sujeira originando as
frações NLC3S e NLC3P. Todas as frações exibiram
valores absolutos de potencial zeta acima de 25 mV, o
que as classifica como soluções estáveis. Cerca de 30%
da nanocelulose obtida possui as características da

amostra NLC2: potencial zeta de ‐50 mV e mais de 90%
das partículas com tamanhos na faixa de 320 nm,além
de apresentar índice de cristalinidade de 87,9% e de
possuir perda de massa de 52,4%, no intervalo entre
253°C e 312,3°C apresentando a segunda maior
resistência térmica entre as camadas.O rendimento das
frações NLC1, NLC3S e NLC3P são pequenos, assim um
pré‐tratamento para a remoção da sujeira e uma análise
granulométrica seriam soluções mais viáveis para
melhoria do rendimento no processo e da qualidade
doproduto final.

PALAVRAS‐CHAVE: línter, algodão, sujeira, frações, nanocelulose.

CHARACTERIZATION OF CELLULOSE NANOCRYSTALS OBTAINED FROM COTTON LINTER:
THERMAL ANALYSIS, PARTICLE SIZE AND ZETA POTENTIAL
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effect of the
dirt in the process of obtaining nanocelulose of cotton
linter, and study a means of separating the dirt from
nanocelulose obtained. For this purpose, we analyzed
the particle size and Zeta potential. Acid hydrolysis of
linter, without any pre‐treatment, three fractions were
obtained by the shade of the centrifugation layers (the
lighter to darker): NLC1, NLC2 and NLC3, which was
separated from dirt originating fractions NLC3S and
NLC3P. All fractions exhibited absolute values of zeta
potential above 25 mV, which classifies them as stable
solutions. About 30% of nanocelulose obtained

possesses the characteristics of the sample NLC2: zeta
potential of ‐50 mV and over 90% of particles with sizes
in the range of 320 nm,crystallinity index of 87.9% and
has a mass loss of 52.4%, in the range 253 °C to 312.3 °C
showing the second largest thermal resistance between
the layers. The yield of fractions NLC1, NLC3S and NLC3P
are small, so a pre‐treatment for the removal of dirt and
particle size analysis would be more viable solutions for
improving the performance of the process and final
product quality.

KEY‐WORDS: linter, cotton, dirt, fractions, nanocelulose.
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CARACTERIZAÇÃO DE NANOCRISTAIS DE CELULOSE OBTIDOS DO LÍNTER DE ALGODÃO:
ANÁLISE TÉRMICA, TAMANHO DE PARTÍCULA E POTENCIAL ZETA
INTRODUÇÃO
A indústria têxtil utiliza o algodão como matéria‐prima no seu processo produtivo que
incluem a fiação, a tecelagem, a malharia, o beneficiamento de tecidos e a confecção. Durante
estas etapas há a geração de resíduos do algodão de fibra curta, denominado línter, que não
podem ser reutilizados na indústria têxtil. A fibra curta impossibilita a formação de fios
resistentes no processo de fiação. O línter pode ser usado na produção de algodão hidrófilo,
papéis especiais, nitrato de celulose e acetato (SCZOSTAK de, 2009;VIEIRA et al., 2008).
A fibra de algodão apresenta 90% de celulose em sua constituição. Este polímero natural
é formado de feixes de fibrilas superfinas em escala nanométrica, e cada uma dessas nanofibrilas
é composta de uma parte (60‐80%) de cristais ordenados e outro domínio em estado amorfo
(IOELOVICH, 2008). O uso de técnicas como a hidrólise ácida, aliado ao processo de ultrassom e
centrifugação, possibilita a quebra da região amorfa das fibras do linter para a liberação das
nanoestruturas, obtendo desse modo a nanocelulose cristalina. A nanocelulose tem a habilidade
de oferecer reforço mecânico quando incluída na formulação de polímeros e compósitos, o que é
de grande importância, devido a melhoria das propriedades mecânicas e de aceleração da taxa
de biodegradação nos estudos de polímeros biodegradáveis (IOELOVICH, 2008).
Uma das dificuldades do aproveitamento do línter na produção de nanocelulose cristalina
é a separação da fibra com a sujeira proveniente da colheita, como restos de galhos e folhas,
entre outros. A remoção dessa sujeira é fundamental para obtenção de um produto de
qualidade, entretanto isto pode elevar o custo do processo, inviabilizando um escalonamento ou
elevando o preço do produto final. Desse modo, avaliar a necessidade de um pré‐tratamento
depende do estado da matéria‐prima.
O objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito da sujeira no processo de obtenção de
nanocelulose de línter de algodão, e estudar a possibilidade de fracionar e de selecionar a
nanocelulose obtida. Para isto, foram analisados o tamanho de partícula, a carga superficial
(Potencial Zeta), a difração por raio X (DRX) e a análise térmica (TGA/DTG) a fim de caracterizar as
amostras selecionadas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Matéria‐prima e reagentes
Amostras de línter bruto foram obtidas no município Luis Eduardo Magalhães, Estado da
Bahia. O reagente H2SO4 a 98% (w/w), de grau analítico, foi fornecidos pela Vetec Química Fina
Ltda (Duque de Caxias, RJ, Brasil) e foi utilizado como recebido, sem purificação adicional.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

Obtenção da nanocelulose
O línter foi moído em moinho de facas Willey (FORTINOX, modelo STAR FT680). e
hidrolisado sem nenhum pré‐tratamento. O método de hidrólise ácida(MORAIS et al., 2013;.
ORTS et al., 2005) foi aplicado, com pequenas adaptações. O línter foi mecanicamente agitado a
uma proporção de 1:20 (w/v) de ácido sulfúrico concentrado aquoso ácido (60% w/w) com uma
barra de Teflon©, a 45°C, durante 60 min. A suspensão de nanocristais foi centrifugada durante
15 mina 13.000 rpm,a 4°C. O precipitado foi ressuspenso em água destilada e passou por
tratamento ultrassônico, por 2 min a 60 W, para desagregação dos nanocristais de celulose e
centrifugado novamente. Após o segundo ultrassom, seguido da terceira centrifugação, surgiu
um sobrenadante de leve turbidez, que foi descartado. O produto de fundo foi separado em três
camadas distintas, denominadas camada 1 (NLC1), camada 2 (NLC2) e camada 3 (NLC3). A
camada 3 foi ressuspensa em água destilada e somente centrifugada, gerando um sobrenadante
turvo (NLC3S), e o produto de fundo (NLC3P), separado da sujeira. Todas as amostras foram
dialisadas com água da torneira até se atingir um valor de pH (6‐7).
Medida do tamanho de partícula e do Potencial Zeta
Uma alíquota da nanocelulose obtida foi diluída (1:100) em água destilada. Os tamanhos
de partícula, por espalhamento de luz dinâmica (DLS), e o potencial zeta foram conduzidos
usando um instrumento Zetasizer Nano ZS (Malvern, modelo ZEN3600). As leituras foram
realizadas em um cubeta contendo 4mL da amostra diluída. Para o DLS, os parâmetros foram:
água destilada como dispersante, material com índice de refração de 1,45, índice de refração de
dispersão de 1,33, viscosidade de 0,8872 mPa.s, temperatura de 25°C, ângulo de 173° com laser
de He ‐ Ne (4 mW) operado a 633 nm e modelo de cálculo geral para partículas irregulares. Dez
medidas de 10 s foram realizadas e a média foi obtida. Para o potencial zeta, 3 medidas foram
realizadas e a média foi obtida. As caracterizações foram realizadas no Laboratório de Tecnologia
da Biomassa da Embrapa CNPAT.
Difração de raios x (DRX)
A análise por difração de raios X em pó de diferentes frações secas foi efetuada num
difratômetro PANalytical, modelo Xpert Pro MPD com um tubo de Co, operando a 40 kV e 40 mA.
O índice de cristalinidade, Icr%, foi calculado usando a Equação 1 (SEGAL et al., 1959):
Icr% = (1 - Iam/ I002) x 100 (1)
Onde Iam é a intensidade no mínimo da difração relacionado com a substância amorfa (21° < 2θ
< 22°) e I002 é a intensidade correspondente ao máximo do pico cristalino 002 (25° < 2θ < 26°).
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Análise térmica (TGA/DTG)
As curvas termogravimétricas foram obtidas utilizando‐se um equipamento da
PerkinElmer, modelo STA 6000 sob atmosfera de nitrogênio, com fluxo constante de 40 ml.min‐1.
Os nanocristais de celulose foram aquecidos de 25°C a 900°C a uma taxa de aquecimento de
10°C.min‐1. A temperatura Onset, de cada experimento, foi calculada no programa Pyris
Manager.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O efeito da sujeira no processo de obtenção de nanocelulose de línter é evidenciado ao
longo das camadas criadas pela centrifugação (Figura 1), o que permite uma separação
qualitativa para uma análise morfológica. A nanocelulose encontrada na literatura possui
aparência de gel branco, mas a nanocelulose obtida possui cor marrom que escurece na direção
do produto de fundo (MORAIS et al., 2013). A amostra NLC3S, em suspensão, é a mais clara,
denotando uma concentração mínima ou nula da sujeira na amostra. A amostra NLC1 é a mais
clara dos produtos de fundo, mais possui cor marrom claro, evidenciando a presença de
particulados menores, degradados pela hidrólise ácida. As amostras NLC2 e NLC3P possuem cor
marrom e são semelhantes.

Figura 1 – Diferentes frações de nanocelulose obtidas após a centrifugação: (a) NLC1, (b)NLC2,
(c)NLC3, (d) NLC3S e (e) NLC3P.
O potencial zeta (Tabela 1) maior que o valor absoluto de 25 mV indica a estabilidade das
soluções de nanocristais de celulose nas amostras analisadas (MORAIS et al., 2013; ZHOU et al.,
2012). O potencial zeta também permite a separação das amostras em dois pares: NLC1 e NLC3S,
e NLC2 e NLC3P. Analisando o valor podemos correlacioná‐lo com a posição das amostras nos
tubos após a centrifugação. Quanto menor o tamanho dos nanocristais, maior a tendência de
formar aglomerados cristalinos (IOELOVICH, 2008). Isto se reflete no potencial zeta: quanto mais
próximo de 25 mV, menos estável será a suspensão e maior a tendência de floculação (MORAIS
et al., 2013; ZHOU et al., 2012). As amostras NLC1 e NLC3S, justamente a camada superior e a
suspensão, possuem os menores tamanhos de partículas, enquanto as amostras NLC2 e NLC3P
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possuem tamanhos maiores, onde o efeito de aglomeração não é tão evidente (IOELOVICH,
2008). Nota‐se também que os valores do potencial zeta nas amostras NLC3S e NLC3P são
menores que seus pares correspondentes, NLC1 e NLC2, indicando a presença de nanocristais
menores aderidos à sujeira.
A distribuição do tamanho de partículas (Tabela 1) resultou em três grupos: partículas
com faixa de tamanho menor que 100 nm, partículas com faixa de tamanho entre 100 e 1000
nm, e partículas com faixa de tamanho maior que 1000 nm (MORAIS et al., 2013). As nano
partículas das amostras NLC1, NLC2, NLC3S e NLC3P se concentram na segunda faixa, com
intensidades maiores que 86%. Nas amostras NLC2 e NLC3P não foram detectadas partículas
maiores que 1000 nm. Entretanto, o limite de tamanho detectado pelo equipamento é de 10.000
nm, e como são produtos de fundo de camadas inferiores a NLC1 e NLC3S, existe a possibilidade
de que partículas de tamanho superior não foram detectadas. A amostra NLC3S possui
nanocristais de tamanhos maiores que os detectados em NLC3P. Novamente a tendência à
aglomeração provocada pelo tamanho menor é evidente (IOELOVICH, 2008). Embora seja
inicialmente um produto de fundo, devido à sujeira, o fato de formar uma suspensão coloidal
estável indica o tamanho almejado para nanocristais de celulose.
O rendimento do processo de obtenção de nanocelulose pode também ser visualizado na
Tabela 1. A maior parte da nanocelulose possui as características da amostra NLC2. A sujeira
contribui com 39%, onde cerca de 7% é de nanocelulose recuperada. A suspensão, NLC3S, muito
diluída tem contribuição de cerca de 1%. Desse modo, seriam necessárias várias centrifugações
para recuperação da nanocelulose restante, o que elevaria o custo do processo. A remoção da
sujeira seria o ideal, já que parte da nanocelulose fica aderida. Para controle do tamanho dos
nanocristais também seria interessante uma seleção granulométrica da amostra, evitando
partículas maiores que seriam parcialmente hidrolisadas e não detectadas pelo espalhamento de
luz.
Por se tratar de celulose I alfa, o difratograma das camadas de nanocelulose (Figura 2)
apresenta o mesmo plano em sua célula unitária. Sendo mais importante o valor dos índices de
cristanalidade (%Icr). Assim temos em ordem crescente: 77,0% em NLC1, 84,4% em NLC3P, 87,9%
em NLC2, 90,5% em NLC3S apresentados na Tabela 1. As camadas NLC3S e NLC2 apresentaram
maiores %Icr.
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Figura 2– Difratograma de raios X das frações de nanocelulose.
Tabela 1 ‐ Parâmetros e Técnicas Analíticas Utilizadas. Fortaleza, Abril/2014.
PARÂMETROS

AMOSTRAS
NLC1

NLC2

NLC3S

NLC3P

POTENCIAL ZETA (mV)

‐36,1

‐50,0

‐34,9

‐46,1

PERCENTUAL DE PARTÍCULAS,
< 100 nm (%)

5,5

7,2

7,1

0,0

DIÂMETRO MÉDIO DE
PARTÍCULAS, < 100 nm (nm)

83,1

89,7

69,4

―

PERCENTUAL DE PARTÍCULAS,
100 ‐ 1000 nm (%)

86,9

92,2

89,9

100,0

DIÂMETRO MÉDIO DE
PARTÍCULAS, 100 ‐ 1000 nm (nm)

297,9

319,5

310,3

250,7

PERCENTUAL DE PARTÍCULAS,
> 1000 nm (%)

7,7

0,0

3,0

0,0

DIÂMETRO MÉDIO DE
PARTÍCULAS, > 1000 nm (nm)

3743,4

―

2459,6

―
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ÍNDICE DE CRISTALINIDADE (%Icr)

77,0

87,9

RENDIMENTO (%)

3,3

29,4

90,5

84,4
39,0*

*NLC3S +NLC3P + sujeira, onde (NLC3S + NLC3P) = 1,2% + 6,2% =7,4%

Fonte – Laboratório de Tecnologia da Biomassa, Embrapa CNPAT.

A análise termogravimétrica TGA/DTG apresenta as curvas de perda de massa da amostra
durante o aumento da temperatura, Figura 3. O evento 1 representa a perda de água, notável em
NLC1 e NLC3P por terem maior umidade, em 10,2%. Podemos notar que todas as camadas
apresentaram o mesmo evento 3, que pertence ao intervalo 206,6 a 312,6°C, sendo aquele com
maior degradação de massa pela a temperatura. Com perdas de massas de 63,3% (NLC1), 52,4%
(NLC2), 39,2% (NLC3S) e 66,1% (NLC3P) observados na Tabela 2. Esse evento expressa a
resistência térmica da nanocelulose que aumenta com a quantidade de grupos sulfatos presentes
na nanocelulose devido à hidrólise com ácido sulfúrico(MORAIS et al., 2013). O evento 4 também
está associado com esses mesmos grupos, no qual quanto maior esse número presente maior
será sua perda de massa e consequentemente maior será sua resistência no evento 3.

Figura 3– Curvas de TGA (linha preta) e de DTG (linha cinza) das camadas de nanocelulose.
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Tabela 2 – Parâmetros obtidos das curvas de TGA/DTG das camadas de nanocelulose do
algodão.
EVENTOS

TMAX (°C)

TONSET (°C)

PERDA DE MASSA (%)

NLC1

NLC2

NLC3S

NLC3P

NLC1

NLC2

NLC3S

NLC3P

NLC1

NLC2

NLC3S

NLC3P

1

29,4

28,5

28,5

29,4

69,6

64,3

60,8

67,8

10,2

5,1

7

10,2

2

―

203,1

217,1

―

―

230,2

250,3

―

―

5,8

10,4

―

3

206,6

253

268,6

204

310,5

312,3

311,4

305,3

63,3

52,4

39,2

66,1

4

386,4

398,8

393,4

394,3

422,4

468,6

465,9

437,1

25,5

36,7

38,1

23,8

Fonte – Laboratório de Tecnologia da Biomassa, Embrapa CNPAT.

A camada NLC3S possui resistência térmica maior, já que possui menor perda de massa,
seguida da NLC2, NLC3P e por último NLC1, devido ao melhor empacotamento promovido pela
maior cristalinidade. Como visto anteriormente em seus respectivos %Icr, quanto maior a
cristalinidade maior será a sua resistência térmica.

CONCLUSÃO
Da hidrólise do línter sem qualquer pré‐tratamento foram obtidas 3 frações separadas
inicialmente pela tonalidade causada pela sujeira na matéria‐prima: NLC1, NLC2 e NLC3, que foi
separada da sujeira originando as frações NLC3S e NLC3P. Todas as frações exibiram valores
absolutos de potencial zeta acima de 25 mV, o que as classifica como soluções estáveis. Cerca de
30% da nanocelulose obtida possui as características da amostra NLC2: potencial zeta de ‐50 mV
e mais de 90% das partículas com tamanhos na faixa de 320 nm, além de apresentar índice de
cristalinidade de 87,9% e de possuir perda de massa de 52,4%, no intervalo entre 253°C e 312,3°C
apresentando a segunda maior resistência térmica entre as camadas. O rendimento das frações
NLC1, NLC3S e NLC3P são pequenos, assim um pré‐tratamento para a remoção da sujeira e uma
análise granulométrica seriam soluções mais viáveis para melhoria do rendimento no processo e
da qualidade do produto final.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

REFERÊNCIAS
1. IOELOVICH, M. Cellulose as a nanostructured polymer: a short review. BioResources, v. 3,

n.4, p. 1403‐1418, 2008.
2. MORAIS, J.P.S.; ROSA, M.F.; DE SOUZA FILHO, M.S.M.; NASCIMENTO, L.D.; DO NASCIMENTO,

D.M.; CASSALES, A. R. Extraction and characterization of nanocellulose structures from raw
cotton linter. Carbohydrate Polymers, v.91, p.229–235, 2013.
3. ORTS,W.J.; SHEY, J.; IMAM, S.H.; GLENN,G.M.; GUTTMAN, M.E.; REVOL, J.F. Application of

Cellulose Microfibrils in Polymer Nanocomposites. Journal of Polymers and Environment, v.
13, p. 301‐306,2005.
4. SCZOSTAK, A. Cotton linters: An alternative cellulosic raw material. Macromolecular

Symposia, v.280, n.1, p.45–53, jun. 2009.
5. VIEIRA, R. M.; BELTRÃO, N. E. M.; LIMA, R. L. S.; LEÃO, A. B. Produção de sementes do

algodoeiro. In N. E. M. Beltrão & D. M. P. Azevedo (Eds.), O agronegócio do algodão no Brasil
(p. 509–533). Brasília: Embrapa, 2008.
6. ZHOU, Y. M.; FU, S.Y.; ZHENG, L.M.; ZHAN, H.Y. Effect of nanocellulose isolation techniques

on the formation of reinforced poly(vinyl alcohol) nanocomposite films, eXPRESS Polymer
Letters, v. 6, p. 794 – 804, 2012.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

9

APLICAÇÃO DE RESÍDUOS VEGETAIS COMO BIOCATALISADORES
V. H. G. Sampaio (IC) ¹ ; M. C. S Cruz (IC)2 ; J. C. C. Assunção (PQ)3
Instituto Federal do Ceará (IFCE) – Departamento de Química e Meio Ambiente – Campus Maracanaú
E‐mail: vitorsampaio.engambiental@gmail.com; mylenaciribelle.quimica@gmail.com; joaocarlos@ifce.edu.br
1,2,3

(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
A biocatálise, ramo da ciência que estuda a aplicação de
materiais de origem proteica em transformações
químicas, é, atualmente, uma das áreas mais
promissoras e em amplo desenvolvimento na área
tecnológica. A escolha por produtos naturais tem
ampliado o campo de desenvolvimento da biocatálise e
elevado o mercado de produtos de origem
biotecnológica. Mesmo com grande aplicação e
variedade, o uso da biocatálise em larga escala ainda é
restrito como consequência do alto custo para
produção. Com isso, a pesquisa propõe a investigação
de novas fontes de catalisadores naturais de origem

vegetal na redução da acetofenona. Resultados
relevantes foram obtidos, com altos rendimentos de
conversão e de excesso enantiomérico do álcool (S)‐1‐
feniletanol. As amostras foram purificadas e analisadas
por Cromatrografia Gasosa acoplada a Espectrometria
de Massas (CG‐EM). A utilização de vegetais como
biocatalisadores, destaca a importância do projeto e
abre espaço para a produção futura de moléculas de
interesse comercial.

PALAVRAS‐CHAVE: biocatalisadores, vegetais, acetofenona.

APPLICATION OF WASTE VEGETABLE AS BIOCATALYSTS
ABSTRACT
Biocatalysis, branch of science that studies the
application of protein source materials in chemical
transformations, is currently one of the most promising
and extensive development in technology areas. The
choice for natural products has expanded the field of
catalysis and development of high market products of
biotechnological origin. Despite wide application range
and the use of large scale biocatalysis is still restricted as
a consequence of high production cost. Thus, the

research proposes to investigate new sources of natural
catalysts plant in reducing acetophenone. Relevant
results were obtained with high conversion yields and
enantiomeric excess of the alcohol (S) 1‐ phenylethanol.
The samples were purified and analyzed by Gas
Cromatrografia coupled to mass spectrometry (GC‐MS).
The use of plants as biocatalysts, highlights the
importance of the project and opens space for future
production of molecules of commercial interest.

KEY‐WORDS: biocatalysts, vegetables, acetophenone.
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APLICAÇÃO DE RESÍDUOS VEGETAIS COMO BIOCATALISADORES
INTRODUÇÃO
Biocatálise é o ramo da ciência que estuda a aplicação de proteínas em transformações
químicas, servem como alternativa aos processos químicos pioneiros e tem como função
principal catalisar reações nos organismos (PAQUES e MACEDO 2005). Essa área encontra‐se em
amplo desenvolvimento e é hoje uma das mais promissoras dentro das novas tecnologias,
principalmente na síntese de compostos que apresentam alto valor agregado (CARVALHO et al.,
2005).
Os catalisadores biológicos possuem grande variação em suas propriedades catalíticas,
podem ser de origem animal, vegetal e microbiana e apresentam muitas vantagens, com
destaque para a sua eficiência, elevada velocidade de reação, utilização em condições brandas,
compatibilidade com substratos sintéticos, além de serem ecologicamente corretos (princípio da
“Química Verde”) (PAQUES e MACEDO 2005). Tais fontes reforçam a ideia de uma área
promissora, tendo em vista a grande possibilidade de exploração da biodiversidade na busca de
novos catalisadores, além do aproveitamento de rejeitos alimentícios, que possuem enzimas
capazes de realizar inúmeras reações químicas (SILVA, 2012).
O grande potencial biotecnológico dos biocatalisadores tem despertado a atenção de
cientistas e pesquisadores, que buscam metodologias mais limpas para substituir métodos
tradicionais em diversos setores da indústria, tais como agrotóxicos, cosméticos e drogas. Já no
setor ambiental destacam‐se, os compostos passíveis de biodegradação, a recuperação de áreas
degradadas utilizando a biorremediação (ALMEIDA, 1995) e o tratamento de resíduos oleosos
provenientes da indústria de papel e do couro. Outros exemplos mais específicos são as
indústrias óleoquímica, de detergentes e alimentos, com destaque para a maturação de queijos.
Recentemente, a biotecnologia tem oferecido também uma alternativa potencial na catálise e
síntese de moléculas com propriedades odoríficas, através da utilização de microorganismos e
enzimas isoladas (SERRA, FUGANTI e BRENNA, 2005).
Ao

considerar

aspectos

relevantes

como

eficiência,

regiosseletividade,

quimiosseletividade e, principalmente, enantiosseletividade, a indústria farmacêutica merece
destaque na aplicação da biocatálise (CONTI; RODRIGUES e MORAN, 2001; VEIT, 2004) graças à
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obtenção de insumos farmacêuticos ou fármacos em suas formas enantioméricas ativas com alta
pureza ótica.
A preferência por produtos “naturais” ou “orgânicos” e a obtenção dos mesmos por
métodos mais “limpos”, ou seja, que não agridam a natureza tem ampliado o campo de
desenvolvimento da biocatálise e elevado o mercado de produtos de origem biotecnológica
(SERRA, FUGANTI e BRENNA, 2005). Dentro dessa perspectiva e mesmo com uma enorme
variedade e aplicação, o uso da biocatálise em larga escala ainda é muito pequeno devido,
principalmente, ao elevado custo de produção. Por esse motivo, pesquisas estão sendo
realizadas para a extração das enzimas em fontes alternativas como o látex ou outras partes de
plantas como folhas, cascas e sementes, para serem aplicado em escala piloto e industrial.
Levando em consideração a grande ascensão da biocatálise, o projeto tem a proposta de
investigar catalisadores naturais de origem vegetal em reações orgânicas para obtenção de
produtos de aplicação comercial. Os biocatalisadores utilizados neste projeto são materiais
residuais, tornando‐se o grande diferencial do projeto.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os experimentos foram conduzidos no laboratório de química do Eixo de Química e Meio
Ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus de
Maracanaú no período de 01/10/2012 a 30/07/2013. A pesquisa teve início a partir da seleção do
material vegetal, cascas de abacaxi, banana e maracujá e bagaço de cana de açúcar a ser
investigado. Uma triagem foi realizada considerando custo‐benefício, facilidade de coleta e
capacidade catalítica. Os materiais foram adquiridos em locais definidos, considerando a mesma
variedade vegetal.
Os resíduos foram cortados em pequenos pedaços, pesados 10,0 g e imersos em solução
de hipoclorito de sódio (NaClO) 5%. Em seguida, foram lavados com água destilada e
acondicionados em erlenmeyers de 250 mL com 50 mg do substrato acetofenona, e 40 mL do
meio reacional.
Após o acondicionamento dos sistemas os frascos foram vedados e as misturas incubadas
num agitador orbital (150 rpm) por 72 h a temperatura ambiente. A fase aquosa foi submetida à
extração com acetato de etila e secagem com sulfato de sódio anidro. Então, as amostras foram
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levadas a um sistema de evaporação rotativa a pressão reduzida a uma temperatura de
aproximadamente 40ºC para obtenção do produto reacional. Os produtos foram retirados dos
balões com solvente orgânico e purificados em coluna cromatográfica com sílica gel, utilizando
um volume de 50 mL de diclorometano como eluente (YADAV, 2002).
Por último, os produtos foram levados novamente ao sistema de evaporação rotativa a
pressão reduzida para concentração, retirados dos balões com solvente e guardados em frascos
de vidro para análise em cromatógrafo gasoso acoplado a espectrometria de massa (CG‐EM).
Além disso, um ensaio em branco foi realizado utilizando a metodologia descrita acima.
O substrato acetofenona apresentou boa conversão, sugerindo o desenvolvimento e
aplicação de uma metodologia de modificação química mais verde.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Resolveu‐se buscar uma alternativa para o estudo biocatalítico das fontes vegetais
selecionadas, que são descartes industriais, visando seu reaproveitamento. Utilizou‐se o
substrato acetofenona como modelo investigativo para exploração do potencial biorredutor das
referidas fontes enzimáticas. Os resultados mostraram que todos os materiais vegetais testados,
cascas de abacaxi, banana e maracujá e bagaço de cana de açúcar, apresentaram potencial
biocatalítico. As cascas de abacaxi provocaram transformações químicas inesperadas na
acetofenona, originado quatro produtos diferentes, 1‐feniletanol, 2‐feniletanol, acetato de 1‐
feniletila e acetato de 2‐feniletila, como resultado de redução e acetilação. O álcool quiral 1‐
feniletanol foi obtido em proporção (53,0%) muito superior ao dos outros produtos, indicando
que as cascas de abacaxi podem ser utilizadas como biocatalisador na obtenção deste importante
precursor. A presença dos acetatos acetato de 1‐feniletila e acetato de 2‐feniletila pode indicar a
presença enzimas do tipo lípases, além das redutases responsáveis pela formação do álcool quiral
1‐feniletanol.
Os resultados obtidos com os outros biocatalisadores mostraram que apenas 1‐
feniletanol foi formado a partir da acetofenona, indicando maior seletividade química dos
referidos biocatalisadores. O melhor rendimento foi verificado para as cascas de maracujá
(80,0%), seguido das cascas de banana (21,7%) e bagaço de cana (10,2%). Os referidos
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resultados, que podem ser verificados na Tabela 1, demonstram a presença de enzimas do grupo
das redutases nestes materiais.

Tabela 1 – Resultados da biotransformação de acetofenona.
Material vegetal

Produto(s)/rendimento (%)
1ª

1b

1c

1d

Casca de abacaxi

53,0

4,5

0,1

1,9

Casca de banana

21,7

0,0

0,0

0,0

Bagaço de cana

10,2

0,0

0,0

0,0

Casca de maracujá

80,0

0,0

0,0

0,0

Fonte – Laboratório de Química –IFCE‐Campus Maracanaú.

A etapa seguinte consistiu na seleção de um dos materiais para estudo mais aprofundado
do seu uso como biocatalisador, no qual os resultados estão descritos nas tabelas abaixo (tabela
2 a 5). Avaliando a conversão, a seletividade e a pureza dos produtos obtidos resolveu‐se
selecionar a casca de banana como biocatalisador. Foi realizado um estudo cinético monitorando
a conversão e o excesso enantiomérico (ee), para determinação do tempo necessário para
obtenção do álcool quiral 1‐feniletanol com a melhor conversão e ee. A Tabela 2 mostra os
resultados dos testes de cinética, com variações nos tempos em intervalos de 12 horas.
Tabela 2 – Resultados da conversão da acetofenona em relação ao tempo.
TEMPO (h)

CONVERSÃO (%)

ee (%)

CONFIGURAÇÃO

12

55,46

86,82

S

24

18,34

86,92

S

36

59,99

91,24

S

48

23,01

85,23

S

60

12,83

85,43

S

72

11,60

86,46

S

84

18,64

85,83

S

Fonte – Laboratório de Química –IFCE‐Campus Maracanaú.
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Os melhores resultados, tanto de conversão quanto excesso enantiomérico, foram
obtidos no período de 36 horas, com um rendimento de conversão de 60% e uma
enantiosseletividade superior a 90% para configuração S.
Tabela 3 – Resultados da conversão da acetofenona em relação à quantidade de biocatalisador.
Quantidade (g)

Conversão (%)

ee (%)

Configuração

2

2,04

66,65

S

6

3,87

72,03

S

8

9,16

75,48

S

12

15,16

83,87

S

15

30,52

85,43

S

Fonte – Laboratório de Química –IFCE‐Campus Maracanaú.

Após a seleção do melhor tempo, a pesquisa variou a quantidade de biocatalisador.
Dentre as diferentes quantidades testadas, a que apresentou maior conversão e
enantiosseletividade foi 15g de casca de banana.
Tabela 4 – Resultados da conversão da acetofenona em relação ao pH.
pH

Conversão (%)

5,0

8,3

5,6

12,7

7,0

43,2

7,6

16,0

8,0

15,2

Fonte – Laboratório de Química –IFCE‐Campus Maracanaú.

A tabela acima destaca os testes realizados modificando o meio reacional. Quatro ensaios
foram feitos mudando as faixas de pH (5,0; 5,6; 7,6; 8,0), mas nenhum apresentou conversão
superior a água destilada (pH 7,0), utilizada como meio reacional nas outras etapas da pesquisa.
Tabela 5 – Resultados da conversão dos derivados da acetofenona.
Derivado

Conversão (%)

2‐bromo

2,8
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3‐bromo

2,2

4‐bromo

1,1

2,2,2‐trifluor

>99,9

3‐fluor

4,4

4‐fluor

10,2

2‐nitro

0

Fonte – Laboratório de Química –IFCE‐Campus Maracanaú.

Nos

últimos

testes

a

acetofenona

foi

substituída

por

seus

derivados

(2‐

bromoacetofenona, 3‐bromoacetofenona, 4‐bromoacetofenona, 2,2,2‐trifluoracetofenona, 3‐
fluoracetofenona, 4‐fluoracetofenona e 2‐nitroacetofenona). Com base nos dados, o 2,2,2‐
trifluor se destacou ao apresentar conversão superior a 99,9%, enquanto o 2‐nitro não
apresentou poder de conversão.
CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos conclui‐se que o uso dos materiais vegetais testados como
biocatalisadores destacaram‐se ao reagir com a acetofenona e apresentar um alto poder
catalítico nas condições utilizadas. Dentre todos os materiais selecionados, a casca de banana
obteve o melhor resultado, apresentando elevada conversão e enantiosseletividade. O projeto
tem grande importância científica e tecnológica e os seus produtos podem ser, após depósito de
patente, aplicados em escala comercial.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi produzir, a partir da pirólise do lodo de esgoto, biocombustíveis
visando aplicação industrial. O lodo utilizado nessa pesquisa foi produzido em reator UASB. Os ensaios
térmicos foram realizados em um reator de cilindro rotativo, com capacidade de processar até 2 Kg
biomassa/h. O reator foi operado nas temperaturas de 450, 500, 550 e 600 °C. O aumento da
temperatura de 450 para 600 oC favoreceu o aumento da fração gasosa e a diminuição das frações
sólida e líquida. O maior rendimento de carvão foi de 62,3%, obtido a 450oC. O rendimento máximo em
bio‐óleo foi da ordem de 10,8%. O maior conteúdo de gases foi de 22 %.

PALAVRAS‐CHAVE: pirólise, lodo de esgoto, cilindro rotativo, bio‐óleo, indústria.

PRODUCTION OF BIOFUELS FROM BIOMASS PYROLYSIS USING ROTATING CYLINDER
ABSTRACT

The aim of this work was to produce, from pyrolysis of sewage sludge, biofuels targeting
industrial application. The sludge used in this study was produced in the UASB. The tests were
performed in a thermal reactor rotating cylinder with a capacity to process up to 2 kg of biomass / h.
The reactor was operated at temperatures of 450, 500, 550 and 600 °C. Increasing the temperature
from 450 to 600 °C favor the increase of gaseous fraction and the decrease of fractions solid and liquid.
The highest yield of carbon was 62.3 %, obtained 450 oC. The maximum yield of bio‐oil was
approximately 10.8 %. The higher gas content was 22 %.

KEY‐WORDS: pyrolysis, sewage sludge, rotating cylinder, bio‐oil, industry.

PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DA PIRÓLISE DE BIOMASSA EM
CILINDRO ROTATIVO

INTRODUÇÃO
O lodo doméstico é uma mistura heterogênea complexa de materiais orgânicos
e inorgânicos (Metcalf e Eddy, 2002). Os sólidos do lodo normalmente contêm 60‐80%
de matéria orgânica. Os materiais orgânicos deste resíduo são compostos de 20‐30%
de proteína bruta, 6‐35% de gorduras e 8‐15% de carboidratos (Eckenfelder, 2000).
Apesar do lodo de esgoto conter vários materiais valiosos, muitas vezes é
descartado como um resíduo indesejável e de valor inestimável. Várias tecnologias
estão sendo desenvolvidas e representam alternativas viáveis para o aproveitamento
do lodo residual. Dentre essas alternativas, citam‐se: a pirólise, a oxidação úmida e o
processo de gaseificação (Pedroza et al., 2011).
A pirólise é um processo endotérmico que consiste em aquecer a biomassa
(normalmente entre 300°C e 600°C), na “quase‐ausência” de ar, com a formação de
vapores, que ao serem resfriados produzem um líquido que é normalmente indicado
como bio‐óleo, finos de carvão e gases pirolíticos não condensáveis, que podem ser
usados para gerar calor e energia para o processo em si, ou para o mercado local
(Pedroza, 2011).
O emprego do lodo residual em processo térmico contribui para a
diversificação do plano energético brasileiro. O bio‐óleo advindo do processo possui
em sua constituição química hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos,
ácidos graxos, nitrilas aromáticas e esteróides. Esse líquido apresenta alto poder
calorífico e ausência de compostos sulfurados, o que aponta para a possibilidade de
aplicação deste produto como biocombustível. O bio‐óleo pode ser utilizado em
substituição do óleo diesel em caldeiras, ligantes na fabricação de briquetes
siderúrgicos, emulsões para asfalto, aditivos de gasolina e óleo – diesel.
A fração gasosa obtida através da pirólise do lodo residual possui alto poder
calorífico e é composta por hidrocarbonetos de até 6 carbonos, hidrogênio, CO e CO2.
O gás de síntese (CO e H2) é representativo na mistura e pode ser empregado em
processos químicos (síntese do metanol, da amônia e reações do Tipo Fischer‐Tropsch
para obtenção de gasolina ou mesmo diesel). A fase gasosa pode ser utilizada como
fonte de aquecimento em fornos, caldeiras, fornos de cal, fornos cerâmicos, turbinas a
gás, geradores de vapor, etc.

O carvão também pode ser empregado na remoção de metais pesados e
substâncias orgânicas tóxicas de efluentes, substituindo o carvão ativado comercial.
Além disso, podem ser utilizados em caldeiras e fornos tubulares, fornos comerciais
(pizzaria, padaria, etc) e uso doméstico (Vieira et al., 2009).
Esse trabalho teve como objetivo produzir, a partir da pirólise do lodo de
esgoto doméstico em cilindro rotativo, biocombustíveis visando aplicação industrial.
MATERIAIS E MÉTODOS

CARACTERIZAÇÃO DO LODO DE ESGOTO
O lodo residual utilizado nos ensaios de pirólise foi produzido em Reator UASB (Reator
anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo) e fornecido pela Companhia de Saneamento
do Tocantins (Saneatins).
O material passou por processo de secagem em centrífuga e moído mecanicamente
num moinho de bolas e peneirado através de uma peneira com aberturas de malha de 0,59
mm para garantir a homogeneidade da amostra e para facilitar os procedimentos de análise
(Figura 1).
Para a caracterização dos teores de umidade, cinzas e material volátil foram
empregadas técnicas gravimétricas clássicas. O teor de metais foi determinado através da
técnica ICP‐OES. O poder calorífico superior foi determinado em bomba calorimétrica Parr
1341.

a.

(b)

(c)

Figura 1 – Lodo anaeróbio de reator UASB: (a) lodo bruto, (b) lodo pulverizado e (c)
bio‐óleo obtido do processo de pirólise

REATOR DE PIRÓLISE
A unidade pirolítica é constituída das seguintes partes: (a) sistema de
alimentação de biomassa, (b) reator de cilindro rotativo com sistema de aquecimento,
(c) sistema de separação de sólidos, (d) lavador de gases e (e) sistema de condensação
do bio‐óleo.

A planta pirolítica, em escala de laboratório foi constituída de um reator de
cilindro rotativo cujo comprimento é 100 cm, com capacidade de processar até 2 Kg
biomassa/h (Figura 2).

a.

(b)

Figura 2 – Sistema de pirólise: (a) reator de cilindro rotativo e (b) forno utilizado no
sistema de aquecimento do reator
O reator foi operado nas temperaturas de 450, 500, 550 e 600 °C, valores
comumente adotados por outros pesquisadores para a pirólise de lodo de esgoto.
O material sólido produzido durante a pirólise (carvão) foi recuperado em
separadores de sólidos situados a jusante do reator. O bio‐óleo foi coletado, após a
unidade de centrifugação, em três recuperadores de líquidos.
A fração aquosa foi separada do bio‐óleo em funil de separação, utilizando‐se
diclorometano (Figura 3). A fração gasosa do processo foi coletada em colchão inflável
e pesada.

Figura 3 – Separação da fração aquosa do bio‐óleo em diclorometano
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados experimentais mostram que, o aumento da temperatura de 450 para
600 C favoreceu o aumento da fração gasosa e a diminuição das frações sólida e
líquida (Figura 4). É importante ressaltar que temperaturas abaixo de 450 oC não
favorecem a produção de bio‐óleo, induzindo apenas a geração da fração sólida
(carvão).
o

O maior rendimento de carvão foi de 62,3%, sendo esse experimento operado
450 C e o menor rendimento (53,8%) foi obtido com à 600 oC.
o

A redução no rendimento de sólidos com o aumento da temperatura pode ser
atribuído à devolatilização dos compostos orgânicos sólidos (hidrocarbonetos, ácidos
húmicos, proteínas) e gaseificação parcial de resíduos carbonosos no carvão em altas
temperaturas. A devolatilização é o primeiro passo para a produção do carvão por
processos térmicos.

Figura 4 – Rendimentos das frações obtidas durante a pirólise de lodo de esgoto
doméstico
A fração líquida sofreu uma menor redução quando comparada com a fração
sólida. O craqueamento secundário do alcatrão provavelmente ocasionado pela
dolomita presente no lodo do esgoto e que intensificado a altas temperaturas pode ter
influenciado na diminuição da quantidade de líquidos pirolíticos, induzindo assim para
obtenção de um maior porcentual da fração gasosa.
O rendimento máximo em bio‐óleo foi da ordem de 10,8%, obtido a 450 °C. Foi
observado, na temperatura de 600 °C, o menor rendimento líquido (7,9 %). O maior
conteúdo de gases foi de 22 % e foi determinado na temperatura do reator de 600oC.
Os teores de umidade, cinzas e material volátil do lodo residual foram de 12,00, 38,1 e
53,9%, respectivamente.

O ferro foi o metal encontrado em maior quantidade (28911 mg/kg). Também foram
identificados os seguintes metais no lodo: Zinco (891 mg/kg), Cobre (219 mg/kg), Manganês
(82 mg/kg) e Chumbo (47 mg/kg).
O lodo apresentou poder calorífico superior de 21,07 MJ/kg e teor de carbono igual a
26,97%.

CONCLUSÕES
As características químicas da biomassa, poder calorífico superior (21,07 MJ/kg)
e teor de carbono (26,97%), apontam para utilização do resíduo como precursor para a
produção de biocombustíveis.
A temperatura teve efeito negativo para frações líquida e sólida e positiva para
a fase gasosa. Observa‐se que temperaturas maiores promovem uma maior
degradação dos vapores da pirólise em cadeias carbônicas menores, aumentando a
produção de gases originados do processo de pirólise.

•
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RESUMO
A reutilização do óleo vegetal para a produção
de cosméticos vem ganhando espaço no mercado.
Dentre os produtos que esse óleo descartado pode
gerar estão o sabão, sabonete e o detergente, materiais
esses usados em grande quantidade pelas indústrias e
pela população em si. As vantagens de usar produtos de
origem vegetal para os sintéticos é a sua capacidade
biodegradável, pois todos eles não possuem substancias
químicas nocivas ao meio‐ambiente, ou que traga riscos
a saúde do ser humano. A produção do sabonete natural

neste trabalho teve como matérias bases, o óleo de soja
usado em residências e os óleos de algodão e girassol.
Para o processo de transformação de ácidos graxos,
mais conhecidos como óleos, é necessário o uso de um
álcali forte, como o hidróxido de sódio, resultando numa
reação conhecida como saponificação. Os óleos vegetais
estão cada vez mais sendo empregados na produção de
sabonetes, pois cada óleo possui uma propriedade de
limpeza e ação sobre a pele especifica.

PALAVRAS‐CHAVE: Cosmético, produção de sabonete artesanal, produto de higiene pessoal, óleo vegetal,
reciclagem de óleos.

PRODUCTION OF NATURAL SOAPS USING VEGETABLE OILS LIKE BASIS
ABSTRACT
The reuse of vegetable oil for the production of
cosmetics is gaining space on market. Among the
products that this waste oil can generate are soap and
detergent, materials used in large quantities by
industries and by own population. The advantages of
using vegetable products is their ability biodegradable
because they all don't have harmful chemicals to the
environment, or bring risks to human health. The
production of natural soap in this study had bases

materials like, the soy oil used in homes and cotton oils
and sunflower oils. For the transformation process more
commonly known as fatty acids, it’s necessary to use a
strong alkali such as sodium hydroxide, resulting in a
reaction known as saponification. Vegetable oils are
increasingly being used in the production of soaps,
because each oil has a property of cleansing and action
on the specific skin.

KEY‐WORDS: Cosmetic, production of handmade soap, personal care product, vegetable oil, recycling oils.
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PRODUÇÃO DE SABONETES NATURAIS UTILIZANDO COMO BASE ÓLEOS VEGETAIS
1. Introdução
O sabão é um produto tensoativo, resultante da reação de saponificação entre uma base
forte (NaOH ou KOH) e ácidos graxos existentes em óleos e gorduras. A principal característica
química do sabão é a formação de micelas (em meio aquoso), que são aglomerados esféricos de
ânions carboxilatos que estão dispersos por toda a fase aquosa (Solomons, 2006). Sua utilização
na limpeza se baseia na ideia de “semelhante dissolve semelhante”. O sabão é largamente
empregado em diversos seguimentos industriais, tais como nas indústrias têxteis, de tintas, de
plásticos e de couros. Entretanto, sua maior produção se destina à lavagem e limpezas
domésticas (OZAGO et al., 2008). O sabão pode ser fabricado de forma caseira a partir de óleos
de fritura. Este tipo de prática, além de reduzir danos ao meio ambiente causados pelo descarte
incorreto desse material, transforma os óleos em materiais biodegradáveis (Baldasso, 2010).
A reação química que produz o sabão é conhecida como saponificação. Nesse processo,
um ésteres de ácidos graxos, obtidos a partir de óleos ou gorduras, sofrem hidrólise alcalina com
Hidróxido de Sódio ou Potássio, formando sais de ácidos graxos e glicerol. A molécula do sabão
consiste em uma longa cadeia de átomos de carbono e hidrogênio, onde os átomos de sódio
estão ligados aos grupos carboxilatos na extremidade da cadeia, Figura 1. Esta estrutura
molecular é responsável pela diminuição da tensão superficial da água, garantindo dessa forma
um caráter tens‐ativo. Sua molécula possui grupos hidrofóbicos (sem afinidade com a água) e
grupos hidrofílicos (têm afinidade com a água). As moléculas apolares se dissolvem em gorduras
e óleos e as moléculas polares são solúveis em água (LIMA, 2004). O sabão por si só não retira
sujeiras. Seu poder detergente ocorre por ser constituído de agentes umectantes (espumante,
molhante e emulgente) que diminuem a tensão superficial dos solventes, permitindo maior
contato dos corpos com os líquidos que tem ação de limpeza (ZABEL, 2008).

Figura 1 – Molécula do Sabão.
A utilização e reutilização de óleos vegetais na produção de sabões, sabonetes e
detergentes vem ganhando espaço no mundo da Química Verde, onde esta se utiliza de técnicas
químicas e metodológicas que reduzem ou eliminam o uso de solventes, reagentes, produtos e
subprodutos que são nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente. O termo óleos e gorduras
referem‐se a substâncias de origem animal ou vegetal insolúvel em água que são constituídas
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principalmente por Triacilgliceróis (ésteres formados pela condensação entre glicerol e ácidos
graxos). A diferença entre óleos e gorduras, segundo o Conselho Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos (CNNPA), é o estado físico em que se apresentam a uma temperatura abaixo de
20ºC, ou seja, óleos são líquidos e gorduras são sólidos ou/ semissólidos.
A produção de sabonetes naturais requer mais cuidados e qualidades da matéria‐prima
utilizada. Os sabonetes e sabões líquidos são sabões especiais destinados à lavagem e ao banho,
possuindo pH mais básico. Os óleos de origem doméstica ou industrial devem ser purificados
para que seja retirada qualquer impureza presente, pois o contato desse cosmético, mesmo que
seja de origem vegetal, pode causar irritações ou alergias, caso não passe por cuidados
adequados para a eliminação de qualquer resíduo presente.
O alvo desse trabalho foi à produção de sabonetes utilizando óleo de soja usado em
frituras, coletado em residência, e alguns óleos vegetais como o de algodão e girassol para
compor a massa base do sabonete, pois os respectivos óleos apresentam propriedades de
limpeza melhor que o óleo de soja sozinho.
2. Materiais e Métodos
2.1 Massa base para produção do sabonete sólido
Para se produzir um sabonete artesanal, pode‐se adquirir a massa base em lojas
especializadas ou produzir sua própria massa. A partir dessa base serão produzidos todos os tipos
de sabonetes sólidos, sejam eles decorativos, terapêuticos, transparentes ou opacos, prensados
ou fundidos (MERCADANTE et al., 2009).
As gorduras, um dos principais componentes na fabricação da base para o sabonete, são
substâncias sólidas a temperatura ambiente e as responsáveis pela dureza da massa. Os óleos
vegetais são compostos líquidos à temperatura ambiente e também são importantes na
fabricação da base para sabonetes sólidos. Eles auxiliam na produção de espuma e na suavidade
do sabão. Os mais utilizados são: o óleo de algodão; de amêndoas doces; de babaçu; de canola;
de soja, girassol e oliva (MERCADANTE et al., 2009).
A massa base utilizada neste trabalho foi o óleo de soja utilizado em frituras, coletado em
residências de Maceió, misturados com óleos puros de algodão e girassol, pois o óleo de soja
sozinho não possui ótimas propriedades de limpeza. As características desses óleos estão
descritas na Tabela 1. Por conta do óleo de soja já ter sido usado e conter resíduos de alimentos,
foi necessário realizar alguns tratamentos antes de utilizá‐lo na produção do sabonete natural.
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Tabela 1 – Características e propriedades de limpeza dos óleos vegetais.
Óleos

Tipo de
Espuma

Propriedades
de limpeza

Ação
sobre a
Pele

Saponificação

Dureza do
sabonete
sólido

Óleo de
Soja

Oleosa,
abundante e
duradoura.
Oleosa,
abundante e
durabilidade
média.
Oleosa,
abundante e
duradoura.

Regular

Moderada

Razoavelmente
fácil

Macio

Boa

Moderada

Razoavelmente
fácil

Macio para
duro

Boa

Moderada

Razoavelmente
fácil

Macio

Óleo de
Algodão

Óleo de
Girassol

Fonte – (MERCADANTE et al., 2009)

2.2 Purificação do óleo
O processo de purificação do óleo usado é necessário, pois quanto mais puro e livre de
sujeiras o óleo estiver maior será a qualidade do sabonete. A substância química utilizada para a
purificação do óleo de soja foi o Hipoclorito de Sódio (NaClO), pois possui propriedades
desinfetante e como agente alvejante, por isso quando diluído em água e adicionado ao óleo as
impurezas são decantadas e separadas do óleo, resultando num óleo limpo. Para o processo foi
adicionado cerca de 30mL de Hipoclorito de Sódio em 3 litros de água para cada 1 litro de óleo de
soja, em seguida agitou‐se e deixou descansar durante uma semana. Após a decantação, o óleo
limpo foi separado e colocado em outro béquer onde foi adicionado cerca de 1 litro de água e
deixado por mais uma semana em descanso para que não houvesse mais nenhum resquício de
Hipoclorito. A comparação da cor do óleo antes do Hipoclorito de Sódio (NaClO) e depois do
tratamento é mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Béqueres contendo óleo sujo e purificado, respectivamente.
(fonte: Mateus Silva/2014)

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

3. Procedimento experimental
3.1 Materiais para a receita do sabonete
A massa do “sabonete verdadeiro” é dada pela soma das massas dos compostos graxos da
fórmula com a massa da soda seca utilizada para neutralizá‐los. Nesta receita, a quantidade de
“sabonete verdadeiro” é dada por:
Peso do óleo de soja: 300,0 g
Peso do óleo de algodão: 350,0 g
Peso do óleo de girassol: 350,0 g
Peso do hidróxido de sódio seco: 138,0 g
Massa do “sabão verdadeiro”: 300,0 g + 350,0 g + 350,0 g + 138,0 g = 1.138 g
A massa base de um sabonete natural não é somente o óleo e o hidróxido de sódio, para
um sabonete natural ter uma boa qualidade é necessário usar em seu preparo substâncias como
água, álcool, glicerina, açúcar, essência e corante. Todos os materiais da receita de um sabonete
devem ser calculados e relacionados à massa do “sabonete verdadeiro” que foi de 1.138g para
que não haja excesso de material após a reação.
Água: A qualidade da água é importante na hora de fazer o sabonete, não se deve usar
água que contenha muito cálcio, porque isso vai diminuir sua espumosidade. A porcentagem de
água que um sabão deve ter é aproximadamente em torno de 12 % do peso total a 20 % do peso
total. A água usada para a diluição da soda deve ser subtraída dessa porcentagem para que não
haja excesso (MERCADANTE et al., 2009).
Álcool: Tanto o álcool etílico que é encontrado em bebidas como nos supermercados
pode ser utilizado na produção do sabonete e tem a finalidade de acelerar a reação. Seu uso não
é obrigatório na produção do sabonete opaco, mas ajuda muito na produção de sabonete
transparente. A porcentagem do Álcool na massa do sabão deve ser de 12 % a 14 % do peso total
(MERCADANTE et al., 2009).
Glicerina: É um elemento excelente para melhorar a transparência, mas em excesso
produz sabonetes mais moles e que suam. A porcentagem da massa da glicerina a ser usada no
preparo do sabonete deve estar entre 8 % a 12 % do peso total (MERCADANTE et al., 2009).
Açúcar: O açúcar foi utilizado como agente de transparência na massa do sabonete, pois
apresenta melhor eficácia do que a glicerina, mas quando em excesso também produz sabonetes
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que suam. A porcentagem de massa do açúcar deve estar entre 8 % a 14 % do peso total. E isso
deve estar relacionado ao peso total do sabão (MERCADANTE et al., 2009).
Corante: A base de sabonete pode ser colorida ou deixada com sua cor natural ou
clarificada. Pode‐se utilizar corante para óleo ou corante a base de água. Os melhores corantes
são os cosméticos, mas pode‐se fazer uso de corantes alimentícios. Jamais se deve utilizar
corantes para velas ou para tingir roupa, pois muitos são tóxicos (MERCADANTE et al., 2009).
Essência: Os óleos essenciais e essências sintéticas também podem ser utilizados para dar
uma fragrância agradável à base de sabonete (MERCADANTE et al., 2009).

3.2 Cálculo da soda
Para o preparo da massa deve‐se inicialmente escolher quais serão os óleos e gorduras
utilizados para então calcular a quantidade de produtos que devem ser utilizados para que a
reação de saponificação seja completa, não tendo excesso de nenhum produto (MERCADANTE et
al., 2009). A massa do “sabonete verdadeiro” é dada pela soma das massas dos compostos
graxos da fórmula com a massa da soda seca utilizada para neutralizá‐los. A Tabela 2 abaixo
mostra a relação entre a quantidade de óleo, multiplicado pelo coeficiente de saponificação de
cada óleo, pois o fator de multiplicação difere de óleo para óleo e deve ser respeitado e usado
para calcular a massa total da soda.
Tabela 2 – Relação da quantidade de óleo e da quantidade de massa de soda capaz de
saponificar.
Óleo

Óleo de
Soja
Óleo de
Algodão
Óleo de
Girassol

Peso utilizado
(ml)

Fator de
multiplicação para
Calcular a soda

300

0,1360

40,8

350

0,1390

48,65

350

0,1350

47,25

Massa específica
da soda para cada
óleo (g)

Massa
total
do
óleo
(ml)

Massa
total da
soda (g)

136,71
1000

Fonte – (MERCADANTE et al., 2009).

1

A massa de soda usada na receita foi de 138,1 g, pois a pureza do Hidróxido de Sódio que é vendido em
supermercados, possui apenas 99% de pureza, então foi necessário acrescentar 1% em cima do valor total,
resultando num pequeno acréscimo da massa.
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3.3 Preparo da massa
O processo de fabricação do sabonete iniciou‐se com a pesagem de 300g de óleo de soja
purificado, 350g de óleo de algodão e 350g de óleo de girassol. Em seguida os óleos foram
misturados e colocados em uma panela de alumínio e levado ao banho‐maria para serem
aquecidos até chegar uma temperatura de 70oC, mantida constante. Após o óleo atingir a
temperatura de 70oC foi adicionado o hidróxido de sódio aquecido em chapa aquecedora até
atingir a mesma temperatura do óleo. O óleo foi misturado a 138g de soda e permaneceu em
aquecimento por volta de 1 hora, até apresentar uma aparência cremosa. A mistura dos óleos
com o Hidróxido de Sódio resultou numa reação chamada de saponificação representada pela
figura 3.

Figura 3 – Reação de saponificação em meio aquoso do ácido graxo com o Hidróxido de
Sódio (Fonte: http://quimicasemsegredos.com/reacao‐de‐Saponificacao.php).
Após o cozimento da massa foi adicionado 355,88g álcool, após toda a massa está diluída,
foi adicionado 227g glicerina e 341g de açúcar, mexendo sem parar até que a massa ficasse clara.
Deixou esfriar um pouco e depois foi colocado em formas de alumínio. Na primeira forma foi
colocada à massa do sabonete neutro e na segunda forma, foi acrescentado cerca de 30g de
aveia em flocos e misturado com a massa, onde viraria um sabonete esfoliante. Foi deixado
descansando por cerca de uma semana, depois desenformado e cortado em cubos.

4. Resultados e discussões
O sabonete que foi produzido com o uso de óleos vegetais apresentou característica
macia e clara. A massa ficou muito cremosa, e o pH foi mantido entre 7 e 9, próximo ao da pele,
para que não ocorresse irritações e coceiras. O uso de essências e corantes foi utilizado com
cuidado, para que não houvesse excesso e causasse manchas na pele, e irritação pelo excesso de
essência. O processo de saponificação, reação responsável pela transformação dos ácidos graxos
na presença de uma base forte, teve como subproduto a glicerina um bom umectante, isto é,
mantém a umidade da pele e o sabonete, utilizado para a limpeza.
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5. Conclusão
A reutilização de óleos vegetais coletados em residências, é uma forma de contribuir
contra os impactos ambientais que o derramamento desse óleo causa, poluindo rios e lagoas.
Ainda que o descarte inadequado, desse composto em ralos de pia, causa transtornos nos
saneamentos básicos, pois formam barreiras de gordura prejudicando o escoamento da água da
chuva, além de que, causa entupimentos nos canos residenciais. Sabões são fabricados a partir
de substâncias presentes na natureza viva (os óleos e as gorduras) e existem muitos
microrganismos capazes de degradá‐los, por isso todo sabão é biodegradável. Já os sabões
sintéticos podem ou não ser biodegradáveis. Sua utilização na produção de sabões e detergentes
é de grande importância, pois produz materiais biodegradáveis e de boa qualidade por que estão
livres de substâncias sintéticas. A qualidade dos produtos derivados de óleos vegetais é de
excelente qualidade, possuindo assim espaço econômico e usual pela população.
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RESUMO
A tirosina é um aminoácido não essencial, responsável
pela estrutura das proteínas do corpo e precursora de
vários neurotransmissores. É estudada como uma
alternativa no tratamento de doenças como Parkinson e
Alzheimer e Fenilcetonúria. A imobilização da tirosina
em carvão ativado pode ser uma rota alternativa para o
tratamento das doenças citadas anteriormente, tendo
em vista que a manipulação de biomoléculas suportadas
é mais fácil quando comparado ao uso da molécula livre.
O carvão ativado é um material carbonáceo altamente
poroso, com grande área superficial e biocompatível,
tornando‐o um bom suporte para a tirosina. A
imobilização desta biomolécula no suporte ocorreu via
fotoinserção, na qual uma luz monocromática de
comprimento de onda igual a 254 nm foi utilizada como

meio de excitação dos ligantes, havendo assim a
possibilidade de ocorrer interações químicas e
formações de ligações covalentes entre a tirosina e o
carvão ativado. As reações de fotólise do carvão
mostraram que, durante o experimento grupos
oxidantes, presentes na superfície do carvão ativado,
são liberados na forma de partículas orgânicas. As
análises termogravimétrica evidenciam a maior
instabilidade térmica do carvão resultante da reação de
fotoinserção de tirosina, bem como a análise elementar
demonstra o aumento na porcentagem de nitrogênio,
hidrogênio e oxigênio, indicando assim a ligação entre
carvão e tirosina pelo método de fotoinserção.

PALAVRAS‐CHAVE: Tirosina, Carvão Ativado, Fotoinserção.

PHOTOINSERCTION OF TYROSINE IN ACTIVATED CARBON
ABSTRACT
Tyrosine is a non essential amino acid structure of the
proteins responsible for the body and a precursor of
various neurotransmitters. It is studied as an alternative
in treatment of diseases such as Parkinson's and
Alzheimer's and Phenylketonuria. The Immobilization of
tyrosine in activated charcoal may be an alternative
route for the treatment of diseases previously
mentioned, considering that the manipulation of
biomolecules supported is easier when compared to
using the free molecule. The Activated carbon is a highly
porous carbonaceous material with large surface area
and biological compatible, making it a good support for
tyrosine. The immobilization of the biomolecule in the
support occurred through photo inserction, in which a

monochromatic light of wavelength of 254 nm was used
as excitation means of the ligands, thus having the
possibility of chemical interactions and the formation of
covalent bonds between carbon and tyrosine occur
activated. The photolysis reactions of coal showed that,
during the experiment oxidizing groups present on the
surface of activated carbon , are released in the form of
organic particles . The thermogravimetric analysis
showed the highest thermal instability resulting from
the reaction of carbon photo inserction tyrosine as well
as elemental analysis demonstrates an increase in the
percentage of nitrogen, hydrogen and oxygen, thus
indicating the connection between coal and tyrosine by
the method of photoinserction.

KEY‐WORDS: Tyrosine, Activated Carbon, Photoinserction.
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FOTOINSERÇÃO DE TIROSINA EM CARVÃO ATIVADO
INTRODUÇÃO
A Tirosina (Tyr) é um aminoácido não essencial, que o corpo sintetiza a partir da
Fenilalanina. Tyr é importante para a estrutura das proteínas do corpo, é um precursor de muitos
neurotransmissores, como a L‐dopa, dopamina, norepinefirina e epinefrina (LEHNINGER, 2006).
Devido ao seu efeito nos neurotransmissores, este aminoácido auxilia em muitas condições
neurológicas, como a doença de Parkinson, depressão e outras desordens. Estudos preliminares
indicam que, a tirosina e outros aminoácidos, podem ajudar pessoas com demência e com
doenças de Alzheimer (LIU et al., 2010).
A Tirosina é formada pela pele em melanina, o pigmento escuro que protege o corpo
contra os efeitos dos raios UV. As hormonas da tiróide, que têm um papel em quase todos os
processos do corpo, também contêm tirosina na sua estrutura.
Apesar de não ser necessária a ingestão de tirosina, há casos em que este aminoácido não
é complexado pelo organismo, os portadores de fenilcetonúria, uma desordem de herança
autossômica recessiva, estes são incapazes de converter a fenilalanina em tirosina, devido a uma
deficiência ou ausência da atividade da enzima fenilanalina hidroxilase no fígado, que resulta em
um acúmulo do nível de fenilalanina e a produção de diversos metabólitos no sangue e nos
tecidos, tais como o fenilacetato, fenilactato, fenilpiruvato, sendo estes excretados na urina
(MARQUEZ et al., 1997).
Tyr então pode ser uma alternativa no tratamento de doenças como Parkinson, Alzheimer
e na manutenção do organismo de portadores de Fenilcetonúria (STRYER; BERG; TYMOCZKO,
2002). Estudos iniciais não definiram a melhor metodologia de ingestão e concentração deste
aminoácido, assim, a imobilização em um suporte pode ser mais uma alternativa de tratamento,
uma vez que biomoléculas suportadas são mais estáveis que na forma livre.
Várias metodologias podem ser aplicadas para imobilizar biomoléculas em diferentes
materiais e estão baseadas em métodos químicos e físicos (AUFDERHEI, 2008). A imobilização
química, em que são formadas ligações covalentes, inclui a retenção do aminoácido no material
suporte por ligações covalentes e ligações covalentes cruzada. A imobilização física por sua vez
está baseada nas interações fracas entre a biomolécula e o material suporte, como as forças
atrativas de van der Waals, ligações de hidrogênio e iônicas. Este tipo de imobilização pode ser
realizada pela oclusão do aminoácido em uma matriz polimérica, pela micro encapsulação em
uma membrana sólida ou líquida ou pela adsorção em uma matriz insolúvel em água (HOOD, et
al., 2013).
A fotoinserção é uma técnica inovadora de imobilização química, na qual a excitação por
luz em um comprimento de onda específico excita os elétrons, tanto da matriz quanto da
biomolécula, esta excitação é capza gerar sítios ativos, favorecendo assim as ligações entre
ambos (WANG et, al., 2014).
Um grande número de suportes tem sido usado para a inserção de biomoléculas, esses
devem ser inertes e possuir características desejadas de acordo com a aplicação da imobilização
(GEKAS, et al., 1985, DI SERIO et al., 2003, FITCHOROV, et al., 2010).
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Esses suportes podem ser classificados como orgânicos e inorgânicos, e conforme sua
morfologia em materiais porosos, não porosos e de estrutura de gel (DALLA‐VECCHIA, 2004;
JEGANNATHAN, 2008; CARDOSO, 2009; MATEO, 2007).
Os materiais porosos têm grande área superficial interna disponível para a imobilização,
mas como a maior parte dessa área está em difícil acesso, deve se atentar para que o diâmetro
do poro seja suficientemente grande para acomodar a enzima e permitir o acesso do substrato
(DALLA‐VECHIA, 2004).
Carvão ativado (AC) é o produto obtido pela carbonização e ativação de materiais
carbonáceos, principalmente de origem vegetal como, por exemplo, madeira, endocarpo de
coco, casca ou semente de frutas, bagaço de cana‐de‐açúcar, etc. (RIBAS et al, 2014). A
carbonização é conduzida na ausência de ar e de agentes químicos e o produto é um material
não adsorvente, com uma área superficial específica muito baixa. A ativação converte o carvão
em um adsorvente com alta porosidade e uma área superficial específica bastante alta.
Na ativação, o carvão é submetido a tratamento térmico seletivo, sob condições
apropriadas, que resulta na formação de inúmeros poros, fissuras e rachaduras. Além da
estrutura física e porosa, a capacidade de adsorção de um dado carvão ativado é influenciada
fortemente pela natureza química da superfície (KIM et al., 2014). Os átomos mais importantes
são: oxigênio, nitrogênio, fósforo e hidrogênio. Eles são responsáveis pela presença de vários
grupos funcionais ácidos ou básicos, análogos aos compostos orgânicos (RIBAS et al., 2014).
Devido a esses grupos funcionais os carvões têm um caráter ácido‐base.
Os grupos com oxigênio são os mais estudados, pois eles interferem na interação do
carvão com outras espécies (KIM et al., 2014). Os óxidos da superfície do carvão criam sítios
hidrofílicos sobre uma superfície hidrofílica. Quanto maior a concentração dos óxidos, maior o
caráter hidrofílico do AC, e este se dispersa bem na água. A dissociação dos grupos carboxílicos
facilita ainda mais a dispersão, pois cria uma carga negativa na superfície (RIBAS, et al., 2014),
estes grupos funcionais favorecem ainda mais a criação de sítios ativos a ligação de biomoléculas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os reagentes principais utilizados neste trabalho foram: carvão ativado Norit GAC 1240
(Norit, The Netherlands) e tirosina (Sigma‐Aldrich)
Fotoinserção de tirosina

As reações de fotoinserção foram conduzidas em um reator descontínuo isotérmico,
conforme Erro! Fonte de referência não encontrada., de volume igual a 400 mL, sob irradiação
de luz ultravioleta monocromática 254 nm, com agitação constante. A dosagem de sólido e a
concentração de Tirosina foram definidos como 2 g L‐1 e 1 g L‐1, respectivamente. Os sólidos eram
colocados em contato com a solução tirosina e, após tempos pré‐determinados, amostras do
líquido eram coletadas, filtradas e posteriormente analisadas. Após 10 minutos os sólidos eram
removidos por filtração, lavados com água destilada e secos em atmosfera inerte a 30 oC.
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Fonte: UV‐Consulting Peschl
Figura 1: Reator utilizado na fotoinserção
Fotólise na presença de AC

Utilizou‐se o mesmo reator e lâmpada da fotoinserção de tirosina. O protocolo geral de
reações consistia da adição de 400 mL de água destilada a 0,8 g de AC, que era mantido em
suspensão utilizando‐se um agitador magnético. Em intervalos determinados de tempo, uma
alíquota do líquido era retirada, filtrada e armazenada no abrigo de luz para posterior análise.
Após 10 minutos o sólido era removido por filtração e posteriormente seco em atmosfera inerte
a 70 ºC.
Carbono orgânico total (COT)

As análises da concentração de carbono orgânico total (COT) foram realizadas pelo
método de combustão com detecção por sensor de infravermelho, utilizando o equipamento
TOC‐V CPH – Total Organic Carbon Analyzer/TNM‐1 (Shimadzu).
Análise Termogravimétrica das amostras sólidas

Para os ensaios ATG‐FTIR empregou‐se um analisador ATG‐ATD simultâneo da marca TA
Instruments e modelo TA2960, que permite o registro simultâneo da análise termogravimétrica
(ATG) e da análise térmica diferencial (ATD), acoplada a um espectrômetro de infravermelho
Bruker Vector 22 para o registro do espectro infravermelho dos gases depreendidos durante o
programa de temperatura. Para as análises termogravimétrica foi usada uma rampa de
aquecimento de 5 °C min‐1 até 800 °C, a atmosfera utilizada foi inerte com N2.
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Análise Elementar das amostras sólidas- CHNOS

As análises químicas para avaliação da composição elementar (carbono, nitrogênio,
hidrogênio e enxofre) das amostras de carvão foram realizadas por combustão a 1000 oC. As
medidas foram realizadas no equipamento Carlo Erba Intruments – Instruments modelo EA 1108,
que possui uma faixa de medida de 0,01 a 100%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fotólise na presença de AC

O carvão AC foi submetido a reações da luz UV‐254nm com o intuito de observar a perda
de seus grupos funcionais pela ação da luz, uma vez que estas vacâncias geradas são sítios
favoráveis a ligação de novas moléculas (ROSELL; MAUK, 2011).
Durante a reação alíquotas foram coletadas e analisadas por COT, as análises
apresentadas na Tabela 1 demonstram que há perda de pequenos fragmentos orgânicos durante
a reação, estas partículas orgânicas são provenientes dos grupos funcionais presentes na
superfície do carvão. Segundo Petrovic e colaboradores (1997) a perda destes grupos geram
sítios reativos, tornando este suporte favorável à fotoinserção.
Tabela 1: Concentração de carbono orgânico total liberada de AC durante a fotólise com lâmpada
UV‐254nm em 10 min de reação.
Tempo (min)
2
4
6
8
10

Carbono Orgânico Total (mg L‐1)
13,0
10,5
8,0
4,3
3,0

Análise Termogravimétrica das amostras sólidas
Os termogramas ilustrados na Figura 2 ressaltam as perdas de massas dos distintos
sólidos. AC apresenta grande estabilidade térmica, com pequena variação de massa ao longo da
análise, em comparação, AC.F tem menor perda de massa, esta maior estabilidade deve‐se a
ausência de grupos oxidantes, presentes anteriormente no carvão ativado, e que após a reação
com a luz UV‐254nm tem fragmentações de seus grupos funcionais, não sendo mais possível
observá‐los no carvão ao final da reação.
O carvão gerado da reação de fotoinserção com tirosina apresenta maior perda de massa,
sua perda inicial é de 11% a 100°C, relativa à perda da água de hidratação (IONASHIRO, 2004), a
perda de massa seguinte é de 6% e relacionada à quebra das ligações químicas, no caso do
carvão AC.T, da decomposição da tirosina (CAVALHEIRO et al., 1995).
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Figura 2: Análise Termogravimétrica do Carvão Ativado (AC), Carvão ativado após a fotólise (AC.F)
e após a reação de fotoinserção com Tirosina (AC.T), taxa de aquecimento de 5°C até o máximo
de 800°C em atmosfera de N2.
Análise Elementar das amostras sólidas‐ CHNOS
As análises elementares foram realizadas para as amostras de Carvão Ativado (AC) e
carvão ativado após a reação de fotoinserção (AC.T), foram determinadas a porcentagem em
massa dos elementos: nitrogênio, carbono, hidrogênio e enxofre, a quantificação de oxigênio foi
realizada pelo método da diferença.
Os dados da quantificação dos elementos estão representados na Tabela 2, nesta tabela é
possível observar o acréscimo na porcentagem de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio identificando
assim, a presença de tirosina ligada ao carvão ativado após a reação de fotoinserção. O
decréscimo de carbono é destacado pela perda dos grupos funcionais, explicados anteriormente
pela detecção de carbono orgânico durante a reação de fotólise do sólido.

Tabela 2: Análise elementar do carvão ativado (AC) e carvão ativado após a de fotoinserção com
tirosina (AC.T).
Amostra

%N

%C

%H

%S

O%

AC

0,39

84,58

0,3

0,55

14,18

AC.T

0,70

78,11

1,04

0,44

19,71
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CONCLUSÃO
Por meio das reações com a luz ultravioleta monocromática no comprimento de onda de
254 nm foi possível observar a excitação do carvão ativado, com a perda de grupos oxidantes
presentes na superfície do mesmo, estes grupos foram observados por meio das análises de
carbono orgânico total.
As análises Termogravimétricas destacam para maior estabilidade térmica no carvão AC.F,
devido a perda de seus grupos oxidantes, seguido pelo carvão AC. O carvão AC.T, obtido após a
reação de fotoinserção com tirosina apresenta grande perda de massa, comprovando a inserção
do aminoácido na matriz carbonácea.
A diferença nas análises elementares antes e após a reação de fotoinserção evidencia o
aumento na porcentagem dos elementos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, comprovando assim
que a reação de fotoinserção é eficiente na imobilização química entre tirosina e carvão ativado.
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O artigo A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS NUMA PERSPECTIVA DE
INTEGRAÇÃO DE TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA apresenta embasamento
científico, tem todo o viés de um trabalho planejado e com referencial teórico bem elaborado.
O trabalho apresenta uma sequência lógica e está bem redigido. A metodologia foi escrita
com clareza e condizente com o que eram os objetivos da pesquisa. Observa‐se que houve um
cuidado minucioso ao relatar a confecção dos materiais alternativos que foram usados durante
a realização dos experimentos e que foram devidamente testados para garantir sua
funcionalidade. Os experimentos apresentam‐se relacionados com a realidade dos discentes,
a titulação, por exemplo, tem haver com a determinação de acidez em produtos que

consumimos no cotidiano.

A aprendizagem significativa é abordada no artigo quando os autores falam sobre o
modo de se desenvolver uma atividade pedagógica, conforme a frase citada abaixo:
Qualquer que seja a atividade a ser desenvolvida, deve‐se ter clara a necessidade de
períodos pré e pós atividade, visando a construção dos conceitos. Dessa forma, não se
desvinculam a “teoria” e “laboratório” (BRASIL, 1999, p. 36).
Nota‐se que a abordagem da pesquisa foi bem elaborada do início ao fim e que é
possível ensinar de maneira dinâmica sem o professor ter que se desgastar nas suas
aulas e utilizando materiais comuns do dia a dia dos seus alunos. Quando o professor
permitiu que os alunos trabalhassem na construção dos materiais alternativos eles
passaram a olhar o ensino de forma diferente e mais relacionada ao convívio deles e
assim contribuindo de maneira significativa com o processo ensino aprendizagem, isso
ficou claro no trabalho.

O USO DA FLUORESCÊNCIA COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DO MODELO DE BOHR
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RESUMO
No presente artigo mostraremos uma estratégia
utilizada para abordagem do ensino de estrutura
atômica, especialmente o modelo Atômico de Bohr, em
uma escola pública de ensino médio da periferia de
Macapá‐AP. Para isso, foi utilizado o fenômeno da
luminescência, que por ser visualmente atraente
desperta o interesse e a curiosidade dos alunos para a
explicação científica do mesmo. A Fluorescência é um
tipo de luminescência definida como a emissão imediata
de um fóton luz na faixa visível (400‐700 nm) do
espectro eletromagnético como resultado de uma
transição eletrônica. Este experimento tem por objetivo

comprovar o postulado de Bohr através do fenômeno da
fluorescência, usando materiais de baixo custo sem
gerar resíduos nocivos ao meio ambiente. Para isso as
substâncias fluorescentes extraídas de água tônica,
sabão em pó, caneta marca texto, vitamina B 12, folhas
de hortelã e casca do ovo marrom foram irradiadas com
luz UV, suficiente para fluorescerem. Após os
experimentos e discussão sobre estrutura atômica, os
alunos responderam a um questionário sobre os temas
abordados, visando a avaliar o aprendizado, após a
estratégia utilizada.

PALAVRAS‐CHAVE: Modelo atômico, Fluorescência, Ensino Médio, Bohr.

THE USE OF FLUORESCENCE AS STRATEGY OF TEACHING TO THE MODEL OF BOHR.
ABSTRACT
In this present article we intend to show a strategy used
to board an atomic structure of teaching, specially the
atomic model of Bohr, in a secondary public school
situated in suburb in the city of Macapa‐AP. To do this
work, was used luminescence phenomenon, since one
time its appearance is attractive it finish to arouse
interest and curiosity of students for scientific
explanation of them. The fluorescence is a type of
luminescence defined as immediate emission of photon
light in a visible way. (400 – 700 nm) of electromagnetic
spectrum as a result of an electronic transition. This
experiment has for objective state the postulated of

Bohr through the phenomenon fluorescence; using
materials of low costs without create problems to the
environment. For this reason the fluorescent substance
extracted of tonic water, soap powder, highlighter pen,
vitamin B 12, leaves of herbs and egg brown peel were
radiated with light UV, enough for spread bright. After
the experiments and discussions about atomic structure
the students answered a questionnaire about the
themes boarded aiming evaluate the process of learning
after the strategy used.

KEY‐WORDS: atomic model, fluorescence, Bohr, public school
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O USO DA FLUORESCÊNCIA COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DO MODELO DE BOHR
INTRODUÇÃO
O assunto “estrutura atômica” da forma que tem sido trabalhado no Ensino Médio torna‐
se de difícil compreensão por ser um tanto abstrato para o entendimento do aluno. Mas, é um
assunto de suma importância para o entendimento de como a matéria é formada e, portanto,
como pode ser transformada. Dentre os modelos atômicos, o do dinamarquês Niels Bohr permite
a compreensão de vários fenômenos como a cor dos fogos de artifício, a visibilidade no escuro
dos interruptores feitos de material fosforescente, além da luz (bioluminescência) emitida pelos
vaga‐lumes e muitos outros fenômenos que ocorrem no cotidiano do aluno.
Bohr aprimorou a teoria atômica de Rutherford, utilizando a teoria de Max Planck, o qual
propõe que em escala atômica a emissão da energia ocorre em “pacotes”, sendo que cada
“pacote de energia” é denominado de quantum.
A existência do quantum elementar de ação expressa, a rigor, uma nova faceta da
individualidade dos processos físicos, a qual é desconhecida das leis clássicas da
mecânica e do eletromagnetismo, e restringe a validade destas leis basicamente aos
fenômenos que envolvem ações grandes em comparação com o valor de um único
quantum, tal como fornecido pela nova constante atômica de Planck. Essa condição,
embora amplamente satisfeita nos fenômenos da experiência física comum, não é de
modo algum aplicável ao comportamento dos elétrons nos átomos e, a rigor, somente a
existência do quantum de ação impede a fusão dos elétrons e do núcleo num corpúsculo
neutro maciço, de extensão praticamente infinitesimal (BOHR, 1995, p. 22‐23)

No modelo atômico de Niels Bohr os elétrons apresentam certos valores definidos de
energia estabelecido pela quantização da mesma em estados estacionários de energia. Neste
modelo, é postulado que os elétrons movimentam‐se ao redor do núcleo em trajetórias
circulares em camadas ou níveis de energia. Quando o elétron se movimenta apenas em uma
órbita não absorve e nem emite energia. Mas ao receber energia (luminosa, térmica ou elétrica)
do exterior em uma quantidade (quantum) definida, o elétron salta de uma órbita mais interna
para outra mais externa. Ao retornar à sua orbita inicial o elétron emite um quantum de energia
na forma de luz.
O reconhecimento dessa situação sugeriu prontamente a descrição da ligação de cada
elétron no campo ao redor do núcleo como uma sucessão de processos individuais, pelos
quais o átomo passa de um de seus chamados estados estacionários para outro desses
estados, com emissão de energia liberada sob a forma de um único quantum de radiação
eletromagnética. Essa visão, intimamente aparentada com a exitosa interpretação
einsteiniana do efeito fotoelétrico, e tão convincentemente corroborada pelas belas
pesquisas de Franck e Hertz sobre a excitação das linhas espectrais pelos impactos dos
elétrons nos átomos, de fato não apenas forneceu uma explicação imediata para as
intrigantes leis gerais das linhas espectrais, destrinçadas por Balmer, Rydberg e Ritz,
como também, com o auxílio de provas espectroscópicas, levou gradativamente a uma
classificação sistemática dos tipos de ligação estacionária de qualquer elétron num
átomo, fornecendo uma explicação completa das notáveis relações entre as
propriedades físicas e químicas dos elementos, tal como expressas na famosa tabela
periódica de Mendeleiev (BOHR,1995, p. 22‐23).
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Algumas substâncias emitem luz por fosforescência ou por fluorescência quando os
elétrons de suas moléculas são excitados. Neste artigo será abordada apenas a fluorescência para
relacionarmos com a teoria atômica de Bohr, visando a melhor compreensão da mesma pelos
alunos do Ensino Médio.
A luminescência é o fenômeno que acontece com alguns materiais quando absorvem
radiação ultravioleta ou outras formas de radiação e emitem luz. Sendo que no fenômeno de
luminescência os materiais emitem luz por fosforescência ou por fluorescência. Após a incidência
da radiação ultravioleta se a emissão de luz ocorre imediatamente e cessa sempre que a fonte da
radiação excitante desaparece, então, o fenômeno é denominado de fluorescência. Já na
fosforescência o processo de emissão é mais demorado e pode levar minutos ou até mesmo
horas em razão da excitação ser mais estável.
O processo de emissão de luz (luminescência) ocorre em razão dos elétrons dos átomos
de uma substância luminescente, quando excitados por uma fonte externa absorverem energia,
saltando de uma órbita mais interna para uma mais externa. Ao retornarem ao seu estado
fundamental há a liberação de energia na forma de fótons (luz).
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido por alunas do 6o semestre de Licenciatura em
Química do IFAP, em seu estágio supervisionado na Escola Estadual Risalva Freitas do Amaral,
com alunos do primeiro ano do Ensino Médio, durante uma aula sobre os modelos atômicos,
especificamente o modelo atômico de Bohr. A pesquisa foi descritivo‐qualitativa e quantitativa
do tipo estudo de caso etnográfico no sentido proposto por Lüdke & André (1986) já que buscou
a interpretação e a descoberta do fenômeno, de forma holística, isto é, levando em consideração
o todo da situação e suas interações e influências recíprocas, tendo como principal fonte de
dados o seu acontecer em seu ambiente de “significados” culturais e natural, o cotidiano dos
alunos. Durante a aula foi feita a parte experimental para poder unir a teoria e a prática; os
alunos demonstraram muito interesse pela aula, pois mostrou na prática como aconteciam com
os saltos eletrônicos, no que se refere ao modelo de Bohr. Dizemos que o elétron realizou um
salto quântico e atingiu um estado excitado, ao retornar à sua orbita de origem ele perde energia
na forma de ondas eletromagnéticas, emitindo um quantum de energia na forma de luz e de cor
bem definida a qual pode ser visualizada nos experimentos feitos em sala, pois todas as
excitações eletrônicas emitem cores especificas. O estudo da fluorescência baseou‐se nas
sugestões do trabalho de Nery e Fernandez (2004) que teve como foco principal examinar o
efeito do salto quântico. Para observação do fenômeno foi utilizada uma sala de aula escura, em
que várias amostras (água com sabão em pó, água tônica, canetas marca‐texto, comprimidos de
vitaminas do complexo B2, espinafre e a casca do ovo marrom) foram excitadas com uma
lâmpada UV‐A, permitindo observar a emissão de luz (fluorescência) proveniente dos saltos
quânticos.
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Parte Experimental:
A preparação de todas as soluções fluorescentes foram feitas no Laboratório de Química
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP / câmpus Macapá.
Todavia, como foram usados materiais alternativos e de baixo custo, essas mesmas soluções
poderiam ter sido preparadas previamente em casa pelo professor, ou ainda na própria escola
com a participação dos alunos.
Materiais utilizados:
• Almofariz e pistilo (ou amassador para caipirinha e copo);
• Filtro de papel (pode ser o utilizado para café);
• 6 Béqueres de 50 mL (ou copos de vidro);
• Fonte de excitação UV‐A: lâmpada de luz negra de 28 W;
• 2 Pipetas (ou seringas).
Reagentes Utilizados:
• Removedor de esmaltes (corresponde a uma mistura de acetona e acetato de etila);
• Ácido clorídrico 10% (vendido em supermercados com o nome de ácido muriático);
• Água tônica;
• Ovo de galinha de casca marrom;
• Marca texto;
• Vitaminas do complexo B em comprimidos ou em ampolas injetáveis;
• Álcool;
• Sabão em pó;
• Folhas de hortelã ou espinafre.
Procedimento Experimental
1.

Emissão de fluorescência do Sabão em pó

Procedimento:
Foi dissolvido um pouco de sabão em pó em um béquer de 50mL (pode ser um copo) com
água (figura 1a) e, posteriormente, iluminado com a lâmpada UV‐A. A cor branco‐azulada
emitida pela amostra (figura 1b) deve‐se a presença de branqueadores ópticos usados na
composição química do sabão em pó, com o intuito de dar à roupa branca uma ilusão de um
branco mais claro.
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(a)

(b)

Figura 1 – Sabão em pó diluído em água, na ausência (a) e na presença (b) de radiação UV,
quando apresenta fluorescência.
2.

Emissão de fluorescência da casca de ovo marrom

Procedimento:
Retira‐se a casca do ovo marrom (figura 2a), lava‐se bem e a tritura com almofariz e pistilo
transferindo a casca em pó para um béquer contendo aproximadamente 50 mL de acetato de
etila. Em seguida adiciona‐se aproximadamente 15 mL de solução de ácido clorídrico 10%.
Ocorrerá uma efervescência (formação de gás Carbônico) que caracteriza a reação entre o ácido
clorídrico e o Carbonato de Cálcio (equação 1).
2HCl(aq) + CaCO3(s) CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)

equação (1)

A casca do ovo é rica em Carbonato de Cálcio e a cor marrom deve‐se à presença da
Protoporfirina IX, um intermediário da síntese do grupo heme do sangue, responsável pelo
transporte de oxigênio. Quando adicionamos ácido clorídrico sobre a solução ocorre a corrosão
do carbonato de cálcio que facilita a extração da Protoporfirina IX pelo acetato de etila. Após o
fim da reação filtre a solução e Irradie o filtrado (figura 2b) com luz UV‐A. Observe a
Fluorescência vermelha da Protoporfirina IX (figura 2c)
(a)

(b)

(c)

Figura 2 – Casca do ovo marrom (a) solução aquosa de protoporfirina IX, obtida a partir de casca
de ovo marrom, na ausência (b) e na presença (c) de radiação UV‐A, quando apresenta
fluorescência
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3.

Emissão de fluorescência da água tônica

Procedimento:
A água tônica é incolor (figura 3a) e possui em sua composição o Sulfato de quinino. A
quinina é um pó branco, inodoro e de sabor amargo, sendo utilizada no tratamento de malária e
arritmias cardíacas. Em uma sala escura, ilumine com a lâmpada UV‐A uma amostra de água
tônica e observe a emissão de luz azul (figura 3b).
(a)

(b)

Figura 3 – O principio ativo água tônica é o íon quinino , na ausência (a) e na presença (b)de
radiação UV, quando apresenta fluorescência.
4.

Emissão de fluorescência da vitamina B2

Procedimento:
A vitamina do complexo B2 (também conhecida de Riboflavina), emite fluorescência, por
causa do grupo flavina. Essa vitamina é encontrada em vários alimentos que ingerimos no dia‐a‐
dia como nos vegetais, leite, ovos e etc. Foi triturado um comprimido de complexo B, o pó foi
dissolvido em água e a solução obtida (figura 4a) foi iluminada com luz UV‐A, observando‐se a
emissão de fluorescência esverdeada (figura 4b).
(a)

(b)

Figura 4 – Comprimido de riboflavina em água , na ausência (a) e na presença (b)de radiação UV,
quando apresenta fluorescência.
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5.

Emissão de fluorescência do Marcador de Texto

Procedimento:
A caneta marca texto possui substâncias químicas com grande capacidade de emitir
fluorescência, os chamados fluoróforos. Foi retirada a carga do marcador de texto, deixando‐a
mergulhada em um copo com álcool, macerou‐se bem a carga e depois de filtragem obteve‐se
uma solução (figura 5.a). A solução obtida foi irradiada com a lâmpada UV‐A e observou‐se a
emissão de fluorescência verde (figura 5b).
(a)

(b)

Figura 5 – Marca texto na ausência (a) e na presença (b)de radiação UV‐A, quando apresenta
fluorescência.
6.

Emissão de fluorescência da Clorofila

Procedimento:
A clorofila presente nas folhas de hortelã quando em solução é fluorescente. Para
observar esta fluorescência, triturou‐se as folhas verdes usando o almofariz e o pistilo. Em
seguida foi adicionado acetato de etila (removedor de esmaltes), depois foi feita uma filtração.
Obteve‐se um filtrado de cor verde rico em clorofila (figura 6a). Em uma sala escura a solução de
clorofila foi irradiada com a luz negra e observou‐se emissão de fluorescência vermelha (figura
6.b).
(a)

(b)

Figura 6 – Extração de folhas verdes (hortelã) em acetato de etila na ausência (a) e na presença
(b)de radiação UV‐A, quando apresenta fluorescência.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A atividade experimental foi realizada durante a aula sobre o modelo atômico de Bohr.
Por se tratar de um conteúdo abstrato para a maioria dos estudantes, dificultando a
compreensão do texto, realizou‐se a atividade experimental para discutir os saltos eletrônicos.
Com os experimentos os alunos puderam observar as excitações eletrônicas com emissão de luz
por meio do fenômeno da fluorescência. Antes da atividade experimental era difícil para os
alunos perceberem com clareza os saltos quânticos, porém, com o decorrer dos experimentos e
debates, a ideia de que é possível fornecer energia aos elétrons e induzir seus saltos foi ficando
mais plausível e crível para os educandos. Ao final da aula teórico‐prática, os alunos formaram
duplas ou trios e foram convidados a responderem um questionário (figura 7) para avaliarmos o
efeito da estratégia utilizada no aprendizado.

Figura 6 – Questionário utilizado na avaliação de aprendizagem dos alunos
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O resultado obtido foi, em uma primeira análise, satisfatório, pois a maioria dos alunos
conseguiram responder às perguntas como apresentado a seguir (tabela 1):
Tabela 1 ‐ Resultado da aplicação do questionário na turma do 1º ano do ensino médio, com as
respectivas porcentagens de alunos que acertaram ou erraram as questões.
No da
questão

Nº de alunos
que acertaram

Nº de alunos
que erraram

% de
acertos

% de
erros

1
2
3
4
5

20
21
14
21
23

5
4
11
4
2

80%
84%
56%
84%
92%

20%
16%
44%
16%
8%

Fonte – Questionário aplicado na turma –Escola Pública‐ Macapá‐Ap.

A análise dos dados obtidos mostrou que a média de acertos por questão da turma foi de
oitenta por cento, o que sugere o reflexo da estratégia no sucesso do aprendizado dos alunos. De
um modo geral para os alunos a química é de difícil compreensão, por se tratar de uma ciência
tão abstrata e mística. Nesse sentido concorda‐se com (RIBEIRO E MELLO) ao fundamentarem:
Desestimule o estudante e criam a falsa ideia de que a química é, em si, de difícil
compreensão, portanto para ser entendida por poucos “especialmente qualificados”,
confirmando assim, a critica de Chassot (2004), que diz que a química da forma que é
trabalhada no ensino médio é considerada uma ciência esotérica. (2010, p.03).

Salientamos, ainda, que a experimentação nas aulas de Química é um outro fator
relevante, especialmente se estiver relacionada ao cotidiano do aluno. Essa mudança de postura
docente pode dar instrumentos para que os alunos interpretem de forma crítica os
conhecimentos passados em sala de aula (ABREU, 2009). A experimentação no ensino de
Química constitui um recurso pedagógico importante que pode auxiliar na construção de
conceitos (FERREIRA E OLIVEIRA 2010). Dessa forma é de suma importância a utilização de
experimentos nas aulas.
CONCLUSÃO
Considerando a fluorescência um fenômeno do cotidiano do aluno os experimentos
propostos podem auxiliar o professor a abordar o tema estrutura atômica, sendo esse um
assunto trabalhado no 1° ano do ensino médio, em que muitos alunos não compreendem e nem
demonstram interesse na aprendizagem, por não reconhecerem nenhuma aplicação no
cotidiano. Ao realizamos os experimentos com alunos do 1° ano de uma turma da escola pública
observamos o interesse pelos fenômenos da fluorescência e a sua relação com modelo atômico
de Bohr. Entretanto, esse foi apenas o primeiro passo desta pesquisa. O segundo passo, será
repetir a aula em uma outra turma análoga, mas sem o uso dos experimentos, para avaliarmos se
os resultados obtidos com os experimentos realmente refletiram o sucesso da estratégia
utilizada.
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RESUMO
As argilas apresentam elevadas viabilidades técnico e
econômicas devido a sua grande capacidade de
adsorção, se destacando as esmectitas. Este trabalho
tem por objetivo preparar e caracterizar argilas
organofílicas a partir destas argilas. No preparo do
material foi utilizada a argila natural esmectita
proveniente da cidade de Presidente Dutra‐MA e o sal
brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB). A caracterização
foi realizada por meio de difração de raios‐X (DRX),
espectrometria de infravermelho com transformada de
Fourier (FTIR) e termogravimetria (TG). Os resultados

mostraram condições adequadas para o processo de
organofilização. Pôde‐se observar, através de difração
de raios‐X, o aumento do espaçamento basal d001 de
1,51 nm para argila in natura e 1,95 nm para a amostra
modificada com CTAB, evidenciando a intercalação dos
cátions quaternários de amônio nas camadas
interlamelares da argila. As argilas modificadas
apresentaram características hidrofóbicas que as
tornam potencialmente aplicáveis à remoção de
compostos
orgânicos.

PALAVRAS‐CHAVE: esmectita, organofilização, quaternário de amônio.

MARANHENSE CLAY MODIFIED WITH QUATERNARY AMMONIUM: PREPARATION AND
CHARACTERIZATION
ABSTRACT
Clays have high technical and economic viability due to
their large adsorption capacity, highlighting the
smectite. This work aims to prepare and characterize
organoclays from these clays. In preparing of this
material it was used natural smectite clay from the city
of Presidente Dutra‐MA and
bromide salt of
Cetyltrimethylammonium (CTAB). The characterization
was performed by X‐ray diffraction (XRD) spectrometry
with Fourier transform infrared (FTIR) and
thermogravimetry (TG). The results showed appropriate

conditions of the organophilization process. It was
observed, through X‐ ray diffraction, the increase in
basal spacing d001 of 1,51 nm for clay in natura and 1,95
nm for the modified sample with CTAB, evidencing the
intercalation of quaternary cations ammonium in the
layers intermelares of the clay. The modified clays
presented hydrophobic characteristics which make
them potentially applicable to removal of organic
compounds.

KEYWORDS: smectite, organophilization, quaternary ammonium.
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ARGILA MARANHENSE MODIFICADA COM QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO: PREPARAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO
INTRODUÇÃO
Argilas naturais são compostos hidrofílicos, o que as torna muitas vezes inadequadas na
utilização como adsorventes de compostos orgânicos. Porém, a modificação das argilas através
do uso de moléculas orgânicas intercaladas entre suas camadas estruturais torna‐as hidrofóbicas
podendo assim ser utilizada para remoção de compostos orgânicos. As argilas assim modificadas
recebem o nome de organofílicas (PAIVA, 2008; CAVALCANTI et al., 2010). O uso de argila
organofílicas vem se popularizando na remoção de poluentes orgânicos tanto de águas residuais
quanto de águas subterrâneas. Isso é explicável devido a sua grande capacidade de adsorção, em
que se destacam as argilas do tipo montmorilonita (JIN SU, 2011). As argilas organofílicas são
preparadas através da troca de cátions como Na+ ou Ca2+ por cátions de sais quaternários de
amônio, que são surfactantes orgânicos, apresentando quatro radicais orgânicos ligados ao
nitrogênio por ligações covalentes, resultando numa carga positiva, que é neutralizada por um
ânion. Como resultado da troca catiônica o complexo de organo‐argila torna‐se um excelente
adsorvente, sendo pouco solúvel em água (LIN e JUANG, 2002).
As argilas podem ser modificadas através da capacidade de troca de cátions (CTC), que é a
quantidade equivalente de cátions permutáveis. Essa modificação é de interesse, pois
proporciona a alteração do valor da distância interplanar basal, permitindo uma maior
capacidade de adsorção. Os cátions trocáveis estão fixos eletrostaticamente ao longo das faces e,
alocados entre as camadas estruturais, esses cátions podem ser agrupados segundo uma série de
facilidade de substituição ou troca. De modo geral a sequência de facilidade da troca é na ordem:
Li+ > Na+ >K+ > Rb+ > Cs+ > Mg2+ > Ca2+ > Sr2+ > Ba2+ > H3O+ (WAELKENS, 2010). A eficiência na
remoção de poluentes orgânicos utilizando argilas organofílicas está condicionada à capacidade
de troca de cátions expressa em meq/100 g. O poder de troca está relacionado com sua valência
e sua hidratação, de modo que quanto menor for sua valência e maior hidratação, maior será a
capacidade de troca (GOMES, 1988; CERRI, 2002).

MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho foram utilizadas as argilas oriundas do Estado do Maranhão, da cidade de
Presidente Dutra, modificadas com o sal quaternário brometo de cetiltrimetilamônio‐CTAB,
mediante reações de troca catiônica.
A capacidade de troca catiônica (CTC) foi determinada pelo método de cloreto de bário
tamponado pela trietanolamina‐BaCl2‐TEA (MEHLICH, 1948), sendo o valor encontrado de 84,8
meq/100 g.
No processo de preparação das argilas aproximadamente 1500 g da argila in natura foi
lavada com água destilada. A lavagem foi feita em peneiras com abertura de ABNT 80, para já
iniciar o processo de separação de outros solos existentes nas amostras.
A suspensão contendo a argila foi colocada em repouso por 24 horas, sendo o
sobrenadante sulfonado após esse tempo e só então a suspensão foi levada para a secagem em
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estufa, durante 24 horas a 105 °C. Por fim, a argila desidratada foi desagregada com o auxílio de
almofariz, até a obtenção de materiais pulverulentos, os quais foram passados em peneira ABNT
200 para serem posteriormente modificados e caracterizados.
O método de preparação da argila organofilica teve como base o apresentado por Yuri
Park (2011), no qual 5 g de argila foi emulsionada em 500 mL de água deionizada e agitada
durante 30 minutos. A emulsão de CTAB foi preparada adicionando 1,08 g do surfactante, que
corresponde a 100 % da CTC para massa de argila utilizada, em 100 mL de água deionizada,
sendo agitada durante 30 minutos. Após a homogeneização das emulsões, ambas foram
misturadas e deixadas sobre agitação por 3 horas a 200 rpm, sendo mistura filtrada a vácuo
utilizando água deionizada para retirada de excesso de íons brometos. O material obtido foi seco
em estufa durante 24 horas a 105 °C. Após a secagem o material foi macerado em um almofariz
para realização das caracterizações. As argilas natural e modificada com o sal CTAB foram
caracterizadas pelas técnicas de difração de raios‐X (DRX), espectrometria de infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR) e Analise Termogravimétrica (TG).
Difração de raios‐X (DRX)
As amostras de argilas in natura e organofílicas foram peneiradas em malha ABNT N° 200
pressionadas em suportes de acrílico e analisadas através do método de varredura, empregando‐
se um difratômetro da marca Bruker, modelo D8 Advance, com radiação de Kα de λ 0,015405
nm, produzida por tubo de cobre, 40 kv e 40 mA, com amplitude de varredura igual a 2θ por
minuto (0,04º s‐1) percorrido de 3° a 90 °.
Espectrometria de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
Os espectros FT‐IR das amostras foram realizados em um espectrômetro de infravermelho
com transformada de Fourier, marca Perken Elmer modelo 2000 na faixa de 4000 a 300 cm‐1,
utilizando pastilhas de KBr.
Analise Termogravimétrica (TG)
As curvas térmicas foram obtidas por meio de um equipamento de marca Shimadzu, TGA‐
51 com uso de vazão de 20ml/min de ar, em atmosfera de nitrogênio, com faixa de temperatura
para leitura de 25° a 900oC, utilizando uma razão de aquecimento de 10oC/min.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de DRX das argilas in natura e organofilica estão apresentados nas Figuras 1 e 2.
Pela análise dos resultados, observam‐se picos semelhantes entre as amostras, pois tratam de
picos característicos da argila que tem a esmectita como argilomineral predominante. O pico
observado antes do ângulo 2θ correspondente a 10° representa a distância basal d001
determinada pela Lei de Bragg (d = λ/2sen θ). Para a argila sem tratamento, o valor encontrado
foi de 1,51 nm (Figura 1). O sal quaternário de amônio promoveu a modificação na estrutura das
argilas resultando em um deslocamento de 2θ e, consequentemente um aumento da distância
basal para 1,91 nm (Figura 2), confirmando a troca iônica no espaço entre as camadas da argila e,
portanto, a obtenção de argila organofílica.
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Figura 1 – Difratograma de raios ‐ X da argila in natura
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Figura 2 – Difratograma de raios ‐ X argila modificada
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A Figura 3 apresenta os espectros na região do infravermelho das argilas in natura e sem
tratamento e modificada com o quaternário amônio CTAB, obtidos por FTIR. Comparando os
espectros das duas amostras, verifica‐se a presença de picos em 3630 e 3436 cm‐1, que definem
as bandas relativas ao grupo OH livre e/ou combinado. A presença de H2O é confirmada pela
absorção em aproximadamente 1630 cm‐1 correspondente à deformação angular H‐O‐H. Os
espectros mostram ainda picos em 1025 cm–1, característicos de estiramento assimétrico Si‐O,
vibrações de deformação Al‐OH em 872 cm‐1 e vibrações de Si‐O e O‐Al em 793 e 507 cm‐1,
respectivamente (ARANHA et al., 2007; SANTOS et al., 2002). A presença dos picos em ambas as
amostras, exceto o que corresponde à deformação angular H‐O‐H, indicam que as estruturas
foram mantidas após a organofilização. No espectro da argila organofílica existe um par de
bandas na faixa compreendida entre 2851 – 2918 cm‐1, que resultam de estiramentos
vibracionais assimétricos e simétricos de C‐H dos grupos CH3 e CH2 presentes em cadeias de
aminas, confirmando dessa forma a organofilização da argila.
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Figura 3 – Espectroscopia de Infravermelho da argila in natura e organofílica
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As análises termogravimétrica realizadas nas amostras podem ser visualizadas na Figuras 5.
Observa‐se que a argila in natura apresenta uma etapa de decomposição na faixa de
temperatura de 15 a 136 °C, correspondente à perda de água adsorvida, e outra na faixa de
676 a 802°C correspondendo a desidroxilação do argilomineral, sendo a maior perda de massa
observada nessa faixa (12,7 %). A análise termogravimétrica realizada na argila modificada
mostra que a decomposição térmica correspondente a desidratação ocorre na faixa de
temperatura de 15 a 136 °C; outra etapa de decomposição ocorre na faixa de 200 a 693 °C
correspondente a decomposição do sal orgânico CTAB, onde ocorreu a maior perda de massa
(21,841%) e por último a etapa de desidroxilação do argilomineral na faixa de temperatura de
694 a 799 °C.
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Figura 5 – Curvas termogravimétricas das argilas in natura e organofílica.

CONCLUSÃO
A partir da caracterização das argilas em estudo, onde pôde ser verificado um aumento na distância
basal para a argila modificada em relação à argila in natura (DRX), aparecimento de bandas,
correspondem a CH2 e CH3 provenientes do sal quaternário de amônio (FTIR) e maior perda de massa
na região correspondentes a compostos orgânicos (TG), pôde‐se confirmar que a modificação
proposta e consequentemente a organofilização da argila foi alcançada já que foram encontrados
bons resultados.
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RESUMO
O artigo apresenta o resultado de uma pesquisa de
campo sobre o desenvolvimento do processo de ensino
e aprendizagem através da gincana de oxirredução, que
buscou desenvolver a educação problematizadora do
assunto eletroquímica, abordando como problema:
como proporcionar uma maior aceitação da química
através da gincana da oxirredução? Ou seja, o uso da
gincana pode produzir aprendizagem significativa do
assunto eletroquímica? Esta pesquisa teve como
objetivo investigar a construção do conhecimento
eletroquímico através do ensino lúdico que é o jogo e
também através do ensino problematizador que é

caracterizado pelo diálogo construtivo. Foi uma pesquisa
qualitativa e quantitativa do tipo estudo de caso,
desenvolvida numa escola estadual localizada no
Município de Santana‐AP. Teve como sujeitos vinte e
sete discentes do segundo ano do ensino médio.
Utilizou‐se como ferramenta de pesquisa (pré e pós)
questionário. A análise dos dados demonstrou uma
aceitação de 100% da gincana e, ou seja, obteve‐se êxito
tanto quantitativamente quanto qualitativamente no
que se refere a construção da aprendizagem
problematizadora.

PALAVRAS‐CHAVE: Gincana, eletroquímica, aprendizagem significativa, problematizadora.

TEACHING AND LEARNING PROBLEMATIZING MEANINGFUL: CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE
THROUGH THE REDOX GYMKHANA.
ABSTRACT
The article presents the results of field research that
addresses the development of the teaching and learning
process through the redox contest, which seeks to de‐
velop the problem‐based education of the subject Elec‐
trochemistry, addressing such problem: how to provide a
greater acceptance of chemistry through the gymkhana
redox? Ie , the use of gymkhana can produce meaningful
learning of the subject Electrochemistry . This research
aimed to investigate the construction of electrochemical
knowledge through education is the playful game and

also through the problem‐solving teaching that is char‐
acterized by constructive dialogue . Was a qualitative
and quantitative study of the type of case study, devel‐
oped a state school located in Santana ‐ AP. Had as sub‐
jects twenty‐seven students of the second year of high
school. Was used as a research tool (pre and post) ques‐
tionnaire. The data analysis indicated an acceptance to
100 % of the contest and success, or were obtained both
quantitatively and qualitatively in relation to learning of
problem construction.

KEY‐WORDS: Gymkhana, Electrochemistry, meaningful, problem‐solving learning.
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ENSINO PROBLEMATIZADOR E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO ATRAVÉS DA GINCANA DA OXIRREDUÇÃO.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como referência as estruturas das escolas públicas de ensino médio e os
objetivos constitucionais da educação dentre os quais se destaca (melhoria da qualidade do
ensino, promoção humanística, científica e tecnológica do país). Além disso, a lei de diretrizes e
bases da educação vincula no artigo 35 inciso IV que o ensino médio tem por finalidade – “a
compreensão dos fundamentos científico‐tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”. É possível afirmar que existe uma grande
divergência entre a realidade apresentada pelas escolas de ensino público e a teoria defendida
pela constituição brasileira e pela Lei de diretrizes e bases da educação.
As faltas de laboratório para práticas experimentais e aparatos tecnológicos limitam o uso
do software especializado no ensino das ciências, conforme afirmam Trassi e cols. (2001), Eichler
e Del Pino (2000), A utilização de ferramentas tecnológicas tem mostrado resultados promissores,
mas essa atividade fica na dependência da escola dispor de uma sala de informática ou pelo
menos de alguns computadores. Paralelo a isso temos ainda a ausência de um ambiente propício
para o ensino, essas dificuldades que assolam as escolas acabam por limitar a aprendizagem dos
alunos produzindo assim um ensino superficial da componente curricular.
Sabendo, que além desses problemas, a escola pública na maioria das vezes possui lotação
elevada nas salas o que dificulta o atendimento a todos os alunos, que pouco é atraído pelas
práticas pedagógicas tradicionais, nossos jovens tem mais habilidade de aprender quando é
apresentado a novidades. E com esse desfalque na educação, provocado pela negligência social,
temos como resultado a baixa produção de pesquisas e tecnologia no país.
Ao abordar as ciências exatas em sala de aula essa dificuldade aumenta, pois, os docentes
precisam concretizar assuntos complexos que não podem ser explicados apenas com os métodos
tradicionais (quadro e pincel). No entanto, mesmo sem estrutura seria possível ministrar o
componente curricular química – com o assunto de eletroquímica ‐ e seus fundamentos através
da Gincana‐Temática (Gincana da Oxirredução) para alunos do ensino médio?
Nesta perspectiva este artigo trata do emprego da gincana no processo de ensino e
aprendizagem da componente curricular química no ensino médio. A aplicação da gincana busca
conciliar o lúdico com o material didático tradicional (livros, apostilas, dentre outros) favorecendo
dessa forma a educação problematizadora afastando o aluno do ensino bancário empirista. Assim,
a educação problematizadora é caracterizada pela dinâmica do contato do homem com seu
cotidiano, superando a relação vertical tradicional entre o professor‐aluno e estabelecendo a
relação dialógica que propicia a troca de conhecimento. Tal linha de raciocínio é esclarecida pelo
teórico Paulo Freire (1978, p.39) que destaca:
Em verdade, não seria possível a educação problematizadora, que rompe com os
esquemas verticais característicos da educação bancária realizar‐se como prática da
liberdade, sem superar a contradição entre o educador e educandos. Como também não
seria possível fazê‐lo fora do diálogo [...]. O educador já não é o que apenas educa, mas o
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que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado,
também educa.

Nesse contexto, encaixa‐se a gincana da oxirredução aplicada à eletroquímica que propícia
o diálogo do professor e aluno e consequentemente a construção do conhecimento dialético, ou
seja, a gincana apresenta características que abrangem tanto a educação problematizadora
quanto a educação lúdica através do jogo. A primeira tem por objetivo desenvolver o conteúdo e
verticalizá‐lo para o diálogo problematizador proporcionando a construção do conhecimento
crítico, cooperação, fabricação e construção coletiva; e expressão corporal. A segunda (o jogo)
tem por objetivo.
“... desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, linguística, social,
moral e motora, além de contribuir para a construção da autonomia, criticidade,
criatividade, responsabilidade e cooperação das crianças e adolescentes” (MARATORI,
2006, p.14).

“Para tanto, o professor deve ser capaz de gerar um ambiente favorável ao trabalho em
equipe e à manifestação da criatividade dos seus alunos por intermédio de pequenos
desafios que permitam avanços graduais. Uma ideia dominante em nossa proposta é o
uso de jogos como um instrumento de descoberta, que permita desenvolver no aluno e
no professor a capacidade de buscar soluções para uma aprendizagem mais significativa”.
(NARDIN, 2008, p.06)

Além disso, o jogo permite a construção do conhecimento produzindo a aprendizagem
significativa, pois o discente ao participar da gincana imediatamente começa a planejar
estratégias, dividir tarefas e associar esta nova experiência com outras já vividas. Este processo é
defendido pelo teórico Ausubel (1918‐2008), segundo Moreira, Caballero e Rodríguez (1997,
p.19), a aprendizagem significativa é:
“O processo através do qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona
de maneira não arbitrária e substantiva (não literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É
no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de
aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito.”

Então os dois fatores que caracterizam a aprendizagem significativa são fatores
importantes presentes na gincana que são: a “Não arbitrariedade quer dizer que o material
potencialmente significativo se relaciona de maneira não arbitrária com o conhecimento já
existente na estrutura cognitiva do aprendiz”. E “ a Substantividade significa que o que é
incorporado à estrutura cognitiva é a substância do novo conhecimento, das novas ideias
(MOREIRA, 1997, p.20)
Dessa forma, a gincana ira desempenhar as relações interpessoais, a motivação, o
desenvolvimento da comunicação, da espontaneidade e a capacidade de resolver situações
problemas. Portanto, o uso da gincana temática proporciona a “busca do conhecimento,
tornando mais expressiva a aquisição do aprendizado e assim aproxima o aluno da Química, de
maneira prazerosa e também educativa” (NARDIN, 2008, p. 4). Além disso, a melhoria do ensino
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por parte dos futuros professores, e consequentemente um desenvolvimento na aprendizagem
dos alunos do ensino médio da rede publica de ensino.
MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou‐se uma pesquisa caracterizada como pesquisa de campo, ou seja, “uma
investigação prática desenvolvida em um local previamente definido que atende aos objetivos
propostos na pesquisa. É caraterizado também pela observação de fatos tal como ocorre
espontaneamente” (SANTOS, 2007, p.127) e de caso “uma pesquisa cujo objetivo é o estudo de
uma unidade que deve ser analisada profundamente e intensamente” (SANTOS, 2007, p.128).
Além disso, a pesquisa discorre sobre aspecto qualitativo e quantitativo.
A investigação foi realizada em sala de aula com a participação de vinte e seis discentes de
uma turma do segundo ano do ensino médio, com faixa etária de 15 a 17 anos.
Para tanto foram utilizadas cinco aulas de 50 minutos. A primeira etapa consistiu em
ministrar uma aula sobre o assunto: eletroquímica, expor as tarefas da gincana e dividir a turma
em dois grupos para a realização da gincana. Após isto foi aplicado um questionário pré‐gincana.
A segunda etapa versou sobre a aplicação da gincana intitulada como Gincana da
Oxirredução. Na qual os dois grupos deveriam cumprir as seguintes tarefas:
Um componente de cada grupo deveria apresentar um experimento sobre eletroquímica
sorteado conforme Figuras 1 e 2.

I.

Figura 1: Experimento
“Eletrólise da Água”
II.

Figura 2: Aluno apresentando o
experimento “Pilha de sal de fruta”.

Estudar o assunto de eletroquímica para responder o quiz da eletroquímica, esta tarefa
contava com apoio de perguntas construídas pelos acadêmicos, as perguntas versavam sobre o
assunto, como por exemplo: Qual a diferença de eletrolise e pilha? O que é oxidação? O que é
redução? Na natureza onde encontramos processos de oxidação? O objetivo do quis era estimular
a troca de informações entre o grupo e trabalhar a escrita dos mesmos, para isso os grupos que
respondiam em um papel e entregavam para o mediador e a resposta mais correta e completa
ganhava a pontuação estipulada. (Figura 3)
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Figura 3: Alunos participando do quiz da eletroquímica
Apresentar uma paródia ou música relacionada à eletroquímica. (Figura 4 e 5)

III.

Figura 4: Equipe “Eletroligados”
apresentando a paródia.

Figura 5: Equipe “Pilhados” apresentado
paródia.

Trazer objetos que sofram oxidação e redução; organização, torcida organizada, grito de
competição todos relacionados ao assunto em estudo.

IV.

A pontuação máxima de mil pontos foi distribuída nas tarefas relatadas acima. Após a
realização da gincana, foi aplicado o questionário. Cada questionário (pré e pós) continha seis
questões mescladas de caráter objetivo e subjetivo propostos na pesquisa. Os dados obtidos
nesta investigação foram construídos a partir das respostas dos alunos a cada questionamento, ou
seja, nesta pesquisa avaliaram‐se os aspectos quantitativo e qualitativo a partir da gincana
proposta aos discentes. Vale ressaltar que a pesquisa conta também com dados obtidos através
da observação não participante e entrevista semiestruturadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Primeiramente analisar‐se‐á o questionário aplicado antes da gincana que contou com o
conhecimento repassado na aula ministrada. O primeiro questionamento versava sobre a
compreensão dos alunos sobre o assunto de eletroquímica. (Figura 6) Analisando as respostas
qualitativamente somente um aluno conseguiu explicar de forma lógica o que é eletroquímica e o
que estuda, a resposta foi “Sim, a eletroquímica tem como base a oxidação que é a perda de
elétrons, e a redução é o ganho de elétrons, no anodo ocorre à oxidação e no catodo ocorre a
redução. Tem como exemplo a pilha e eletrólise” (Aluno 1).
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Figura 6: Compreensão do assunto de eletroquímica.
A segunda pergunta questionava se o aluno já havia presenciado algum experimento de
química em sala de aula (Figura 7). Tal panorama se justifica pelo fato da escola disponibilizar ao
professor horário para realização de oficinas de química, por isso muitos alunos já presenciaram
algum tipo de experimento realizado na sala.

Figura 7: Em relação ao experimento de química.
Quando questionados se já haviam participado de alguma gincana relacionada à química.
(Figura 8). Os alunos que já participaram de gincana relacionada à química relataram que a
prática foi realizada ano passado e com outra turma, por este motivo, somente três já haviam
participado de uma prática diferenciada.

Figura 8: Participação em alguma gincana relacionada à química.
No que se refere a conteúdo foi pedido aos alunos que conceituassem pilha e eletrólise,
os resultados foram os seguintes (Figura 9). Das respostas certas 17 alunos responderam
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considerando a espontaneidade e somente um aluno respondeu em relação ao processo de
oxirredução. (Figura 10)

Figura 9: Diferença entre pilha e eletrólise

Figura 10: Respostas produzidas.

Ainda sobre o conteúdo, foi pedido aos alunos que conceituassem o que é oxidação e
redução e 100% responderam corretamente, “Oxidação é a perda de elétrons e redução é o
ganho de elétrons” (Aluno 2).
No questionário pós‐gincana foi possível observar que muitas lacunas relatadas no
primeiro questionário foram preenchidas pela competição desenvolvida na sala, já que a mesma
incentivou os alunos a estudarem para participar da gincana. O primeiro questionamento versava
sobre se a gincana ajudou no entendimento do assunto de eletroquímica, 100 % dos alunos
responderam que sim. Os resultados obtidos foram constatados durante a gincana, pois foi
observada uma intensa participação dos alunos bem como um gradativo aumento no interesse
pelo assunto.
No que se refere ao segundo questionamento perguntou‐se sobre as dificuldades durante
a gincana. Somente dois alunos tiveram dificuldades durante a gincana. No entanto, observou‐se
que os alunos que tiveram mais dificuldades estavam inseridos em um grupo que mantinham
suas atenções voltadas a eventos isolados da gincana, ou seja, não estavam contando com o
apoio do grupo para construir o conhecimento.
Perguntou‐se aos alunos se os experimentos apresentados ajudaram na compreensão do
assunto, constatou‐se que 92% responderam que sim e 8% deixaram em branco. Os experimentos
apresentados pelos grupos foram “Pilha de sal de frutas” e “Eletrólise da Água”. Logo após a
apresentação do experimento foi pedido que os alunos explicassem a diferença entre os dois
experimentos, e obteve‐se a seguinte resposta “O primeiro experimento da pilha a reação
espontânea gerou energia para movimentar o relógio, já no segundo o assunto tratado é a
eletrolise que é o inverso da pilha”.
O último questionamento era o seguinte: Nas pilhas a oxidação e redução ocorrem
respectivamente; a) anodo (polo negativo) e catodo (positivo); b) Catodo (polo positivo) e anodo
(polo negativo). A resposta correta era letra A, sendo que 73% dos alunos responderam essa letra
A, ou seja, os alunos compreender e absorveram o conteúdo discutido na gincana.
CONCLUSÃO
A aula expositiva inicial cooperou para a compreensão individual dos conceitos estudados
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em eletroquímica, observando‐se dessa forma que os alunos tiveram dificuldades em relacionar o
processo de oxirredução com as pilhas e baterias, o que comprometeu o entendimento geral do
assunto. No entanto, após a aplicação da gincana e o cumprimento das tarefas foi possível
observar que os alunos conseguiram relacionar os conceitos aprendidos com os processos de
oxidação e redução e bem como, relacionar esses processos com o ambiente no qual vivem. Além
disso, a aplicação da gincana proporcionou um ambiente propício para o diálogo, pois a divisão da
sala em grupos permitiu um contato mais “informal” da relação professor‐aluno, sem perder o
controle da sala de aula. Outro fator que colaborou foi o jogo de perguntas e respostas, onde os
alunos se confrontavam com questões ligadas ao assunto e construíam respostas em conjunto
trabalhando dessa forma a motivação em grupo, relações interpessoais e noções de liderança.
Portanto, o projeto da gincana da oxirredução alcançou os seus objetivos, tendo em vista que
construiu de maneira efetiva o conhecimento de forma a relacionar áreas cognitivas, afetivas e
linguísticas, onde as somatórias desses fatores resultaram na educação problematizadora.
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RESUMO
O artigo apresenta o resultado de uma pesquisa
participante que trata sobre o uso de mapas conceituais
no processo de ensino e aprendizagem de físico química,
abordando como problema: qual a importância da
construção de mapas conceituais no processo de ensino
e aprendizagem de físico química para a formação do
profissional de química, ou seja, os usos dos mapas
conceituais produzem aprendizagem significativa? Esta
pesquisa teve como objetivo investigar a construção do
conhecimento físico químico através de mapas
conceituais e sua contribuição ao processo de ensino
aprendizagem. Foi uma pesquisa, desenvolvida no

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Amapá (IFAP), qualitativa e quantitativa do tipo estudo
de caso. Teve como sujeitos nove acadêmicos do curso
de licenciatura em química. Utilizou‐se como ferramenta
de pesquisa questionário. A análise dos dados apontou
para a aceitação do conteúdo de físico química através
de mapas conceituais (construção da aprendizagem
significativa) e dessa forma acarretando resultados
positivos para a formação dos acadêmicos.

PALAVRAS‐CHAVE: mapa conceitual, físico‐química, aprendizagem significativa.

THE IMPORTANCE OF CONSTRUCTION OF CONCEPT MAPS IN THE PROCESS OF TEACHING AND
APPRENTICESHIP PHYSICO‐CHEMICAL FOR THE TRAINING OF CHEMICAL PROFFISSIONAL.
ABSTRACT
The article presents the results of participatory research
that addresses the use of concept maps in the teaching
and learning of physicochemical process, addressing
such problem: how important is the construction of
concept maps in the teaching and learning of physical
chemistry for the formation the professional chemistry ,
ie , the uses of concept maps produce meaningful
learning ? This research aimed to investigate the
construction of physicochemical knowledge through
concept maps and their contribution to the teaching
learning process .

A survey was developed at Federal Institute of Science
and Technology of Amapá Education ( IFAP ) , qualitative
and quantitative case study type . 9 subjects had as the
degree course in chemistry. Was used as the survey
questionnaire tool. Data analysis pointed to the
acceptance of the content of physical chemistry through
concept maps (construction of meaningful learning ) and
thus leading to the formation of positive academic
outcomes.

KEY‐WORDS: Conceptual map, Physico‐chemical, Meaningful learning
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A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS NO PROCESSO DE ENSINO
E APRENDIZAGEM DE FÍSICO‐QUÍMICA PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE QUÍMICA.

INTRODUÇÃO
No decorrer do processo de ensino‐aprendizagem, métodos de ensino são elaborados e
em algumas situações fazem parte do conjunto didático em sala de aula, além disso, inovações
nos métodos pedagógicos fazem parte da construção didática do professor que tem por
finalidade facilitar e aprimorar a compreensão dos seus alunos. Devido a várias formas de
instrumentos didáticos que buscam estabelecer um desenvolvimento cognitivo nos alunos, tem‐
se a aplicação e construção de mapas conceituais, no qual são elaborados através da ligação
lógica entre conteúdos e ou conceitos.
Este instrumento de ensino permite com que o discente participe mais intensamente com
o conteúdo abordado pelo professor, em decorrência disso este método foi aplicado aos alunos
do curso de licenciatura em química do quarto semestre do Instituto Federal do Amapá para a
componente de Físico Química II, em que cada aluno deveria construir um mapa conceitual
abordando os conteúdos: propriedade dos gases e as leis da Termodinâmica. Com o propósito de
relacionar um conteúdo com o posterior, ou seja, organizar os conteúdos e fazer a relação com o
outro assunto proposto. Além disso, a construção do mapa conceitual buscou demonstrar as
principais características do mapa conceitual que muitas das vezes é confundido com outros
métodos de ensino e aprendizagem como organogramas ou diagramas de fluxo. De acordo com
Moreira (2006,p.01)
Embora normalmente tenham uma organização hierárquica e, muitas vezes,
incluam setas, tais diagramas não devem ser confundidos com organogramas ou
diagramas de fluxo, pois não implicam sequência, temporalidade ou direcionalidade,
nem hierarquias organizacionais ou de poder. Mapas conceituais são diagramas de
significados, de relações significativas; de hierarquias conceituais, se for o caso.

As construções de relações hierárquicas nos mapas conceituais produzem uma
aprendizagem mais significativa, que se vincula com a teoria de Ausubel.
O conceito básico da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa. A
aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia,
proposição) adquire significados para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem
em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, isto é, em
conceitos, ideias, proposições já existentes em sua estrutura de conhecimentos (ou de
significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação. Esses
aspectos relevantes da estrutura cognitiva que servem de ancoradouro para a nova
informação são chamados “subsunçores”. (MOREIRA, 2006. p, 5)
A bagagem de conceitos adquiridos oferece condições para a assimilação de
outros conceitos, inclusive através da aprendizagem por recepção. Dessa forma, novas
aprendizagens significativas darão significados adicionais aos signos e símbolos
preexistentes, bem como novas relações entre os novos conceitos adquiridos com os
preexistentes. (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. 46)
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Neste contexto, as informações já existentes repassadas em sala de aula caracterizam‐se
como os conceitos preexistentes e este será assimilado de forma mais abrangente durante a
construção do mapa conceitual, ou seja, segundo Lemos (2011, p.16), quanto mais estável e
organizada for a estrutura cognitiva do indivíduo, maior a sua possibilidade de perceber novas
informações, realizar novas aprendizagens e de agir com autonomia na sua realidade. Ou seja,
quando o indivíduo assimila o conteúdo de forma significativa através de instrumentos que
possibilite estabelecer relações lógicas, ele será capaz de discorrer sobre o assunto com
autonomia, e como professor este terá condições de repassar este conteúdo de forma mais
simplificada e contundente.
Outro fator importante para alcançar‐se a aprendizagem significativa é a forma como este
aluno irar construir o mapa conceitual, o processo tornar‐se importante desde a sala de aula até
a construção do mapa, para tanto o indivíduo deve estar disposto a ler o conteúdo que será
importante para a construção do mapa e filtrar informações, conceitos importantes. De acordo
com PELIZZARI; KRIEGL; BARON; FINCK; DOROCINSKI (2001, p.38).
Para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições. Em
primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo quiser
memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será mecânica.
Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente
significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente significativo: o significado
lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma
experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que
têm significado ou não para si próprio.

Dessa maneira, constrói‐se a aprendizagem significativa por descobertas onde o indivíduo
quando instigado no ambiente seja ele acadêmico e ou escolar, o mesmo busca aprofunda‐se no
assunto pesquisando, ou seja, conhecendo o conteúdo sem a definição prévia do professor, mas
somente com informações prévias passadas verbalmente. Dessa forma, segundo PELIZZARI;
KRIEGL; BARON; FINCK; DOROCINSKI (2001, p.39).
O processo de aprendizagem e a estrutura em torno da dimensão aprendizagem
por descoberta/aprendizagem receptiva. Essa dimensão refere‐se à maneira como o
aluno recebe os conteúdos que deve aprender: quanto mais se aproxima do polo de
aprendizagem por descoberta, mais esses conteúdos são recebidos de modo não
completamente acabado e o aluno deve defini‐los ou “descobri‐los” antes de assimila‐
los; inversamente, quanto mais se aproxima do polo da aprendizagem receptiva, mais os
conteúdos a serem aprendidos são dados ao aluno em forma final, já acabada.

Portanto, o futuro profissional da educação conhece na prática uma nova visão de como
trabalhar a construção do conhecimento em sala de aula e como incentivá‐la fora do ambiente
escolar, e ainda o mesmo profissional trabalha com a mesma ferramenta (durante a formação
acadêmica) para conseguir construir estruturas lógicas concernentes a conceitos físico‐químicos
priorizando a retenção do conteúdo para depois então lembrar e repassá‐lo aos seus futuros
alunos. É importante salientar que a construção do conhecimento através de mapas conceituais é
uma ferramenta para retenção de conteúdo e como foi abordado anteriormente para que haja o
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sucesso da mesma precisa‐se da disposição do indivíduo para construir o conhecimento, no
entanto ela torna‐se uma ferramenta de apoio para professores e alunos no processo de ensino e
aprendizagem.
Portanto a partir de estruturas lógicas já pré‐existentes constrói‐se o mapa conceitual,
dessa forma o aluno se afasta da aprendizagem memorística e adquire conhecimento que é
retido e lembrado por mais tempo, além disso, ocorre um aumento de capacidade para aprender
outros conteúdos de forma mais simplificada. Portanto, a construção dos mapas conceituais
favorecem a concretização da representação significativa de conceitos físico‐químicos e a relação
os mesmos de forma construtiva e sequencial.
MATERIAL E MÉTODOS
Realizamos uma pesquisa caracterizada como pesquisa participante, ou seja, “tem como
base um pesquisador que faz parte, participando de forma estreita do objeto pesquisado”
(SANTOS, 2007, p.128) e de caso “uma pesquisa cujo objetivo é o estudo de uma unidade que
deve ser analisada profundamente e intensamente” (SANTOS, 2007, p.128) uma investigação
prática realizada em sala de aula com 9 (nove) acadêmicos da turma de Licenciatura em Química
do quarto semestre, na componente Físico‐química com elaboração de mapas conceituais
individuais e aplicação de questionários, onde cada questionário continha 9 (nove) questões
objetivas e subjetivas propostos na pesquisa. Uma pesquisa que objetiva investigar as
contribuições da utilização dos mapas conceituais no estudo dos conteúdos: Conceito de Gases,
Primeira, Segunda e Terceira Lei da Termodinâmica, além disso, a pesquisa discorre sobre
aspecto qualitativo e quantitativo.
A coleta de dados desenvolveu‐se com participação de nove graduandos do 4º semestre
de licenciatura em química do IFAP, com a faixa etária de 19 a 33 anos. Para desenvolver a
pesquisa cada acadêmico elaborou o mapa conceitual acerca dos conteúdos: Conceito de Gases;
Primeira, Segunda e Terceira Lei da Termodinâmica e foram aplicados 9 questionários cada um
com 9 questões objetivas e subjetivas.
Os dados obtidos nesta investigação foram construídos a partir das respostas dos alunos a
cada subestrutura, ou seja, nesta pesquisa avaliamos todas as subestruturas a partir da questão
proposta aos acadêmicos.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Da aplicação dos questionários foram observados os seguintes resultados que do total de
nove acadêmicos que cursam a disciplina de Físico‐química II, 89% dos alunos já utilizavam mapas
conceituais no estudo de Físico‐química, enquanto que apenas 11% dos discentes não utilizavam
(Figura 1).
No que se refere se o mapa conceitual contribuiu para uma melhor compreensão do
conteúdo de físico‐química 100% dos discentes responderam que melhorou a compreensão, pois
a construção do mapa colaborou para melhor aprendizagem e melhor relação dos conteúdos
físico‐químicos. Entre as justificativas apresentadas pelos discentes, abaixo estão reescritas duas:
“O mapa conceitual facilita a aprendizagem e nos dá uma visão geral do conteúdo estudado”
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(discente 1). “O mapa conceitual permite relacionar os conteúdos e aprofundar o conhecimento
em diversos tópicos paralelamente” (discente 2).
Em relação se os discentes tiveram alguma dificuldade na construção do mapa conceitual
67% dos discentes responderam que sim e 33% dos discentes responderam que não (Figura 1).
Durante a construção dos mapas a maior dificuldade dos alunos foi estabelecer conexões lógicas
entre alguns conceitos que até então eram estudados separadamente.
6
5
4
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Sim

2

Não

1
0
Sim

Não

Figura 1 – Dificuldades em construir o mapa conceitual
Ou seja, sintetizar os assuntos e organizar de forma lógica: “É necessário ter grande
compreensão do conteúdo e poder de síntese, foi difícil sintetizar o assunto por ser muito
extenso” (discente 1). “Em um mapa conceitual um conceito é importante para ‘buscar’ outro
conceito, e às vezes, durante a construção do mesmo, surgia a dificuldade em relacionar os
termos adequadamente” (discente 3). Por conta do conteúdo no livro ser separado por capítulos,
alguns alunos descreveu que foi difícil correlacionar a Primeira, Segunda e Terceira Lei da
Termodinâmica. “Os assuntos possuem uma relação lógica que facilita a compreensão dos
cálculos e das Leis da Termodinâmica, por exemplo, até então eu não compreendia como a
segunda lei estava relacionada com a primeira lei.” (aluno 2).
Quando se perguntou se são a favor da utilização deste método de ensino e
aprendizagem na físico‐química no ensino superior 100% dos discentes responderam que sim, ou
seja, são a favor da utilização do mapa conceitual. No que se refere se o mapa conceitual é
utilizado em outra componente curricular 67% dos discentes responderam que sim, enquanto
que 33% responderam que não utilizam o mapa conceitual (Figura 2). As componentes citadas
pelos acadêmicos são: química analítica qualitativa, psicologia da educação e química geral.
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Figura 2 ‐ Utilização do mapa conceitual em outras componentes curriculares
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Concernente à formação profissional o quantitativo de 89% dos acadêmicos
responderam que a construção do mapa conceitual pode influenciar em sua formação
profissional, porém 11% responderam que a construção do mapa conceitual não influenciaria em
sua formação profissional (Figura 3). Duas justificativas positivas diz o seguinte “A utilização dos
mapas conceituais contribui na formação, pois nos ajuda a ter uma visão mais ampla de todas as
partes de um tema” (discente 3). “A construção do mapa conceitual possibilitou a maior fixação e
compreensão dos conteúdos e dessa forma, como professor saberei abordar de forma mais
simplificada o mesmo conteúdo em sala de aula” (discente 4). A justificativa negativa em relação
à formação profissional diz o seguinte: “O mapa conceitual é apenas uma ferramenta para o
aprendizado. O professor na sua formação não poderá utilizar o mesmo em todos os conteúdos.”
(discente 5).
8
6
Sim

4

Não
2
0
Sim

Não

Figura 3 – Influência da construção de mapas conceituais na formação profissional.
Em relação à compreensão dos conteúdos com a construção do mapa conceitual notou‐se
que 56% compreenderam as leis da termodinâmica, 22% compreenderam o conceito de entropia
e 22% compreenderam os conceitos de gases, pressão, trabalho e lei zero e, além disso, os
acadêmicos relataram que conseguiram entender relações matemáticas em fórmulas do
conteúdo de físico‐química. (Figura 4)
8
6
Leis da Termodinamica

4

Conceito de entropia
Conceito de gases

2
0
LDT

Entropia

Gases

Figura 4 – Conteúdos compreendidos
Os mapas conceituais apresentados durante a pesquisa converteram‐se para a utilização
de conceitos e fórmulas, além disso, os acadêmicos utilizaram diversos softwares para construir o
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mapa variando dessa forma as estruturas das figuras geométricas. De acordo com Moreira (2010,
p.2).
“Muitas vezes utiliza‐se figuras geométricas, elipses, retângulos, círculos. Ao
traçar mapas de conceitos, mas tais figuras são, em princípio, irrelevantes. É certo que o
uso de figuras pode estar vinculado a determinadas regras como, por exemplo, a de que
conceitos mais gerais, mais abrangentes, devem estar dentro de elipses e conceitos bem
específicos dentro de retângulos.”

Os mapas conceituais são instrumentos que proporcionam a construção da aprendizagem
significativa e ainda revelar‐se como uma forma de avaliação qualitativa, onde o professor deve
avaliar a ideia e o raciocínio utilizado para construir o mesmo. (Figura 5)

Figura 5: Mapa conceitual apresentado por acadêmico
É possível observar que os acadêmicos compreenderam as relações hierárquicas dos
mapas, partindo de um conceito mais abrangente para um conceito mais especifico. O tipo de
mapa desenvolvido pelos discentes é caracterizado como bidimensional quando a sua disposição
acontece em um plano, como em uma folha de papel. O mapa ilustrado abaixo também foi
apresentado por um acadêmico e apresenta as estruturas principais de um mapa conceitual,
porém o discente preocupou‐se em ‘ligar’ todos os conceitos de forma lógica e coerente. (Figura
6). De forma geral os teóricos que discorrem sobre o assunto mapas conceituais e aprendizagem
significativa afirmam que o processo de construção da aprendizagem significativa se sustenta
(Oliveira; Frota; Martins, 2013, p.62):
I.

Existência do conhecimento prévio;

II.

O aprendiz deve apresentar predisposição para aprender;
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III.

Aprende‐se de maneira significativa quando os conteúdos respondem a problemas
de interesse próprio

Portanto, o mapa conceitual esta diretamente relacionada a uma das formas de se
produzir e construir o conhecimento, para tanto é necessário certo dispêndio de tempo e
dedicação para alcançar resultados satisfatórios.

Figura 6: Mapa apresentado por acadêmico
CONCLUSÃO
Através dos resultados obtidos pelo questionário e comparando os gráficos, pode‐se
perceber que os acadêmicos conseguiram aprender e compreender os conceitos de físico‐
química com a construção do mapa conceitual. Além disso, a compreensão dos conceitos tornou
o aprendizado de forma significativa, afastando de um ensino memorística e monótono, pois
permitiu com que o discente interagisse de maneira mais profunda com os conceitos como, por
exemplo: Conceito de gases, as funções de estado como pressão e as leis da termodinâmica
quando conseguiram entender o conceito de trabalho e entropia.
Portanto, a construção dos mapas conceituais contribui na capacidade dos discentes em
aprender os conteúdos de forma sistemática, assim criando possibilidades para sua própria
construção do seu conhecimento e melhoria no desempenho cognitivo e como forma de
aprimorar a sua formação profissional, pois possibilita com que os acadêmicos interajam e
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

conheçam as diversas formas de instrumentos didáticos, isto significa que, esses recursos
didáticos foram úteis para a compreensão dos conceitos supracitados, ou seja, métodos como
estes possibilitaram aos discentes uma nova forma de entender os conteúdos relacionados à
Físico‐química.
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RESUMO
A necessidade de se obter combustíveis de caráter
renovável, com destaque nos biocombustíveis, é cada
vez mais crescente, pois os mesmos se mostram como
uma excelente alternativa. Com isso, torna‐se
imprescindível conhecer o comportamento químico dos
biocombustíveis diante das diversas condições
ambientais em que o mesmo será submetido durante as
atividades comerciais. Sendo a oxidação uma
característica importante para o conhecimento da
degradação de um combustível, esse trabalho tem como
objetivo analisar a resistência oxidativa do biodiesel de
soja sob condições específicas de temperatura. Nesse

trabalho o biodiesel de óleo de soja foi submetido à
degradação térmica, à 110 °C, e analisado em diversos
períodos até 4 horas e com isso fez‐se uma avaliação do
seu nível de oxidação. Os resultados mostraram que até
certos limites de temperatura e de tempo o biodiesel de
soja se mostra com níveis de oxidação aceitáveis. No
entanto, depois de tais limites a temperatura oxida o
biodiesel de forma que o seu rendimento é prejudicado.

PALAVRAS‐CHAVE: Biocombustível. Biodiesel. Soja. Oxidação. Temperatura.

EVALUATION OF THE OXIDATION OF THE BIODIESEL OF THE SOYA DEGRADED OF MODE
THERMAL
ABSTRACT
Necessity to use biofuels is increasingly growing,
because it shows a great alternative as renewable fuel. It
becomes essential to know the chemical behavior of
biofuels on the various environmental conditions in
which to commercial activities. The oxidation being an
important feature for understanding the fuel
degradation. This work aims to analyze the oxidative
resistance of biodiesel determined under specific
conditions of temperature. In work biodiesel soybean oil

was subjected to thermal degradation at 110 ºC for 4
hours and it did get an assessment of their level of
oxidation after this experiment. The results showed that
up to certain limits of temperature and time soybean
biodiesel shown with acceptable levels of oxidation.
However, after the temperature limits biodiesel so that
your income is affected.

KEY‐WORDS: Biofuels, Biodiesel, Soybeans, Oxidation, Temperature
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INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos a demanda energética cresceu e com isso surgiu à necessidade de
se buscar novos combustíveis. Diante da crise do petróleo, principal recurso energético da
humanidade ocorrida em 1973, uma das soluções encontradas foi investir nos biocombustíveis.
Os mesmos são combustíveis produzidos a partir de matérias‐primas, vegetais ou animais,
renováveis e muitas vezes são de pouco impacto ambiental (PEREIRA, 2007). As principais
matérias‐primas são cana‐de‐açúcar, beterraba, semente de girassol, milho, mandioca, soja,
resíduos florestais e agrícolas, excrementos de animais, entre outras (POMPELLI et al., 2011).
Quando o processamento desses materiais orgânicos gera óleo, pode‐se produzir o
biodiesel que é um dos principais biocombustíveis usados atualmente. O mesmo é uma versão
renovável e menos poluente do diesel de petróleo, podendo ser produzido pela
transesterificação de triglicerídeos, pela esterificação de ácidos graxos e pelo craqueamento
térmico ou pirólise que é a quebra de moléculas por aquecimento a altas temperaturas (RAMOS,
et al., 2011). O biodiesel pode ser usado diretamente como combustível em motores
automotivos ou pode ser usado como aditivo no diesel fóssil, estando disponível nas opções
B100, B20, B5, etc.
Por ainda ser um combustível novo, o biodiesel passa por muitas análises para avaliação
da sua qualidade, um exemplo disso é a avaliação da oxidação do mesmo em algumas condições.
A oxidação é um processo caracterizado por reações de oxirredução onde ocorre a transferência
de elétrons entre a espécie que se oxida (perde elétrons) e a espécie que se reduz (ganha
elétrons). Para se chegar ao conhecimento do nível de oxidação de um determinado biodiesel
pode‐se usar, dentre outros parâmetros, o índice de peróxido e o índice de Acidez (ALMEIDA,
2007).
O índice de peróxido, por sua forte ação oxidante, determina as substâncias que oxidam o
iodeto de potássio. Por meio da titulação com tiossulfato de sódio se conhece a quantidade de
peróxidos da amostra. Quanto ao índice de acidez, ele mostra o estado de conservação em que o
biodiesel se encontra, podendo indicar, por exemplo, a presença de água em seu
armazenamento. Esse índice é definido como a massa, em miligramas, de KOH (hidróxido de
potássio) necessária para neutralizar os ácidos graxos livres de um grama da amostra (ALMEIDA,
2007).
Essas análises de estabilidade podem ser realizadas combinadamente com a degradação
térmica do biodiesel e dessa forma pode‐se conhecer as características qualitativas desse
combustível após aquecimento. Todo esse estudo garante uma melhor avaliação da eficiência
dos biocombustíveis, tornando mais conhecidas as suas características e propriedades químicas e
a forma como essas se comportam diante de situações adversas.
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A partir do exposto, o seguinte trabalho tem como objetivo avaliar a oxidação do
biodiesel oriundo do óleo de soja, submetido à degradação térmica em comparação ao não
degradado.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização deste estudo, os procedimentos foram executados de acordo com a
metodologia do trabalho de Almeida (2007).
3.1. PROCESSO DE PRODUÇÃO DO BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO DE SOJA
Para produção do biodiesel de soja, inicialmente pesou‐se 100 g do óleo de soja comercial
e 1,0 g de hidróxido de potássio (KOH). Em seguida, 25 mL de metanol foram adicionados ao
Hidróxido de potássio à medida que esse estava sendo triturado. Depois disso, essa mistura foi
adicionada ao óleo de soja que ficou em agitação por um período de 50 min. O biodiesel foi
colocado em um funil de separação por 24 h e em seguida a glicerina retirada após completa
separação das fases. O biodiesel passou, então, por uma lavagem ácida com cerca de 30 mL de
ácido clorídrico e por uma outra lavagem com cerca de 40 mL de água destilada. Após os
processos de lavagem, o biodiesel foi posto em banho‐maria por 80 min para retirada de
impurezas voláteis.
3.2. ANÁLISE DA OXIDAÇÃO TÉRMICA DO BIODIESEL DE SOJA
A avaliação da oxidação do biodiesel foi realizada a partir de sua degradação térmica. O
mesmo foi aquecido por 4 horas, a uma temperatura de cerca de 110°C. Durante esse
aquecimento foram retiradas amostras de 1h, 2h e 4h. Cada amostra passou por uma análise de
índice de Acidez e de Peróxido.
3.3. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDEZ
Pesou‐se 2 g da amostra em um erlenmeyer de 125 mL. Em seguida adicionou‐se a esse
erlenmeyer 30 mL de uma solução éter‐álcool (2:1), previamente neutralizada com uma solução
de hidróxido de sódio 0,1 mol/L. Depois disso, adicionou‐se a essa solução 2 gotas de indicador
fenolftaleína e posteriormente essa foi titulada com solução NaOH 0,1 N até atingir coloração
rósea. Esse procedimento foi realizado com cada uma das amostras retiradas do biodiesel em
aquecimento e antes da sua degradação térmica.
3.4. PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE PERÓXIDO
Para análise do índice de acidez do biodiesel de soja antes e após a oxidação pesou‐se 5 g
da amostra em um erlenmeyer de 125 mL e adicionou‐se 30 mL de mistura de ácido acético
glacial e clorofórmio (3:2). Em seguida, adicionou‐se 0,5 mL de uma solução de iodeto de
potássio saturada, deixando em repouso por um minuto. Depois disso, foi adicionado 30 mL de
água destilada e posteriormente foi acrescentado 0,5 mL de indicador da solução de amido 1%.
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Em seguida, titulou‐se com uma solução de tiossulfato de sódio (0,01 mol/L), em agitação
constante até o desaparecimento da coloração azul. Esse procedimento também foi realizado
com todas as amostras retiradas durante o aquecimento do biodiesel e com uma amostra do
mesmo antes da degradação térmica. Todas as análises foram realizadas em duplicata.
Ao fim de cada procedimento, os índices de Acidez e de Peróxido foram calculados e
anotados, e com isso avaliou‐se e comparou‐se a degradação do biodiesel durante 1h, 2h e 4h de
aquecimento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com os 100 g de óleo de soja utilizado produziu‐se cerca de 89 g de biodiesel, tendo‐se,
portanto, um rendimento de 89% na produção. Tal rendimento é considerado excelente, visto
que, 10 % do óleo transformou‐se em glicerina. Além disso, segundo a literatura o rendimento
esperado para o biodiesel de soja é de 89,32% (BORSATO, 2010).
4.1. ANÁLISE DO ÍNDICE DE ACIDEZ DO BIODIESEL OXIDADO
A análise do índice de acidez antes e depois de cada período em aquecimento é
apresentada na Tabela 1, a seguir.
Tabela 1. Comparação dos índices de acidez obtidos em relação a outras normas
Índices obtidos
Biodiesel não aquecido

0,028 mg KOH/g

Biod. Aquecido por 1h

0,056 mg KOH/g

Biod. Aquecido por 2h

0,51 mg KOH/g

Biod. Aquecido por 4h

0,56 mg KOH/g

Parâmetros da
ANPa

Norma ASTM
D6751b

Até 0,5 mg de
KOH/g

Até 0,5 mg de
KOH/g

a

Fonte: RAMOS et al., 2003

b

Fonte: LÔBO, 2009

Observou‐se que, antes do aquecimento, o biodiesel de soja apresentou índice de acidez
de 0,02805 mg KOH/g da amostra, consideravelmente baixos. Esse resultado é bastante
relevante pois mostra qualidade do biodiesel produzido visto que valores de índice de acidez
elevado resultam em uma maior viscosidade no combustível podendo levar a entupimento ou
até a corrosão do material.
Os valores obtidos com a amostra retirada após uma hora de biodiesel em aquecimento
(a 110°C) mostraram um índice de acidez de 0,0561 mg KOH/g da amostra. Observa‐se ainda uma
boa qualidade do biodiesel em relação aos parâmetros nacionais (até 0,5 mg de KOH/g). Já a
amostra retirada após duas horas de aquecimento resultou em um índice de acidez de 0,5049 mg
KOH/g e a terceira amostra, que continha biodiesel aquecido por 4 horas, mostrou um índice de
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acidez de 0,5610 mg KOH/g da amostra. Com esses dados percebe‐se que quanto mais aquecido
o biodiesel maior é o seu índice de acidez. Isso ocorre devido a degradação dos ésteres que
aumenta a presença de ácidos graxos livres no meio.
De acordo com a tabela, percebe‐se que o índice de acidez do biodiesel não degradado
condiz com o parâmetro da ANP (Agência Nacional do Petróleo) e da Norma ASTM D6751
(American Society of Testing and Materials) (RAMOS et al., 2003). No entanto, após duas horas
de aquecimento o nível de acidez se eleva de forma a ultrapassar os limites dessas normas.
4.2. ANÁLISE DO ÍNDICE DE PERÓXIDO DO BIODIESEL OXIDADO
A análise do índice de peróxidos no biodiesel de soja antes de seu aquecimento resultou
em um teor de 0,2 meq/kg. A amostra retirada depois de uma hora de aquecimento do biodiesel
teve um índice de peróxido de 0,3 meq/kg e a terceira amostra coletada após duas horas de
aquecimento resultou em um índice de 0,6 meq/kg. A última amostra removida, depois de 4
horas de degradação térmica, teve um índice de acidez de 2 meq/kg. Percebe‐se que o número
de peróxidos aumenta conforme a intensidade da degradação térmica do biodiesel. Esse
aumento é justificável na amostra retirada após uma hora de aquecimento, afinal em
temperaturas em torno de 70° C é comum a existência de reações de formação de peróxidos. No
entanto, quando a temperatura está acima de 70° C as reações de decomposição de peróxido
tornam‐se mais rápidas do que as de formação. Desse modo, o que se espera é que o índice de
Peróxidos diminua ao longo de um processo de aquecimento. Notadamente, não foi isso o que
aconteceu nesse estudo, afinal a segunda amostra de biodiesel retirada durante o aquecimento
apresentou um índice de peróxido maior do que o da primeira e assim sucessivamente. Isso
ocorreu, possivelmente, devido à dificuldade de se perceber a coloração azulada em meio à
titulação, o que resultou em uma medição imprecisa.
Os dados obtidos encontram‐se reportados na Tabela 2, a seguir:
Tabela 2. Comparação entre os índices de peróxido do Biodiesel de Soja e de Milho
Biodiesel de Soja

Biodiesel de Milhoa

Biodiesel não aquecido

0,2 meq/Kg

15,30 meq/Kg

Biod. aquecido por 1h

0,3 meq/Kg

90,05 meq/Kg

Biod. Aquecido por 2h

0,6 meq/Kg

29,65 meq/Kg

Biod. Aquecido por 4h

2 meq/Kg

‐

a

Fonte: ALMEIDA, 2007

De acordo com os dados expostos, os índices de peróxido do biodiesel de milho e de soja
variam muito, independente da existência de um aquecimento ou não. Com isso, pode‐se inferir
que o biodiesel de soja se encontra menos susceptível à oxidação em relação ao de milho. No
entanto, tamanha discrepância entre esses valores pode estar relacionada com a medição pouco
imprecisa do método empregado.
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RESUMO
Esse trabalho avalia o potencial de produção de
biogás do aterro controlado de Marabá – PA, trata‐se de
um aterro de médio porte, com o início de operação em
2004, e só em 2005 estava apto a receber os resíduos
sólidos urbanos – RSU. Atualmente recebe cerca de 250
t/dia de RSU, o modelo matemático escolhido para
quantificação do biogás foi o Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas (IPCC). Atualmente, há um
crescente interesse em aproveitar o potencial energético
do biogás, através de várias alternativas, já que o metano

é um gás biocombustível. A geração de energia através
desse biogás é uma maneira de produzir energia
renovável e limpa, reduzindo os impactos globais
provocados pela queima dos resíduos sólidos urbanos. A
contribuição ambiental mais relevante relacionada a este
projeto é a avaliação teórica da produção de biogás,
exposto de forma in natura no aterro controlado, no qual
foi possível calcular a vazão teórica de gás metano de
4,16x107 m3 CH4/ano ou 4,75x103 m3 CH4/h para o Aterro.

PALAVRAS‐CHAVE: meio ambiente, potencial energético, biogás.

EVALUATION OF BIOGAS PRODUCTION POTENTIAL OF GENERATED IN CONTROLLED LANDFILL
IN THE MUNICIPALITY OF MARABÁ‐PA.
ABSTRACT
This paper evaluates potential of biogas from controlled
landfill Marabá ‐ PA , it is a landfill midrange , with the
start of operation in 2004 , and only in 2005 was able to
receive municipal solid waste ‐ MSW . Currently receives
about 250 t/day of MSW, the mathematical model
chosen for the measurement of biogas was the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Currently, there is growing interest in harnessing the
energy potential of biogas through several alternatives,

since methane is a gas biofuel. Power generation through
biogas that is a way to produce clean and renewable
energy, reducing overall impacts caused by the burning
of municipal solid waste. The most important
environmental contribution related to this project is the
theoretical evaluation of biogas production, exposed to
the fresh form in landfill, where it was possible to
calculate the theoretical flow of methane gas 4,16x107 m3
CH4 / year or 4,75x103 m3 CH4/h for landfill.

KEY‐WORDS: environment, energy potential, biogas.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS GERADO NO ATERRO CONTROLADO NO
MUNICÍPIO DE MARABÁ – PA.
INTRODUÇÃO
O aquecimento global é consequência do efeito estufa, problema esse oriundo
principalmente da atividade antrópica – desmatamentos, intensa atividades industriais poluidoras
de grandes corpos d’água e etc. É um problema que desencadeia uma série de consequências
negativas, tanto no âmbito ambiental, quanto no social e econômico.
A fim de cumprir os parâmetros propostos, o acordo internacional Protocolo de Kyoto, cujo
objetivo principal é alcançar a estabilidade das concentrações dos gases de efeito estufa na
atmosfera em nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático
terrestre. Estabelece‐se então uma redução de emissão de gases do efeito estufa (GEE) para os
países em desenvolvimento, criando o “mecanismo econômico de flexibilidade”, chamado de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) com o objetivo de instituir o desenvolvimento
sustentável (que não possuem metas de redução de emissão prevista no Protocolo) com o auxílio
de investimentos por parte de países desenvolvidos (que possuem metas de redução de emissão
prevista no Protocolo), (CENBIO, 2007).
Relacionada à problemática do aquecimento global, tem‐se a problemática dos resíduos
sólidos urbanos (RSU) – “o lixo”. Além disso, o lixo, principalmente o originário de países em
desenvolvimento, é composto em sua maioria por matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode
ser degradada biologicamente, tendo como produto final gás metano (CH4) e carbônico (CO2).
Ambos se enquadram na classificação de GEE, sendo o metano 21 vezes mais prejudicial à
atmosfera terrestre do que o gás carbônico. Portanto, são de extrema importância que a
destinação final dos resíduos urbanos seja realizada da maneira mais eficiente e que seja
minimizado o impacto ambiental e os problemas de saúde pública (IPCC, 2006).
O aterro controlado é considerado uma solução intermediária entre o lixão e o aterro sanitário,
sendo este preferível ao lixão, mas apresenta qualidade bastante inferior ao aterro sanitário. O
biogás e o chorume são os principais produtos da operação de um Aterro Controlado. Entretanto,
não há sistema de tratamento de percolado ou de extração e queima controlada dos gases
gerados, pouco se tem feito em relação ao aproveitamento desse biogás formado, o qual
normalmente vem sendo lançado na atmosfera de forma in natura.
São diversos critérios para um bom funcionamento de Aterros (otimização da sua vida útil),
nos quais podemos citar o correto gerenciamento dos serviços públicos de limpeza urbana (coleta
de RSU) de forma que as quantidades e volumes de resíduos sólidos urbanos (RSU) sejam
comportados em um terreno compatível ao volume de RSU; que esteja distante da ocupação
humana, de fontes de água, de aeroportos (os aterros atraem urubus) e numa posição estratégica
a fim de que o vento não carregue os resíduos gasosos até locais impróprios. Contudo, é também
necessário que a localização do aterro seja viável do ponto de vista logístico, ou seja, que o
transporte dos resíduos até o local não seja oneroso.
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Geração de Biogás em Aterro Controlado
Segundo MOTTA (2005), quando os microrganismos existentes nos resíduos atuam sobre
as matérias orgânicas, provocam diferentes reações bioquímicas. Identificam‐se três tipos de
reações: produção da biomassa, produção de metabólitos e reações de manutenção.
A primeira corresponde à formação da matéria unicelular dos microrganismos, a segunda
refere‐se à geração dos metabólitos, que são os subprodutos da nutrição dos microrganismos
(entre eles o gás metano) e a última verificam‐se as substâncias químicas intermediárias geradas
no processo de fermentação. Muito embora não seja possível identificar todas as reações durante
o processo de fermentação das matérias orgânicas, isso se deve principalmente, à diversidade da
colônia bacteriana, à sua complexidade e a variedade das matérias orgânicas lançadas em aterros
sanitários, sendo apenas possível isolar algumas reações mais comuns.
As reações se iniciam com oxidação das substâncias orgânicas, que se processam em
decorrência da utilização do oxigênio existente nos interstícios dos resíduos, graças à atuação dos
microrganismos. Uma vez que nesta fase da degradação o oxigênio está presente à mesma
denomina‐se fase da aeróbia. Participam do processo de decomposição das matérias orgânicas na
fase aeróbia microrganismos (bactérias) que existem normalmente na natureza, portanto, no meio
dos resíduos, e que necessitam de oxigênio para a sua sobrevivência. Quando falta o oxigênio essas
bactérias não sobrevivem, entretanto, a natureza supre outra forma de vida, são as bactérias
anaeróbias, microrganismos que podem sobreviver sem o oxigênio. Dessa forma distinguem‐se
duas fases de decomposição: a fase aeróbia e a fase anaeróbia, (VALE, 2012). No Fluxograma 1, a
seguir, apresenta as fases de degradação das matérias orgânicas.
Fluxograma 1 – Biodecomposição das Matérias Orgânicas pela Ação de Microrganismos.
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Na Fase Metanogênica ocorre à produção de uma mistura gasosa, denominada biogás,
composta, principalmente, por metano – CH4 e dióxido de carbono – CO2. O biogás gerado no
processo anaeróbio apresenta a composição da Tabela 1.
Tabela 1 – Composição do Biogás.
Componente
Metano
Dióxido de Carbono
Hidrogênio
Nitrogênio
Oxigênio
Monóxido de Carbono
Gás Sulfídrico
Vapor D’água
Traços de Outros Gases
Fonte: MOTTA (1996).

Fórmula Química
CH4
CO2
H2
N2
O2
CO
H 2S
H 2O
Variável

Percentual em Volume (%)
50 – 70
35 – 45
1 – 10
0,5 – 3
0,1 – 1
0,1
0,1
Variável
0,1

A decomposição anaeróbia propícia condições não desejáveis, como a produção de ácidos
graxos, aldeídos, álcoois, gás sulfídrico e monóxido carbono. O gás sulfídrico, por exemplo, é um
gás muito reativo que se combina frequentemente com material orgânico parcialmente
degradado, formando compostos de cor escura, geralmente associados com os maus odores do
processo. O gás metano pode provocar explosões e combustão espontânea, uma vez que entre 5%
e 15% de metano 5% de metano no ar ambiente forma misturas explosivas, (VALE 2012).
No gráfico 1 é mostrada a evolução da formação dos gases em aterros de resíduos urbanos,
Segundo TCHOBANOGLOUS et al.(1993) e BIDONE (1999), a geração do biogás ocorre em cinco
fases.
Gráfico 1 – Evolução dos Gases do Biogás gerado em Aterros Controlados.

Fonte: SODRÉ (1986).
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O período de duração das fases de biodegradação dos RSD pode sofrer alterações
significantes, provenientes das diversas variáveis envolvidas no processo. A Tabela 2 sugere o
intervalo de tempo para cada fase da biodegradação que ocorre em aterros.
Tabela 2 – Período médio de duração das fases de biodegradação dos RSD.
FASES
CONDIÇÃO
I
AERÓBICA
II
ANAERÓBICA
III
ANAERÓBICA, METANOGÊNICA INSTÁVEL
IV
ANAERÓBICA, METANOGÊNICA ESTÁVEL
V
ANAERÓBICA, METANOGÊNICA DECLINANTE
Fonte: POLHLAND (1985).

PERÍODO TÍPICO
ALGUMAS HORAS A 1 SEMANA
1 A 6 MESES
3 MESES A 3 ANOS
8 A 40 ANOS
1 ANO A MAIS DE 40 ANOS

Estudo de Caso Aterro Controlado em Marabá – PA
Desde 2005, o destino final do lixo coletado no município de Marabá é o Aterro Controlado,
situado na Estrada Vicinal Laranjeira, a cerca de 4 km da Estrada BR‐155, Município de Marabá –
PA. O aterro está a 7 km do centro urbano da cidade, possui uma área de 53,2 ha, sendo que a
disposição de resíduos deverá ocupar aproximadamente 7,2 ha. O relevo local é pouco acidentado
e o solo da região é argiloso, com pH por volta de 5,0. Sua Estrutura está subdivida em duas Áreas:
Área 01 (despejo de entulhos – resíduos não recicláveis, concretos, galhadas e madeiras), e Área
02 (despejo no talude de resíduos sólidos urbanos, geralmente material orgânico) (VALE 2012).
Os resíduos depositados são provenientes de coleta pública e domiciliar, são resíduos que
contenham menos embalagens e mais material orgânico, em média de 250 toneladas por dia de
resíduos, sendo que no local há presença de catadores separando materiais recicláveis dos não
recicláveis, este com destino à Área 01, área de entulho. O aterro de Marabá – PA, recebe somente
resíduos sólidos classificados como Classe II (Não Perigosos / Não Inertes ‐ Inertes) pela Norma
NBR 10004:2004, da ABNT.

METODOLOGIA
O Aterro Controlado de Marabá, foi selecionado como estudo de caso, devido à sua
importância para a Cidade. Na realização do estudo foi realizada uma visita técnica observando a
infraestrutura local, a prática operacional e o levantamento de dados técnicos através de relatórios
diários no local da pesquisa, para estudo das alternativas de geração do biogás, bem como a
determinação do potencial de biogás a ser.
Para o cálculo da produção e potencial de geração de biogás no aterro, foi utilizado pelo
método Decaimento de Primeira Ordem, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas ‐
IPCC, contidas no Módulo 6 – Lixo, do Guia para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa,
Volume 2: Livro de Trabalho, de 1996 e no Módulo 5 – Resíduos, Volume 2: Geração de Resíduos,
Composição e Gestão de Dados, e Volume 3: Disposição de Resíduos Sólidos, de 2006.
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Para o cálculo da emissão de Biogás utiliza‐se a seguinte equação (1), abaixo:
LFG = k x Rx x L0 x e ‐k (x – T)

equação (1)

Onde:
LFG = emissão de metano (m3 CH4/ano);
k = constante de decaimento (valor obtido a partir da Tabela 3.3 do Módulo 5 – Resíduos, do Guia
do IPCC, Volume 3: Disposição de Resíduos Sólidos, de 2006, para clima tropical – resíduo úmido);
Rx = fluxo de resíduos no ano (ton RSD) (dados reais da quantidade de resíduos depositados desde
o início de operação do aterro e estimativas da quantidade a ser depositada até o encerramento
do aterro);
L0 = potencial de geração de metano (m3 biogás/ton RSD);
x = ano atual;
T = ano de deposição do resíduo no aterro (início de operação).
Entretanto, será necessário primeiro calcular a fração de carbono orgânico degradável no
lixo (DOC) depositado no aterro:
DOC = Σ (DOCi x Wi)

equação (2)

Onde:
DOC = fração de carbono orgânico degradável no lixo;
DOCi = fração de carbono orgânico degradável no tipo de resíduo i;
Wi = fração do tipo de resíduo i por categoria do resíduo
O valor de DOC é obtido a partir da composição do material depositado no aterro e da
Tabela 2.5 do Módulo 5 – Resíduos, do Guia do IPCC, Volume 2: Geração de Resíduos, de 2006.
Após o cálculo do DOC, é necessário calcular o potencial de geração de metano no resíduo
(L0):
L0 = MCF x DOC x DOCf x F x 16/12 equação (3)
Onde:
L0 = potencial de geração de metano do resíduo (m3 biogás/ton RSD);
MCF = fator de correção do metano = 1 (aterro bem gerenciado);
DOC = valor obtido por meio dos cálculos realizados na equação 2;
DOCf = fração de DOC que pode se decompor = 0,50 (recomendação do IPCC, 2006);
F = fração de metano presente no biogás. Caso o aterro não possua o valor real da quantidade de
metano presente no biogás, pode‐se utilizar a estimativa de 0,5, pois geralmente a quantidade de
metano presente no biogás de aterro é 50%;
16/12 = conversão de carbono © para metano (CH4).
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A unidade do L0 calculado a partir da equação 3, será kg CH4/kg resíduo. Portanto, para que
a unidade seja transformada para m3 biogás/ton RSD deve‐se dividir o valor de L0 obtido por
0,0007168 ton/m3 (densidade do metano).
Assim, a partir do L0, da constante de decaimento k e do fluxo de resíduo no ano, utiliza‐se
a equação 1 para calcular a quantidade de metano emitida por ano no aterro (m3 CH4/ano). Se a
fração de metano presente no biogás for 50%, a quantidade de biogás será o dobro do valor de
LFG, ou seja, será duas vezes a quantidade de metano obtida na equação 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O método apresentado neste trabalho é uma estimativa teórica, envolvendo a estimativa
da quantidade de carbono orgânico degradável presente no lixo, calculando assim a quantidade
de metano que pode ser gerada por determinada quantidade de resíduo depositado, considerando
categorias de resíduos sólidos domésticos. Os cálculos utilizados neste panorama foi o sugerido
pelo IPCC:


Cálculo do Carbono Orgânico Degradável – COD: 12%.
Cálculo do Fator de Correção de Metano para Aterro Controlado – MCF: 80%
Cálculo da Fração de COD que Realmente Degrada – CODf: 72%
Cálculo da Fração de Metano no Biogás – F: 50%.
Cálculo de L0 = MCF x DOC x DOCf x F x 16/12
L0 = 80% x 12% x 72% x 50% x 16/12



Cálculos da emissão de Biogás
LFG = k x Rx x L0 x e ‐k (x – T)

De acordo com a Tabela 3.3 do Módulo 5 – Resíduos, do Guia do IPCC, Volume 3: Disposição
de Resíduos Sólidos, de 1996, tem‐se o valor de k para clima tropical – resíduo úmido (de acordo
com a composição do lixo). De forma que:
Para papel: k = 0,07
Para resíduos orgânicos: k = 0,17
Para têxteis: k = 0,07
Para madeira: k = 0,035
Portanto, tem‐se a média de k = 0,09
O valor de Rx refere‐se ao fluxo de resíduo no ano, quantidade de resíduos/habitante,
média padrão = 1,2 kg, multiplicada pela quantidade de habitante da Cidade de Marabá – PA,
243.583 ‐ (IBGE/2012), vezes 12 meses = 3,50 x 106.
Para L0: MCF x DOC x DOCf x F x 16/12
L0 = 80% x 12% x 72% x 50% x 16/12
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Portanto:
L0 = 0,8 x 0,12 x 0,72 x 0,5 x 16/12 = 0,04596 kg CH4 / kg RSD
Considerando a densidade do CH4 (0°C e 1,013 bar) como 0,0007168 t/m³ (FIGUEIREDO, 2007).
Tem‐se:
L0 = 0,04596 / 0,0007168 t/m3 = 64,13 m3
LFG = k x Rx x L0 x e ‐k (x – T)
LFG = 0,09 x 3,50x106 x 64,13 x e0,72 = 4,16x107 m3 CH4/ano ou 4,75x103 m3 CH4/h
A partir da metodologia adotada foi possível calcular a vazão teórica de gás metano de
4,16x107 m3 CH4/ano ou 4,75x103 m3 CH4/h para o Aterro Controlado de Marabá.

CONCLUSÃO
O presente trabalho atentou‐se para a estimativa do potencial energético a partir da
produção de biogás no Aterro Controlado de Marabá‐PA. O biogás é uma fonte de energia
renovável, que acumula vantagens ambientais, sociais, econômicas e tecnológicas significativas.
Sem a captação, o biogás gerado em aterros é lançado na atmosfera de forma in natura, onde
contribui com grande impacto ambiental ampliando o aquecimento do planeta através dos gases
GEE.
A partir da metodologia adotada foi possível calcular a vazão teórica de gás metano de
4,16x107 m3 CH4/ano ou 4,75x103 m3CH4/h para o Aterro Controlado de Marabá, demostrando
assim que o mesmo possui um grande potencial de produção de biogás,
Faz‐se necessário a implantação de sistemas que permitam o aproveitamento do biogás,
sejam eles direto ou através da geração de energia elétrica, embora, a maioria dos Aterros
Controlados dispõe da queima direta do biogás, simplesmente queimar o biogás, é provável que
se tenha desperdiçado o potencial desses aterros como fonte de energia renovável. Estas são,
inclusive, exigências para aprovação de um projeto no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), para gerar os créditos de carbono.
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RESUMO
Sendo a água um recurso natural indispensável à vida,
devemos preservar este bem com um pensamento
sustentável, já a água para ser potável deve obedecer a
parâmetros microbiológicos, físicos, químicos. Neste
trabalho foram analisadas as águas de doze bairros na
cidade de São Luís- MA. Os parâmetros analisados foram
alcalinidade, pH, cloretos, dureza total, cálcio e
magnésio. As águas dos bairros mostraram que estão
dentro dos padrões de aceitação para consumo
humano, onde as concentrações de cloreto estão bem

abaixo do prescrito, indicando inexpressiva influência
das águas salinas, os valores para a alcalinidade, dureza
total e cálcio se destacaram para as águas coletadas no
IFMA e na UFMA, tornando-as mais propícias a
formação de incrustações.

[JS1] Comentário: Com um
pensamento? e as outras ações?
[JS2] Comentário: E radiológicos.

[JS3] Comentário: Não aparece
turbidez no resumo, mas é mencionada no
trabalho, mesmo sem ser apresentado os
resultados.

PALAVRAS-CHAVE: análises, padrões de potabilidade, qualidade da água.

SPATIAL DISTRIBUTION OF THE QUALITY OF DRINKING WATER CONSUMPTION IN THE CITY OF
SAN LUIS-MA IN FUNCTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL.
ABSTRACT
Because water is a natural resource essential to
life, we must preserve this well with sustainable
thought, since the water for drinking must meet the
microbiological, physical, chemical parameters. This
study analyzed the waters twelve districts in the city of
São Luís-MA. The parameters analyzed were alkalinity,
pH, chlorides, total hardness, calcium and magnesium.

The waters of the neighborhoods that are shown within
the acceptance standards for human consumption,
where chloride concentrations are well below the
prescribed, indicating negligible influence of saline
waters, the values for alkalinity, total hardness and
calcium stood out for the collected waters the IFMA and
UFMA, making them more prone to fouling.

KEY-WORDS: analysis, standards for drinking water quality.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

[JS4] Comentário: Nome próprio não é
traduzido. Acrescentar o Nemo Brasil

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL CONSUMIDA NA
CIDADE DE SÃO LUÍS- MA EM FUNÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E
QUÍMICAS.
INTRODUÇÃO
Sendo a água um recurso natural indispensável à vida, devemos preservar este bem com
um pensamento sustentável. Sabemos que todo ser vivo é composto por água, e que a água
pode ser nociva se conter substâncias tóxicas e microrganismos como bactérias, parasitas e vírus,
e que estas substâncias e estes microrganismos ocasiona mal à saúde se não tratada, a água tem
vários papel, entres estes, a de veículo transmissor de doenças como cólera, cáries, diarréias,
esquistossomose, febre tifoide, hepatite infecciosa, etc. (BABBIT et. al., 1997; Mendes, 2004).
Segundo o Art. 4º da Portaria nº518 de 25 de março de 2004, água potável é a água para
consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao
padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde, Oou seja, é aquela que reúne
características que a coloca na condição própria para o consumo do ser humano, portanto, deve
estar livre de qualquer tipo de contaminação. Ela pode ser de uma fonte natural, desde que não
haja nenhum tipo de contaminação em sua nascente ou percurso. Pode ser também obtida
através de um processo de tratamento físico e/ou químico. Nas cidades, este processo é
realizado na ETA.
O município de São Luís possui uma distribuição geográfica e social diversificada, com uma
população dispersa entre mangues, baías e rios. A ausência de saneamento básico, como estação
de tratamento de esgotos, aterros sanitários e uma rede de escoamento pluvial são fatores que
aumentam o risco de contaminação da água potável.
Independente se os fornecimentos de água provem de um sistema público ou de poços privados,
quanto menor a infraestrutura de saneamento de um município, maior a necessidade de
vigilância da qualidade da água. A qualidade da água potável é vista como um sistema que se
inicia na fonte e vai até a torneira do consumidor (EPA, 2011).
A portaria estabelece os deveres das esferas administrativas quanto à gestão do sistema de
abastecimento de água. Nesta são descritos os padrões de aceitação de inúmeros elementos e
substâncias orgânicas e inorgânicas que apresentam risco à saúde humana, entre eles os metais
traço, Cd, Pb, Cu, Cr, Hg (KOSELKA et al., 1998) e ânions como nitrato e nitrito (PADIAL, 2008;
SILVA, 2006). Padrões de aceitação para consumo humano são também requeridos tais como
dureza total e salinidade. Além desses parâmetros, a portaria exige controle microbiológico da
água potável, características que afetam o padrão de aceitação como o teor de Al e NH3, que são
também classificados (Mendes, 2004).
MATERIAL E MÉTODOS
ÁREA/OBJETO DE ESTUDO
Envolveram águas potáveis consumidas pela população de São Luís, as quais foram
classificadas da seguinte forma: a) oriundas do sistema público de abastecimentos, b) oriundas
de poços. Os bairros para a coleta de água foram: Monte Castelo (IFMA), Araçagy, Calhau, Cidade
Operária, Cohatrac, Vinhais, Maiobão, Maranhão Novo, Madre Deus, Parque Shalon, Bacanga
(UFMA), Turú.
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entre elas.

COLETA
As águas foram coletadas em frascos de polietileno previamente enxaguados com água
deionizada, secos e acondicionados em sacolas plásticas. Após a coleta, os mesmos foram
etiquetados. Em seguida, as amostras foram estocadas sob refrigeração até o momento das
análises (NBR 9898). Todo o manuseio de reagentes, materiais e amostras foram realizados com
luvas de polietileno descartáveis. As coletas foram realizadas durante o ano de 2011.
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
Foram analisados os seguintes parâmetros físico-químicos: alcalinidade, pH, turbidez,
cloretos, dureza total, cálcio e magnésio. O pH foi determinado de forma direta, através de
leitura do medidor de pH (APHA, 1992). A alcalinidade foi determinada por titulação com áacido
forte, H2SO4 0,02 N, em presença de fenolftaleína e alaranjado de metila. Para a determinação da
dureza total, esta foi determinada por titulação com EDTA 0,01 Mmol.L-1, em presença de
solução tampão e negro de eriocromo-T. Para a determinação do cálcio, foi utilizado solução
padronizada de EDTA 0,01M na presença de NaOH 2N e indicador calcon. Já a dureza do
magnésio foi obtida pela diferença entre a dureza do cálcio e a dureza total (APHA, 1992). A
determinação de cloretos consistiu no método de Mohr, no qual é usada solução padrão de
AgNO3 0,01 M na presença do indicador K2CrO4 1% (cromato de potássio). O método baseia-se na
precipitação do AgCl que é branco e depois na precipitação do AgCrO4 (BACCAN, 2001).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 constam alguns parâmetros exigidos para potabilidade da água. Na coluna
direita constam as concentrações máximas permitidas pela Portaria nº518 do Ministério da
Saúde.

[JS12] Comentário: Quantas amostras
de uma mesma localidade foram
analisadas. Uma? Em triplicata?
Discriminar no texto e apresentar o erro
experimental associado.
[JS13] Comentário: A coleta foi em
2011. Quando as amostras foram
analisadas? É importante descrever no
texto, devido ao tempo que foi realizada a
coleta 2011.
[JS14] Comentário: O parâmetro
turbidez aparece neste subtítulo, mas não
é mostrado os resultados na Tabela ou no
texto da discussão.
[JS15] Comentário: A forma de
expressar a normalidade como forma de
concentração não é usada mais. É mais
indicado usar a unidade em mol.L-1. O
mesmo é indicado para o M (usado no
sistema Americano)

[JS16] Comentário: Pode ser citada a
Portaria mais nova. (Portaria 2.914)

Tabela 01: Padrão de aceitação para consumo humano
-1

Parâmetro

Valor máximo permitido ( mg.L )

Alcalinidade ( CaCO3)



Cloreto

250

Dureza Total (CaCO3)

500

Cálcio



Magnésio



pH

6,0 a 9,5

Na Tabela 02 abaixo, estão descritas as composições (características) químicas
encontradas nas análises dos diversos tipos de águas potáveis em estudo, de seis bairros em São
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Luís- MA. Como mostra a tabela 02, a alcalinidade se destaca para as amostras Monte Castelo
(IFMA) e Bacanga (UFMA) que apresentaram maiores valores de 126 e 174 mg.L-1 ,
respectivamente, tornando-as mais propícias a formação de incrustações. O cloreto a partir da
tabela 01 estabelece o valor máximo de 250 mg.L-1 na água potável como padrão de aceitação de
consumo. Logo, as amostras analisadas mostram que estão bem abaixo do prescrito. mg.L-1
A dureza total de acordo com a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde possui um limite de
permitido de 500 mg.L-1 em águas para consumo humano, expresso como CaCO3. Porém, valores
superiores a 200 mg.L-1 podem causar a aparição de incrustações no sistema de distribuição, e
com a interação de outros fatores, como pH e alcalinidade, provoca um consumo excessivo de
sabão, ou seja, a inibição e a formação de espuma (MENDES e SANTOS, 2004). A dureza total das
amostras analisadas oscilou de 16 a 120 mg. L-1, com destaque para águas coletadas no IFMA e
na UFMA, com valores de 112 e 120, respectivamente, porém, ainda se encontram dentro do
padrão de potabilidade.
Para o cálcio, o nível de detecção gustativa situa entre 100 a 300 mg.L-1 , o teor varia com a
temperatura (MENDES e SANTOS, 2004). E a partir dos resultados os valores estão dentro dos
padrões aceitos. Para o pH todas as águas estão dentro do aceito, como também os padrões
para a turbidez.
Tabela 02: Características físicas e químicas das águas potáveis analisadas de 12 bairros em São
Luís- MA.
Alcalinidade
Dureza
Amostra
Cloreto
Cálcio
Magnésio
-1
(mg.L )
total
pH
(mg.L-1 )

(Bairro)

(mg.L-1 )

(mg.L-1 )

(mg.L-1 )

Monte Castelo
(IFMA)

126,0

0,053

112

44,08

0,48

7,4

Araçagy

26,2

0,028

30

8,81

1,94

7,8

Calhau

10,3

0,038

26

2,40

4,86

7,2

Cidade Operária

10,5

0,056

8

1,60

0,97

7,3

Cohatrac

10,3

0,044

21,2

4,80

2,23

7,5

Vinhais

20,3

0,025

30

8,01

2,43

7,0

Maiobão

40,4

0,062

16

2,40

2,43

7,7

Maranhão Novo

54,6

0,048

32

6,41

3,88

8,0

Madre Deus

44,3

0,031

38

13,62

0,97

7,5
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turbidez não aparecem no texto explicar o
motivo ou adicionar os dados.

Parque Shalon

8,0

0,046

16

1,60

2,91

7,6

Bacanga (UFMA)

174,0

0,031

120

24,04

14,58

7,4

Turú

10,0

0,018

16

3,20

1,94

7,9

CONCLUSÕES
Os parâmetros analisados (alcalinidade, cloreto, dureza total, cálcio, magnésio, pH e
turbidez) indicaram que as águas atendem os limites da Portaria 518. As concentrações de
cloretos variaram de 0,02 a 0,06 mg. L-1, bem abaixo do prescrito, 250 mg.L-1 , indicando
inexpressiva influência das águas salinas. A dureza total oscilou de 8 a 120 mg.L-1 , com destaque
para águas coletadas no IFMA e na UFMA, com valores de 112 e 120, respectivamente. Este
pontos apresentaram também maiores valores de alcalinidade, 126 e 174 mg.L-1 , tornando-as
mais propícias a formação de incrustações. O pH está, em todas as amostras, dentro do padrão
de potabilidade, atingindo entre 6,0 e 9,5. Em geral, as amostras analisadas, num total de 12
amostras de diferentes pontos da cidade, se enquadram nos padrões de aceitação para consumo
humano determinado em lei, embora tenham apresentado significativa variação entre si.
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RESUMO
A água é um bem mineral imprescindível na
vida do ser humano, entretanto a água doce líquida
representa apenas 0,6% do total do planeta, tornando
obrigatório o seu controle. O presente artigo tem por
finalidade expor os dados das análises físico‐química da
água do Bairro Fonte Nova, situado no município de
Santana‐AP. Para a pesquisa foram escolhidas quatro
residências abastecidas por poços tipo amazonas e semi‐
artesianos e dezesseis residências abastecidas pela

concessionaria local; as águas foram analisadas com um
kit técnico de potabilidade. Ao longo das coletas foram
realizadas três análises, os resultados comprovaram que
as amostras coletadas estão nos padrões de consumo
definidos pela Portaria nº 2.914 de 12/12/11 ‐ Ministério
da Saúde ‐ MS, entretanto ressaltar‐se que os valores de
pH de todos os pontos de coleta apresentaram‐se
abaixo
do
valor
permitido,
requerendo
acompanhamento constante.

PALAVRAS‐CHAVE: água, potabilidade, físico‐química.

PHYSICO‐CHEMICAL ANALYSIS OF WATER FROM RESIDENCES NEIGHBOURHOOD FONTE NOVA
IN SANTANA‐AP.
ABSTRACT
Water is an essential mineral for the human
well‐being, however, the net freshwater represents only
0.6% of the planet by making the control. This article
aims to expose the data of the physico‐chemical
analyzes of water from the Fonte Nova Subdivision,
located in Santana‐AP. For research were chosen three
households supplied by wells Amazons type and semi‐
artesian and sixteen residences supplied by local

dealership; the water were analyzed with a technical kit
drinkability. During the experimental period three
analyzes were performed and the results proved that
water consumption patterns defined Ordinance No.
2914 of 12/12/11 ‐ Ministry of Health ‐ MS, however,
noteworthy that the pH values of all sampling sites were
below the allowed value, requiring constant monitoring.

KEY‐WORDS: water, potability, physicochemical
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ANÁLISE FÍSICO‐QUÍMICA DA ÁGUA DAS RESIDÊNCIAS DO BAIRRO FONTE NOVA NO MUNICÍPIO DE
SANTANA‐AP.

INTRODUÇÃO
A água é um bem mineral imprescindível na vida do ser humano, tanto biologicamente
por ser um dos constituintes do corpo como para satisfazer nossas necessidades biológicas e do
dia a dia como lavar os alimentos e roupas, tomar banho, etc. por esses e outros motivos, esse
composto denominado quimicamente de monóxido de hidrogênio requer constante
monitoramento, pois a sua má gestão pode resultar em proliferação de doenças e até mesmo em
sua escassez.
Segundo a CETESB1 (2013), A quantidade de água existente no Planeta Terra é
considerada constante desde 500 milhões de anos, porém a maior parte dela que corresponde à
97,5% está contida nos mares e oceanos e portanto é salgada. Excluindo a água congelada dos
polos, a água doce representa apenas 0,6% do total. Destes, 98% estão contidas nos aquíferos e
apenas 2% nos rios e lagos.
As caracterizações físico‐químicas da água e de soluções aquosas têm como objetivo
identificar e quantificar os elementos e espécies iônicas presentes nesses compostos e associar
os efeitos de suas propriedades às questões ambientais, permitindo a compreensão dos
processos naturais ou alterações no meio ambiente (PARRON et al, 2011)
A Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde dispõe sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade. Portanto define valores sobre os parâmetros físico‐químicos aceitáveis
para que a água não se torne prejudicial para a saúde humano sendo de uso inviável (BRASIL,
2011).
Segundo TAVARES et al (2012), a água é indispensável para o homem como bebida e
como alimento, para sua higiene e como fonte de energia, matéria prima de produção, via para
transportes, entre outros. As disponibilidades da água doce não são ilimitadas. É indispensável
preservá‐las, controlá‐las e, se possível acrescê‐las. Como consequência da explosão demográfica
e do rápido aumento das necessidades da agricultura e da indústria moderna, os recursos
hídricos constituem objeto de uma demanda crescente.
O presente artigo tem por objetivo expor a qualidade físico‐química da água utilizada pelo
bairro Fonte Nova situado na parte norte do município de Santana do Estado do Amapá, que
segundo o Censo Demográfico do IBGE realizado em 2010 o lócus em questão possui 11.990
habitantes divididos em 2.732 residências.

MATERIAIS E MÉTODOS

Dentro do bairro foi realizado o levantamento e marcação de 20 pontos georeferênciais
(sendo quatro residências abastecidas por poços do tipo amazonas e outros 16 pela rede de água
da concessionária) como é mostrado na Figura 1, onde as amostras de água foram coletadas.

1

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
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Após isso, realizou‐se em cada residência um total de três coletas de água entre os meses de
dezembro de 2013 e fevereiro de 2014.

Figura 1 – Levantamento por georeferenciamento dos pontos de coleta
A companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, é a concessionaria responsável pela
captação, tratamento e distribuição de água potável no Estado do Amapá, para tanto as amostras
coletadas foram de 100mL em recipientes devidamente higienizados e sanitizados, apropriados
para coletas desse tipo.
Os parâmetros foram analisados através de um kit técnico de potabilidade (Figura 2)
baseado nos padrões internacionais do Standard Methods2 com o auxílio de reagentes
indicadores, os quais determinam índices característicos de analises por via rápida através de
reações químicas por mudança de coloração entre a água analisada e o reagente adicionado
(Figura 3), conforme observado nas figuras abaixo.

Figura 2 – análise físico‐química: à esquerda pH, à direita o oxigênio dissolvido.

2

Métodos padronizados para Exame de Água e Esgoto
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Figura 3 ‐ Kit Técnico de Potabilidade usado nas análises via rápida
Os parâmetros físico‐químicos analisados foram: alcalinidade, amônia, cloretos, cloro, cor,
dureza total, ferro, oxigênio consumido, turbidez e pH. Para cada análise foi utilizado um método
diferente conforme a Tabela 1. E na Tabela 2, observam‐se os ranges utilizados nas análises de
cada parâmetro. Após a leitura dos dados, estes foram comparados com os valores máximos
permitidos pela Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde ‐ MS.
Tabela 1 ‐ Métodos utilizados nas análises físico‐químicas
PARÂMETROS

MÉTODO

REFERÊNCIA

Cloro Livre

DPD

Ferro

Ácido tioglicólico

Amônia

Azul de indofenol

pH
Turbidez
Cor
Oxigênio
Consumido

Indicador ácido‐base
Nefelométrico
Comparação visual
Oxidação com
permanganato

N, N‐Dietil‐P‐Fenil‐Fenileno‐Diamina. Método colorimétrico.
Colorimétrico. Methods for Physical and Chemical Analysis of
Fresh Waters.
Colorimétrico. Wetzel R.G.; Likens G.E.; Limnological Analysis;
W.B. Asunders Company, 1979.
Colorimétrico. Standard Methods
CETESB‐L5. 156
CETESB‐LS. 117

Cloreto

Argentimétrico

Titulométrico. Titulação. GOLTERMAN. H. L. Clymo R. S. et al

Dureza Total
Alcalinidade

Complexação ‐ EDTA
Neutralização

Titulação. GOLTERMAN. H. L. Clymo R. S. et al
Titulação. GOLTERMAN. H. L. Clymo R. S. et al

Titulométrico. Titulação. GOLTERMAN. H. L. Clymo R. S. et al

Fonte: Manual de análises físico‐químicas
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Tabela 2 ‐ Métodos do Kit de Análise Rápida
PARÂMETROS

MÉTODO

INFORMAÇÃO

Cloro Livre
Ferro

DPD
Ácido tioglicólico

Amônia

Azul de indofenol

pH
Turbidez
Cor
Oxigênio
Consumido

Indicador ácido‐base
Nefelométrico3
Comparação visual
Oxidação com
permanganato

Range: 0,1 ‐ 0,25 ‐ 0,50 ‐ 0,75 ‐1,0 ‐ 1,5 ‐ 2,0 ‐ 3,0 mg L‐1 Cl2
Range: 0,25 ‐ 0,50 ‐ 1,0 ‐ 1,5 ‐ 2,0 ‐ 3,0 ‐ 4,0 ‐ 5,0 mg L‐1 Fe
Range: 0,0 ‐ 0,10 ‐ 0,25 ‐ 0,50 ‐ 1,0 ‐ 2,0 ‐ 3,0
mg L‐1 N‐NH3
Range: 4,5 ‐ 5,0 ‐ 5,5 ‐ 6,0 ‐ 6,5 ‐ 7,0 ‐ 7,5 ‐ 8,0 unidade de pH
Range: 50‐100‐200 NTU
Range: 3,0 ‐ 5,0 ‐ 15,0 ‐ 25 ‐ 50 ‐ 100 mg L‐1 Pt/Co

Cloreto

Argentimétrico

Microseringa até 200 mg L‐1 Cl‐ com resolução de 4,0 mg L‐1

Dureza Total
Alcalinidade

Complexação ‐ EDTA
Neutralização

Microseringa até 200 mg L‐1 CaCO3 com resolução de 4,0 mg L‐1
Microseringa até 200 mg L‐1 CaCO3 com resolução de 4,0 mg L‐1.

Range: 0,0 ‐ 1,0 ‐ 3,0 ‐>5,0 mg L‐1 O2

Fonte: http://alfakit.ind.br

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a tabulação dos dados obtidos nas análises, os mesmos foram comparados com os
valores permitidos pela Portaria 2.914/11.
Em todas as análises, os parâmetros apresentados na Tabela 3 não sofreram alterações
significativas, portanto, mantiveram‐se constantes.
Tabela 3 - Parâmetros com valores constantes

3
4

Parâmetro / Unidade

Valores Obtidos

Valores Permitidos

Cloro4 (mg/L Cl2)
Cor (mg/L Pt/Co)
Ferro (mg/L Fe2+)
Turbidez (NTU)

0,10
3
0,25
50‐100

2,0
15
0,3
5,0

O método não era informado na tabela, portanto foi inserido pelo autor.
O Cloro (ou cloro residual livre) é analisado somente em água tratada.
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Os demais parâmetros apresentados nas Tabelas 4 e 5 apresentam alterações
significativas em relação aos valores máximos permitidos pela legislação vigente.
Tabela 4 – Dados obtidos nas análises do ponto 01 ao ponto 10

Parâmetro

VP

Coleta nº

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10*

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

12
8
8
0,1
0,1
0,1
28
24
24
0
0
0
3,0
1,0
1,0
4,5
5,0
5,0

16
4
4
0,1
0,1
0,1
20
24
24
0
4
4
1,0
1,0
1,0
4,5
5,0
5,0

8
8
8
0,0
0,1
0,1
20
20
20
0
12
12
1,0
1,0
1,0
4,5
5,5
5,5

12
8
8
0,1
0,1
0,1
20
20
20
0
0
0
3,0
3,0
3,0
4,5
5,0
5,0

8
4
4
1
0,1
0,1
20
16
16
0
0
0
1,0
1,0
1,0
4,5
5,0
5,0

4
4
4
0,1
0,1
0,1
20
24
24
0
0
0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0

4
4
4
0,1
0,1
0,1
20
20
20
0
0
0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0

8
8
8
0,1
0,1
0,1
20
20
20
0
0
0
3,0
1,0
1,0
5,0
5,0
5,0

4
12
12
0,1
0,1
0,1
20
24
24
0
0
0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0

0
8
8
0,1
0,1
0,1
28
24
24
0
4
4
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0

Tabela 5 – Dados obtidos nas análises do ponto 11 ao ponto 20.
Parâmetro
VP
Coleta nº 11 12 13* 14 15* 16 17 18*

19

20

4
4
4
0,1
0,1
0,1
20
20
20
0
0
0
1
1
1
4,5
4,5
4,5

8
8
8
0,1
0,1
0,1
28
32
32
0
0
0
1
3
3
5
5,5
5,5

Alcalinidade
(mg/L
CaCO3)

**

Amônia
(mg/L NH3)

1,5

Cloreto
(mg/L Cl‐)

250

Dureza Total
(mg/L CaCo3)

500

Oxigênio
Consumido
(mg/L O2)

3,0

pH
(un. pH)

6 – 9,5

VP: Valor Máximo Permitido
* Abastecimento por poços tipo amazonas e semi‐artesianos

Alcalinidade
(mg/L
CaCO3)

**

Amônia
(mg/L NH3)

1,5

Cloreto
(mg/L Cl‐)

250

Dureza Total
(mg/L CaCo3)

500

Oxigênio
Consumido
(mg/L O2)

3,0

pH
(un. pH)

6 – 9,5

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

8
8
8
0,1
0,1
0,1
24
20
20
0
0
0
1
1
1
5,0
5,0
5,0

4
4
4
0,1
0,1
0,1
28
20
20
0
0
0
3
1
1
5,0
5,0
5,0

4
4
4
0,1
0
0
44
32
32
8
8
8
3
>5
>5
6,5
4,5
4,5

4
4
4
0,1
0
0
24
32
32
0
0
0
1
1
1
5,0
5,0
5,0

0
8
8
0,1
0,1
0,1
20
32
32
0
8
8
1
3
3
4,5
5,0
5,0

0
0
0
0,1
0,1
0,1
20
20
20
0
0
0
1
1
1
4,5
4,5
4,5

12
8
8
0,1
0,1
0,1
24
24
24
0
0
0
1
3
3
5,0
5,0
5,0

4
4
4
2
1
1
20
20
20
0
0
0
1
1
1
4,5
4,5
4,5

VP: Valor Máximo Permitido
* Abastecimento por poços tipo amazonas e semi‐artesianos
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Os parâmetros físico‐químicos das amostras coletadas mostraram‐se satisfatórias em
todos os pontos e coletas em relação à medição de: Cloro, Cor, Ferro e Dureza. Entretanto
somente a mensuração de amônia do ponto 18 deve ser relevada, pois está acima do valor de 1,5
mg/L NH3 permitido pela portaria 2.914/2011. Altas concentrações de amônia podem ser
segundo PARRON, FREITAS E PEREIRA (2011) indicações de contaminação por esgoto bruto,
efluentes industriais, ou fluxo de fertilizantes. O pH em todas as análises esteve abaixo do limite
permitido pela portaria supracitada, este fato requer acompanhamento a fim de evitar que a
situação se agrave pois PARRON, FREITAS E PEREIRA (2011) afirmam que indeterminadas
condições de pH podem contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos como
metais pesados.

CONCLUSÃO
Após a exposição dos dados é possível afirmar que os parâmetros físico‐químicos da água
do bairro Fonte Nova do município de Santana‐AP, mostraram‐se dentro das faixas aceitáveis de
potabilidade para que seja utilizada no consumo humano, ressalvando que o parâmetro de
análise de pH deve ser monitorado constantemente em função de suas características físico‐
químicas sobre a acidez e basicidade das águas do referido lócus, também é oportuno que estes
resultados obtidos sirvam de orientações para serem aplicados em outros pontos e em outros
bairros ou localidades, uma vez que cada local apresenta características das águas em função de
seu ambiente local, servindo como acompanhamento periódico para controle de qualidade da
água para consumo humano.
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RESUMO
A água é essencial para toda vida podendo ser
utilizada para múltiplos usos como: preparo do
alimento, higiene, lazer, irrigação etc. Essa substância
inorgânica também é chamada de solvente universal por
dispersar compostos orgânicos e inorgânicos. A
qualidade de um determinado corpo d’água pode ser
verificada através de análises físico‐químicas e
microbiológicas. No presente trabalho foi medido pH,

temperatura,
turbidez,
alcalinidade,
coliformes
termotolerantes e Escherichia coli nas águas do
Balneário do Córrego Piquia. Comparando os resultados
com a resolução do CONAMA n° 357/2005 que trata
deste tema, foi possível constar que os parâmetros
analisados não trazem preocupações no que se diz
respeito à qualidade das águas dos balneários do
Córrego Piquia.

PALAVRAS‐CHAVE: Análise físico‐química, microbiológica, balneários, Córrego Piquia.

STUDIES ABIOTIC AND BIOTIC RESORTS OF WATERS OF THE STREAM PIQUIA (AÇAILÂNDIA ‐
MA)
ABSTRACT
Water is essential for life and can be used for
multiple uses such as food preparation, hygiene,
recreation, irrigation etc.. This inorganic substance is
also called the universal solvent for dispersing organic
and inorganic compounds. The quality of a given water
body can be verified through physical‐chemical and
microbiological analyzes. In this paper we measured pH,

temperature, turbidity, alkalinity, fecal coliforms and
Escherichia coli in the waters of the stream Balneario
Piquiá. Comparing the results with the CONAMA
Resolution No. 357/2005 which deals with this subject, it
was possible to state that the parameters analyzed did
not bring their concerns as regards the quality of the
waters
of
the
stream
Piquiá
crowds.

KEY‐WORDS: Physico‐chemical analysis, microbiological, crowds, stream Piquiá.
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ESTUDOS ABIÓTICO E BIÓTICO DAS ÁGUAS DOS BALNEÁRIOS DO CÓRREGO PIQUIA
(AÇAILÂNDIA – MA)
INTRODUÇÃO
A água é o elemento natural mais importante da vida, onde pode ser usada para diversos
fins como o preparo do alimento, o banho, a produção de energia elétrica, atividades de lazer,
recreação entre outros. A água é uma substância inorgânica composta e de todos os
constituintes da matéria orgânica é o que está em maior quantidade, sendo essa quantidade de ±
75%. É conhecido como solvente universal por dispersar compostos orgânicos e inorgânicos
(LOPES, 1994; SOARES, 1997).
Neste século, que traz consigo várias máquinas super avançadas e tecnológicas, trás
também uma crise pela falta de água, o que precisa ser visto quase de imediato pelo homem
para o futuro da água. Segundo Tundisi (2008), 97,5% da água do planeta é salgada, que é
imprópria para o consumo humano. Dos outros 2,5%, 68,9% estão na forma de geleiras, 29,9%
são águas subterrâneas, 0,3 nos rios e lagos e 0,9 em outros reservatórios.
A água tem grande disponibilidade em determinados pontos, o que faz com que poucas
pessoas se preocupem com sua poluição e escassez, que é justamente o que aumenta a cada dia
devido ao crescimento populacional, degradação do meio ambiente e expansão agrícola
(CHAVES, 2008).
A contaminação da água ocorre de maneira natural, mas principalmente pelos maus usos
dos ambientes aquáticos pelo homem que joga vários tipos de poluentes, trazendo prejuízos a
qualidade da água e posteriormente à saúde humana etc. (CHAVES, 2008).
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução 357/2005, a
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), dentre outros órgãos ambientais
reguladores, dispõem sobre valores máximos e/ou mínimos permitidos para vários parâmetros
de qualidade de água, como exemplificado na Tabela 1. Assim, a comparação desses padrões
com o encontrado num determinado ecossistema aquático constitui uma maneira de avaliar a
qualidade da água.
O ambiente a ser estudado são os balneários localizados no Córrego Piquia, devido a sua
grande relevância para a população, uma vez que estes são os principais pontos de lazer para
população local. No entanto, há evidências de descaso no que diz respeito à preservação dos
referidos balneários por parte dos ribeirinhos, dos banhistas e dos órgãos governamentais.
Diante desta situação, torna‐se imperativo realizar estudos para diagnosticar os impactos
ambientais que este descaso vem causando para as águas dos balneários do Córrego Piquia e,
dependendo dos resultados do estudo, alertar a população para situação em que se encontra
esse recurso hídrico essencial para o lazer.
O Córrego Piquia é um curso d’água pertence à bacia hidrográfica do Córrego do Piquia,
esta tem como principais cursos d’água o Córrego Piquia que possui aproximadamente 73 km de
comprimento e o Córrego Água Branca com 38 km. Situa‐se entre as bacias do rio Pindaré, do
Tocantins e do rio Gurupi, rios estes que se encontram entre os de maior área de contribuição do
Estado do Maranhão (CASTRO).
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A água é importante para a manutenção e preservação da vida no planeta Terra. Assim,
torna‐se imperativo que se procure conhecer a situação da qualidade de qualquer corpo d’água
que se utiliza para se saber que a água que está sendo usada para determinado fim está em
condições adequadas. No presente trabalho pretende‐se avaliar a qualidade das águas dos
principais balneários localizados no Córrego Piquia. Segundo Castro, a bacia do Córrego Piquia
encontra‐se hoje dentre as mais degradadas da região oeste maranhense, pois em sua área são
realizadas atividades econômicas diversificadas (indústrias, agricultura, pecuária) conjugadas com
a poluição causada pelos moradores das duas cidades que têm parte de seus territórios
abrangidos por ela: Açailândia – MA e São Francisco do Brejão – MA.
No entanto, não há estudos sobre as águas do referido córrego, todavia todos os dias
muitas pessoas banham neste curso d’água sem saber qual é a situação ambiental a qual estão se
expondo ao realizar tal atividade. A qualidade dessa água pode ser avaliada por análises físico‐
químicas como: alcalinidade, pH, turbidez, temperatura etc. e também por análises
microbiológicas como: Coliformes termotolerantes (C. termotolerantes), Escherichia coli (E. coli),
etc.
Tabela 1 ‐ Valores máximos e/ou mínimos permitidos em corpos de água doce pela Resolução
357/2005 do CONAMA para alguns parâmetros de qualidade de água.
Parâmetros
Ph
Turbidez

Classe 1
6,0 – 9,0
≤ 40 UNT

Classe 2
6,0 – 9,0
≤ 100 UNT

Classe 3
6,0 – 9,0
≤ 100 UNT

Classe 4
6,0 – 9,0

A resolução N° 274/2000 (CONAMA) estabelece critérios para a classificação das águas
doces, salobras e salinas destinadas a balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua
condição avaliada nas categorias próprias e impróprias.
As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas em três categorias: excelente,
muito boa e satisfatória estabelecida pela resolução N° 274 (CONAMA), como mostra a Figura 1.

1200
1000
800

Coliformes
termotolerantes

600

E. coli
400
200
0
Excelente

Muito boa

Satisfatória

Figura 1 – Valores máximos permitidos de um conjunto de amostras de água pela resolução N°
274 do CONAMA para os parâmetros de qualidade de água no que diz respeito à C.
termotolerantes e E. coli, respectivamente.
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METODOLOGIA
Foram analisados os seguintes parâmetros físico‐químicos e microbiológicos de qualidade
de água: pH, temperatura, alcalinidade, turbidez, coliformes termotolerantes e Escherichia coli.
Para a determinação dessas variáveis físico‐químicas nas águas dos balneários do Córrego
Piquia foi definido em cada balneário um ponto para amostragem, onde se coletou as amostras
em três balneários. Esses pontos são divididos em ponto 01 (Águas rasas), ponto 02 (Pantanal) e
ponto 03 (Walter Figueiredo), que respectivamente localizam‐se: Ponto 01 (S = 04°57’47,2”; O =
47°21’58,9”), Ponto 02 (S = 4°56’40,8”; O = 47°22’27,1”), Ponto 03 (S = 4°55’31,8”; O =
47°23’08,3”).
As localizações dos Balneários foram realizadas utilizando‐se de um GPS (Sistema de
Posicionamento Global).
In loco, mediu‐se a temperatura através de termômetro. No laboratório, foram
processadas as seguintes análises: determinação da turbidez através de turbidímetro portátil; o
pH por meio de pHmetro de bancada; a alcalinidade por titulação, seguindo metodologia (LUTZ,
2008; APHA, 1998); as análises microbiológicas: determinação de Coliformes termotolerantes e E.
coli foram realizadas em laboratório através da técnica dos tubos múltiplos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A água é um elemento natural e fundamental para a existência dos seres vivos. Já que ela
é utilizada para várias ações diferentes, torna‐se indispensável realizar análises que possam
avaliar a qualidade da água de rios e lagos. Sabe‐se que para avaliar a qualidade das águas é
necessária a realização de análises, que tenham um conjunto de parâmetros físico‐químicos,
biológicos ou microbiológicos, tendo em vista que os parâmetros físico‐químicos e
microbiológicos irão determinar com maior clareza a qualidade dessa água.
Os diversos parâmetros podem ser determinados a partir de várias análises físico‐
químicas, são alguns desses parâmetros: alcalinidade, pH, turbidez e temperatura. Os valores
obtidos para os parâmetros citados anteriormente para cada ponto de realização das análises das
águas dos Balneários do Córrego Piquia são encontrados na Tabela 2 e 3.
Segundo o Instituto Adolfo Lutz (2008) a alcalinidade total de uma solução é, geralmente,
devida aos íons hidroxila, carbonato e bicarbonato, dissolvidos na água, ou seja, é um parâmetro
utilizado para medir a qualidade da água. Pode‐se dizer que a alcalinidade mede a capacidade da
água em neutralizar os ácidos já que esses íons têm a capacidade de reagir neutralizando o
hidrogênio.
A estação do ano (inverno, verão etc.) e o período do dia (manhã, tarde e noite) são dois
exemplos de fatores que podem influenciar na mudança de temperatura. Há também influências
do homem como os despejos industriais que elevam a temperatura e podem ainda mudar as
características de um corpo d’água.
O pH (Potencial Hidrogeniônico) é um parâmetro físico‐químico que indica quando certa
solução aquosa é acida, neutra ou alcalina. O valor do pH pode ser determinado pela
concentração de íons H+ em um determinado meio, onde quanto maior a quantidade de íons H+
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menor é o valor do pH, o que significa físico‐quimicamente que este meio está ácido. O valor do
pH será maior se houver uma quantidade grande de íons OH‐ e pequena de íons H+ (pH..., 2013).
Segundo o CONAMA (Resolução N° 357/2005) uma água de boa qualidade para contato
primário é aquela que apresenta um pH de valor aproximado da neutralidade (de 6‐9), o que
significa que a quantidade de íons H+ é aproximada à de íons OH‐ que estão dissolvidos neste
meio aquoso.
Segundo a CETESB (2009) a turbidez (dada em UNT (unidade nefelométrica)) de uma
amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessá‐la,
devido à presença de sólidos que estão dissolvidos e suspensos neste meio. Esses sólidos
reduzem o grau de transparência da água, ou seja, quando há uma amostra de água com o grau
de transparência em risco ou até mesmo sem transparência quer dizer que há uma grande
quantidade de sólidos em suspensão neste meio, o que vai resultar em um valor de turbidez alto.
Então, deslizamentos que irão levar sólidos para qualquer corpo de água, esgotos domésticos,
efluentes industriais provocam um aumento na turbidez da água podendo assim reduzir a
fotossíntese de algas e prejudicar outros seres (CETESB, 2009).
Tabela 2 – Apresenta os resultados das análises de pH e temperatura realizadas nas 3 coletas das
águas dos Balneários do Córrego Piquia.
Pontos
01
02
03

1ª Coleta
6,04
4,89
5,50

pH
2ª Coleta
5,38
5,20
5,25

3ª Coleta
5,27
5,15
5,76

1ª Coleta
24,5
24,5
24,8

Temperatura (°C)
2ª Coleta
26
26
25,8

3ª Coleta
25
24,9
25

Segundo os resultados nestas análises de pH, pode‐se verificar que em quase todos os
pontos obteve‐se resultados menores que o estipulado pela legislação do CONAMA N° 357/2005.
Somente o ponto 01 da primeira coleta esteve enquadrado no padrão permitido, sendo que os
valores aceitáveis para pH são no mínimo 6 e no máximo 9.
O pH pode resultar‐se da presença de fatores naturais e antrópicos e suas variações
ocorrem devido a dissolução de rochas, oxidação da atmosfera, fotossíntese e absorção de gases
da atmosfera (Von Sperling, 1995).
O baixo pH no meio aquático (acidez) é principalmente devido a presença de ácidos como
o CO2, ácidos minerais e sais hidrolisados que reagem com a água e provocam a liberação do íon
hidrogênio, acidificando assim o meio (Von Sperling, 1995).
Assim como a temperatura manteve‐se sem grandes alterações em todas as coletas
(como apresentado na Tabela 2), é preciso que a temperatura de qualquer corpo d’água
mantenha‐se equilibrada, pois, sabe‐se que neste meio pode‐se encontrar vários seres aquáticos
que exigem certa temperatura em relação ao crescimento, desova, incubação de ovo e até
mesmo migração (CETESB, 2009).
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Tabela 3 – Resultado das análises de turbidez e alcalinidade realizadas nas 3 coletas das águas
dos Balneários do Córrego Piquia.
Pontos
01
02
03

1ª Coleta
3,42
2,06
1,25

Turbidez (UNT)
2ª Coleta
2,74
2,52
3,25

3ª Coleta
2,36
2,47
2,55

Alcalinidade total (mg L‐1)
1ª Coleta
2ª Coleta
3ª Coleta
9,04
6,6
8,00
10,00
6,6
8,00
11,04
8,6
8,00

No que diz respeito às águas dos 3 pontos em todas as coletas, os resultados
apresentaram‐se dentro da legislação do CONAMA N° 357/2005, adequando essas águas na
classe 01 para águas doces, onde o permitido pela resolução é uma turbidez de até 40 unidades
nefelométrica de turbidez (UNT) para esta classe.
A baixa turbidez indica que esses meios aquáticos possuem uma pequena quantidade de
sólidos dissolvidos e suspensos e, consequentemente, uma grande transparência, já que estes
sólidos reduzem o grau de transparência da água. A baixa turbidez é muito importante, pois, uma
turbidez elevada pode reduzir o uso doméstico, industrial e recreacional da água (CETESB, 2009).
De acordo com os resultados demonstrados na Tabela 03, as águas dos 3 pontos possuem
baixa alcalinidade, ou seja, um pequeno número de íons hidroxila, carbonato e bicarbonato
dissolvidos na água, o que é ótimo para esses meios aquáticos, pois, a partir da medida da
alcalinidade pode‐se estabelecer uma média da quantidade dos produtos químicos que foram
utilizados para uma possível correção deste corpo d’água (SOUZA; ABDALA; FREITAS; MACHADO).
O resultado das análises microbiológicas é apresentado na Tabela 4. Estas análises foram
feitas para determinação de Coliformes termotolerantes e Escherichia coli devido serem
indicadores de contaminação, já que habitam o intestino de animais mamíferos, como o homem.
São bactérias gram‐negativas que podem ser aeróbias (utilizam o oxigênio) ou anaeróbias
facultativas (se não houver oxigênio no meio utilizam o processo de fermentação). Os C.
termotolerantes são chamados assim por tolerarem temperatura acima de 45°C. Com isso,
quanto maior for o número desses microrganismos maior é o grau de contaminação destas
águas.
Tabela 4 – Apresenta os resultados das análises microbiológicas dos pontos avaliados em todas
as coletas dados em NMP.
Pontos
01
02
03

Coliformes termotolerantes
1ª Coleta
2ª Coleta
3ª Coleta
<2
<2
<2
<2
<2
210
<2
300

1ª Coleta
<2
<2
<2

Escherichia coli
2ª Coleta
<2
<2

3ª Coleta
<2
210
300

NMP: Numero mais provável.

De acordo com a resolução CONAMA N° 274/2000 para condições e padrões de qualidade
de água no que diz respeito ao número mais provável (NMP) de C. termotolerantes e E. coli as
águas dos três pontos na maioria das coletas se enquadram como própria, entrando na categoria
excelente, ou seja, nessas águas o grau de contaminação é muito pequeno.
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Porém, observou‐se que nas análises para E. coli os resultados foram maiores que o
estipulado pelo CONAMA (RESOLUÇÃO N° 274) no ponto 02, nesse ponto as águas se enquadram
na categoria muito boa e as águas do ponto 03 apresentou‐se com NMP de C. termotolerantes e
E. coli um pouco elevado na 3ª Coleta saindo da categoria excelente para se adequar a categoria
muito boa.
CONCLUSÃO


A água analisada do ponto 01 na 1ª coleta foi a única que apresentou medida de pH
dentro do estabelecido pelo CONAMA (Resolução 357/2005);



Nas coletas 2 e 3 a água do ponto 01 esteve com pH menor que 6, ou seja, fora do padrão
estipulado pela resolução N° 357/2005 (CONAMA);



Os pontos 02 e 03 em todas as coletas apresentaram resultados de pH ácido não
atendendo ao regulamento do CONAMA (Resolução 357/2005);



As águas dos três pontos apresentaram bom resultado para os parâmetros físico‐
químicos, exceto no que diz respeito ao pH onde somente o ponto 01 (1ª coleta)
apresentou um valor satisfatório;



O NMP para Coliformes termotolerantes e Escherichia coli, determinados para
identificação de contaminação, foi menor que 2 nas amostras dos três pontos em
praticamente todas as coletas, encaixando a água destes pontos na categoria excelente
para águas destinadas à recreação de contato primário;



O ponto 03 apresentou um NMP para C. termotolerantes e E. coli maior na 3ª coleta
ultrapassando o número máximo permitido para ser classificado na categoria excelente,
enquadrando‐se então na categoria muito boa segundo a resolução N° 274/2000
(CONAMA);



Segundo as análises de E. coli o ponto 02 ultrapassou o padrão de classificação na
categoria excelente na 3ª coleta e passa então a ser classificada na categoria muito boa.
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RESUMO
As antocianinas compõem um grupo de compostos
muitas vezes associado a coloração de espécies vegetais
que o apresenta. Esse grupo químico é encontrado em
diversas partes da planta, como caule, flor, fruto, folha,
entre outros. Nesse trabalho foi realizada uma
prospecção fitoquímica dos extratos hexânico, etanólico

e aquoso das folhas, talos e raízes de Cnidoscolus
Phyllacanthus (Faveleira). Constatada a presença de
antocianinas, a concentração destas foi determinada
espectrofotometricamente com o objetivo principal de
avaliar
seu
teor
nos
extratos
estudados.

PALAVRAS‐CHAVE: Antocianinas, Fitoquímicos, Faveleira.

PHYTOCHEMICAL AND ANTHOCYANIN CONTENT EVALUATION OF Cnidoscolus Phyllacanthus
(Faveleira)
ABSTRACT
Anthocyanins form a group of compounds often
associated staining of plant species that displays. This
chemical group is found in various parts of the plant
such as stem, flower, fruit, leaf, among others. In this
work, a phytochemical of Hexane, ethanol and aqueous
extracts of leaves, stems and roots of Cnidoscolus

phyllacanthus (faveleira) was performed. Found the
presence of anthocyanins, the concentration of these
was determined spectrophotometrically with the
primary objective of evaluating its content in the
extracts studied.

KEY‐WORDS: Anthocyanins, Phytochemical, faveleira.
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AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA E O TEOR DE ANTOCIANINAS DE Cnidoscolus Phyllacanthus
(FAVELEIRA)
INTRODUÇÃO
As pesquisas químicas e farmacêuticas ao longo do Século XX possibilitaram o alívio para
males que assolaram a humanidade por séculos (VEIGA‐JUNIOR, 2008). A utilização de
fitoterápicos tem tido uma relevância sócio‐econômica muito grande na qualidade de vida das
comunidades de baixa renda dada a sua alta disponibilidade, baixa toxicidade, risco mínimo de
efeitos colaterais e baixos custos e/ou sem ônus comparados aos medicamentos alopáticos
(HOAREAU; DA SILVA, 1999; RODRIGUES; CARVALHO, 2001).
O Brasil apresenta uma das maiores biodiversidades vegetais da Terra, e pelo menos a
metade das espécies vegetais pode possuir alguma propriedade terapêutica útil à população,
porém, somente uma pequena parte destas plantas foi estudada (MATOS, 1998). A Caatinga é o
bioma menos estudado do Brasil e um tipo vegetacional semi‐árido único, ocorrendo somente no
Brasil, quase que exclusivamente na região Nordeste (ALBUQUERQUE; CAVALCANTI, 2002).
A espécie Cnidoscolus phyllacanthus (Mart.) Pax. et K. Hoffm. (faveleira) é uma planta
oriunda da caatinga que tem como característica sua extraordinária resistência à seca. Pode ser
empregada para recuperação de áreas degradadas, alimentação animal e humana, medicina,
serraria, energia, dentre outros usos (PASSOS, 1993; NG, WEGE, 1996; LORENZI,1998).
Dantas e colaboradores (2003) relataram que a utilização da favela tem sido maior como
fitoterápico, seguido da alimentação animal, enquanto que na alimentação humana há pouco
conhecimento das suas potencialidades. Como fitoterápico, foram relatadas as propriedades:
cicatrizante, analgésico, anti‐inflamatório, antibiótico e diurético.
As antocianinas são compostos fenólicos, solúveis em água, pertencentes ao grupo dos
flavonóides. Estão presentes em diferentes órgãos da planta, tais como frutos, flores, caules,
folhas e raízes. As funções desempenhadas por esse grupo de metabólitos são bem variadas.
Dentre estas, destacam‐se: atividade antioxidante, proteção à ação da luz, mecanismo de defesa
e função biológica (LOPES et al., 2007).
Os estudos com compostos fenólicos, em especial flavonoides, incluindo as antocianinas,
demonstram capacidade antioxidante e significante contribuição na dieta prevenindo algumas
doenças. As antocianinas tornaram‐se conhecidas por suas diversas propriedades farmacológicas
e medicinais, incluindo anticarcinogênica, anti‐inflamatória, e antimicrobiana, prevenindo a
oxidação de proteínas de baixa densidade (LDL), enfermidades cardiovasculares e doenças
neurológicas. Diversos grupos de pesquisa destacam a importância de frutas e hortaliças para ter
uma dieta rica em antioxidantes (KUSKOSKI et al., 2002; ALASALVAR et al., 2005).
Trabalho de Mallacrida e Motta (2006) relata que as antocianinas presentes em uvas
estão concentradas principalmente na casca, podendo alcançar até 750 mg/100 gramas de fruta
madura. Este valor é superior ao teor encontrado no repolho‐roxo de 175 mg/100g (LOPES et al.
(2007)), sendo ambos pigmentos utilizados comercialmente (TEIXEIRA et al., 2008).
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Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo principal a avaliação de extratos da
Cnidoscolus phyllacanthus (faveleira) oriundas do oeste potiguar no que diz respeito à
concentração de antocianinas presentes nos mesmos e assim tomar conhecimento sobre a
viabilidade de utilização dessa planta para fins medicinais. O trabalho descreve também o estudo
fitoquímicos dos extratos de diferentes partes da espécie.
MATERIAL E MÉTODOS
 Obtenção do material vegetal
A matéria prima utilizada na obtenção dos extratos de Cnidoscolus phyllacanthus
(Faveleira) foi obtida na própria instituição de ensino IFRN ‐ Câmpus Apodi. O material foi
previamente separado em folhas, talos e raiz, triturado e pesado.
 Obtenção dos extratos de Cnidoscolus phyllacanthus (Faveleira)
Após pesagem o material foi deixado ao ar livre para remoção da umidade e imerso em
hexano por um período de 72 horas. A mistura foi filtrada e o solvente concentrado em
evaporador rotativo obtendo‐se seu respectivo extrato hexânico.
O resíduo vegetal (torta) foi então deixado imerso em etanol por 72 horas e,
posteriormente em água para obtenção de seus extratos etanólico e aquoso, respectivamente.


Avaliação fitoquímica dos extratos de Cnidoscolus phyllacanthus (Faveleira)

Como análise preliminar, foram realizados uma série de testes qualitativos propostos por
Matos (1998) com intuito de identificar os grupos de metabólitos secundários presentes nos
extratos da faveleira, denominados testes fitoquímicos. Neste testes foram avaliados a presença
de fenóis e taninos; antocianinas, antocianidinas e flavonóides; leucoantocianidinas, catequinas e
flavanonas; flavonóis, flavanonas, flavanonóis e xantonas; esteróides e triterpenóides.


Determinação das antocianinas

A extração dos pigmentos foi realizada de acordo com Silva (1996) apud Teixeira et al.
(2008). As amostras de cada parte vegetal (folhas, talos e raiz) foram previamente trituradas e
pesadas. Posteriormente foram adicionados 80 mL do solvente extrator Etanol/Água (70:30)
sendo em seguida adicionado HCl concentrado suficiente para ajustar o pH do meio para 2,0. O
material foi deixado em repouso por 24 horas a 5 °C, ao abrigo da luz, para extração. Após esse
período o material foi prensado manualmente com bastão de vidro, filtrado com a finalidade de
reter o resíduo. Em seguida, o extrato foi transferido para um balão volumétrico de 100 mL,
tendo seu volume completado com o solvente extrator, originando o Extrato Concentrado. O
conteúdo do balão foi centrifugado a 2000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi filtrado, e
após a filtração o conteúdo de clorofila foi extraído (três extrações sucessivas) com 100 mL de
Éter Etílico/Éter de petróleo (1/1) (TEIXEIRA et al., 2008).
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 Quantificação das Antocianinas
O teor das antocianinas nos extratos vegetais foi quantificado por método
espectrofotométrico descrito na literatura (TEIXEIRA et al., 2008). A absorbância foi medida em
espectrofotômetro UV marca TEN‐KA T‐2000, efetuando‐se leituras em comprimento de onda de
535 nm. O conteúdo total de antocianinas foi expresso em mg de antocianinas/100g da fração da
amostra analisada.
O método consiste da transferência quantitativa de uma alíquota (VAlq) do Extrato
Concentrado para balão volumétrico de 10 mL, tendo o volume completado com solução Etanol
95% – HCl 1,5N (85/15), formando, dessa maneira, o Extrato Diluído (ED). Os valores de
absorbância (DO) foram contrastados com os valores dos brancos (Solução Etanol‐HCL 1,5N
(85:15)). O cálculo do teor de Antocianinas Totais (AntT) por 100 gramas da fração avaliada foi
efetuado de acordo com a Equação 1 a seguir.
Figura 1 - Equação da quantificação das antocianinas
AntT(mg/100 g amostra) = DO x VE1 x VE2 x 1000
Valq x m x 982
Onde, DO: Densidade ótica do extrato diluído
VE1: Volume total do extrato concentrado
VE2: Volume total do extrato diluído
Valq: Volume da alíquota utilizado na diluição do extrato concentrado
m: Massa da amostra
Fonte: Teixeira et al., 2008

RESULTADOS E DISCUSSÃO


Testes fitoquímicos dos extratos da faveleira

Os extratos hexânico, etanólico e aquosos das folhas, raízes e talos da faveleira foram
submetidos a testes descritos por Matos (1997) com intuito de avaliar qualitativamente a
presença de grupos de metabólitos secundários nos mesmos.
Os resultados das avaliações são apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3, a seguir.
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Tabela 1 ‐ Resultado dos testes fitoquímicos dos extratos hexânicos de Faveleira
Extrato hexânico
Testes

Folha

Raiz

Talo

Fenóis e taninos

N

N

Antocianinas,
antocianidinas e
flavonóides

Teste pH 11:
Positivo para
flavona,
flavonides e
xantonas

N

Leucoantocianidinas,
catequinas e flavonas

N

N

N

Fenóis, flavonoides e
xantonas

N

N

N

Esteróides e
triterpenóides

N

Positivo para
Triterpenoides
pentaciclicas
livres

N

Saponinas

N

N

N

N
Positivo para
flavonas,
flavonóis e
xantonas.

N = Teste negativo

Tabela 2 ‐ Resultado dos testes fitoquímicos dos extratos etanólicos da Faveleira
Extrato etanólico
Testes

Folha

Raiz

Talo

Fenóis e taninos

N

N

N

Antocianinas,
antocianidinas
eflavonóides

pH11: Positivo para
flavonas, flavonóis
e xantonas

N

N

Leucoantocianidinas,
catequinas e

N

N

pH3: Positivo
para catequinas;
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flavonas

pH11: Positivo
para flavononas

Fenóis, flavonoides e
xantonas

N

N

N

Esteroides e
triterpenóides

N

N

N

Saponinas

N

Positivo

N

N = Teste negativo

Tabela 3 ‐ Resultados dos testes fitoquímicos dos extratos aquosos da Favleira
Testes

Extrato aquoso
Folha

Raiz

Talo

Fenóis e taninos

N

N

N

Antocianinas,
antocianidinas
eflavonóides

N

N

N

Insolúvel

Insolúvel

Leucoantocianidinas,
catequinas e
flavonas

Insolúvel

Fenóis, flavonoides e
xantonas

Positivo

N

Positivo

Esteroides e
triterpenóides

Insolúvel

Insolúvel

Insolúvel

Saponinas

N

N

Positivo

N = Teste negativo

A partir das observações feitas com esses testes, pode‐se observar que os extratos
hexânicos, etanólicos e aquosos da faveleira apresentaram diversas classes de metabólitos
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secundários. Entretanto, esses testes por serem apenas qualitativos são muitos superficiais, pois
não é possível determinar o quantitativo de cada substância além de apresentar falsos negativos.


Teste antocianinas da faveleira

Os resultados obtidos nos testes de quantificação de antocianinas para cada parte do
vegetal podem ser observados na tabela 4 a seguir. Seus valores foram expressos em miligramas
de antocianinas por 100 gramas da amostra.
Tabela 4 ‐ Resultados dos testes de quantificação de antocianinas nos diversos órgãos da
Favelera
Material

Resultados

Folhas

0,1221mg Ant/100g amostra

Galhos

0,0763mg Ant/100g amostra

Raiz

0,0010mg Ant/100g amostra

Quando comparados com os testes feitos por Teixeira et al. (2008) em diferentes vegetais
pode‐se observar que seus extratos apresentaram teores de antocianinas bem superiores,
variando de 12,67 a 492,74 mg Ant/100 g amostra, para romã e jabuticaba, respectivamente.
Sendo assim pode‐se concluir que a faveleira apresentou uma baixa concentração de
antocianinas.
Apesar disso, os extratos das folhas foi o que apresentou um maior teor de antocianina,
com 0,1221mg Ant/100g amostra. Esse estudo se faz relevante, pois comprovou a existência
dessa substância específica no material analisado.
CONCLUSÃO
A partir dos testes fitoquímicos e dos resultados obtidos pode‐se concluir que o mesmo
apresentaram algumas irregularidades, entretanto isso é aceitável visto seu caráter qualitativo,
mas, apesar disso, podemos comprovar a existência de algumas substâncias presentes nos
extratos, como as antocianinas. Tais irregularidades ocorrem devido ao fato de esse teste ser de
cunho qualitativo, podemos exemplificar como irregularidades a quantidade de extratos
utilizados para o teste já que alguns extratos possuem coloração forte que pode mascarar a
alteração de coloração típica de um teste, podemos citar também os testes em si onde a
concentração de um determinado material seja tão baixa que não possa ser identificar ou tão
alta que o teste mostre um aspecto diferente do previsto. Nos testes de antocianinas podemos
concluir que a raiz apresentou uma concentração mínima de antocianinas, sendo que o material
que apresentou os melhores resultados foi às folhas seguida dos galhos embora em quantidades
pequenas.
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RESUMO
Neste trabalho, foi otimizado um método analítico para
análise de leite em pó por espectrometria de emissão
óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES).
Um planejamento fatorial em dois níveis foi usado para
identificar uma condição ótima para digestão de uma
amostra de leite em pó, usando reagentes diluídos
(HNO3 e H2O2). As concentração de Ca, K, Mg, Na, P e Zn
foram determinadas simultaneamente por ICP OES. As
concentrações variaram entre (0,924 ± 0,034 – 1,330 ±
0,026)% para Ca; (0,101 ± 0,004 – 0,147 ± 0,004)% para
Mg; (0,47 ± 0,01 – 0,67 ± 0,03)% para Na; (0,68 ± 0,01 –
0,99 ± 0,02)% para P; (1,15 ± 0,04 – 1,48 ± 0,03)% para K
e (20,6 ± 1,1 – 41,5 ± 1,0)mg kg‐1 para Zn em 06

amostras comercializadas em Aracaju, Sergipe, Brasil.
Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), os valores máximos permitidos para Zn (50,0
mg kg‐1) e Na (1,92% m m‐1) estiveram abaixo dos
valores recomendados para todas as amostras de leite
em pó. Para os macroelementos Ca, K, Mg e P não
existem valores máximos permitidos pela legislação
brasileira, devido a sua relação com a essencialidade. O
método analítico otimizado foi eficiente, preciso e exato
para determinação simultânea de Ca, K, Mg, Na, P e Zn
em amostras de leite em pó por ICP OES, após digestão
assistida por micro‐ondas usando reagentes diluídos.

PALAVRAS‐CHAVE: leite, planejamento fatorial, tratamento da amostra, ICP OES

DETERMINATION OF Ca, K, Mg, Na, P and Zn IN POWDERED MILK BY ICP OES, AFTER
APPLICATION OF FATORIAL DESIGN AND USE DILUTED REAGENT
ABSTRACT
In this work, an analytical method was optimized for
analysis of powdered milk by inductively coupled plasma
optical emission spectrometry (ICP OES). Two‐level full
factorial design was used to identify the optimal
condition for sample digestion of powdered milk, using
diluted reagents (HNO3 and H2O2). The concentration of
Ca , K , Mg , Na, P and Zn were simultaneously
determined by ICP OES . The concentrations ranged
from (0.924 ± 0.034 to 1.330 ± 0.026 ) % for Ca ; (0.101 ±
0.004 to 0.147 ± 0.004) % for Mg ; (0.47 ± 0.01 to 0.67 ±
0.03) % for Na; (0.68 ± 0.01 to 0.99 ± 0.02) % for P ; (1.15
± 0.04 to 1.48 ± 0.03) % for K and (20.6 ± 1.1 to 41.5 ±
1.0) mg kg‐1 for Zn in 06 samples commercialized in

Aracaju, Sergipe, Brazil . According to the National
Health Surveillance Agency (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ‐ ANVISA) , the maximum permissible
values for Zn ( 50.0 mg kg‐1 ) and Na ( 1.92 % m m‐ 1 )
were below the recommended values for all samples of
powdered milk . For Ca , K , Mg and P macroelements
there are no maximum values allowed by Brazilian law,
due to its relation with the nature . The optimized
analytical method was efficient, precise and accurate for
simultaneous determination of Ca , K , Mg , Na, P and Zn
in samples of powdered milk by ICP OES, after
microwave‐assisted sample digestion using diluted
reagents .

KEY‐WORDS: powdered milk, factorial design, sample treatment, ICP OES.
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INTRODUÇÃO
Os alimentos são a principal fonte de energia para o corpo humano. Neles são
encontrados macro e micro elementos essenciais que são necessários para o crescimento e o
bom funcionamento dos sistemas vitais. Tanto o déficit de nutrientes, quanto o de energia, pode
contribuir para o retardo do crescimento e posterior atraso das transformações anatômicas,
fisiológicas, mentais e sociais de um indivíduo, principalmente quando ele se encontra na infância
e adolescência.
As deficiências dos nutrientes durante o crescimento podem causar problemas de
discrepância na fase adulta, ou seja, seres com maior probabilidade a doenças voltadas à má
alimentação, como o raquitismo, desnutrição, menor resistência às infecções, osteoporose e
outros [DE ALBUQUERQUE & MONTEIRO, 2002; RAMALHO & SAUNDERS, 2000]. Entretanto,
todos os elementos em concentrações elevadas podem tornar‐se prejudiciais aos organismos. O
papel nutritivo e a essencialidade de macro e micro nutrientes estão ligados ao seu significado
bioquímico e patológico bem conhecido na literatura [MAIGA et al., 2005]. A importância do
tabelamento da composição química referente às informações nutricionais de cada alimento é
uma necessidade mundial, dentre as organizações controladoras está a Organização Mundial de
Saúde (OMS).
A presença de alguns metais como cobre, níquel e zinco em alimentos, apesar de serem
essenciais para a saúde humana, dependendo da concentração, podem ocasionar problemas de
saúde ao indivíduo [DE LEONARDIS et al., 2000]. Outros elementos traço como cádmio, chumbo,
estanho, arsênio e cromo são constantemente quantificados pelas diversas técnicas analíticas
para o controle de contaminantes, uma vez que os mesmos apresentam alto grau de toxicidade
no organismo humano e por terem um efeito acumulativo. [CAVA‐MONTESINOS et al., 2004; DO
NASCIMENTO et al., 2010].
O leite é considerado um alimento muito importante para o desenvolvimento do ser
humano, principalmente nos países do terceiro mundo, onde as deficiências alimentares são
maiores. Dentre os diversos tipos de leite podemos citar o leite de vaca, o leite de cabra, o leite
de soja e outros [MAPA, 2013]. A produção de leite no Brasil apresentou um crescimento
superior a 350 %, alcançando 32,1 bilhões de litros de leite em 2011 [MAIA et al., 2014].
O reconhecimento mundial das propriedades nutricionais e funcionais do leite por
médicos, pesquisadores e consumidores em geral, é unânime, o que permite a esse alimento a
validação funcional, conforme definição mais atualizada sobre o tema que diz: "Entende‐se como
alimento funcional todo produto alimentício ou componente do alimento e suas participações
cientificamente conhecidas na manutenção da saúde, redução de riscos de doenças crônicas e
modificação das funções fisiológicas" [ROCHA, 2012].
Vegetais e animais podem conter uma quantidade elevada de metais a partir de solos
contaminados, bem como de água contaminada e ar poluído. Além da poluição ambiental, uma
questão de interesse é a adição de produtos químicos como adubos, fungicidas, inseticidas e
herbicidas para as culturas. Estes produtos podem conter vários metais e seus aditamentos
podem aumentar as quantidades de metais no solo e na água. Além disso, as formas físicas e
químicas em que estão dispersos podem aumentar a disponibilidade do metal para as plantas e
assim aumentar as concentrações de metais em produtos agrícola [VULCANO et al., 2008].
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Logo, é perceptível a enorme relevância da disponibilidade de métodos analíticos
adequados para caracterizar estes produtos de grande consumo para milhões de pessoas em
todo o mundo. Além disso, a determinação da origem geográfica dos produtos e alimentos está
se tornando uma área de investigação cada vez mais ativa, centrada na cultura e na geografia
regional. As análises químicas fornecem dados interessantes para o estudo da qualidade e origem
dos produtos alimentares.
Em virtude disso, os metais traço em alimentos no Brasil possuem limite máximo
permitido por lei sendo regulamentado desde 1965 por meio do Decreto Lei 55.871‐65. Esses
limites foram atualizados e alguns mantidos pelo Mercosul (Resoluções GMC 102‐94, 103/94 e
35/96) [BRASIL, 1965] e pela Portaria 685/98 de 27/08/1998 do Ministério da Saúde [FAO/WHO,
1997; 1999; 2000] e os valores limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde.
Dada a importância da segurança alimentar e o crescimento na produção de leite, foi
realizada a análise de amostras de leite em pó comercializada na cidade de Aracaju, Sergipe,
Brasil. Considerando estes aspectos, o presente trabalho permitiu a otimização de um método
analítico para análise de leite em pó por espectrometria de emissão óptica com plasma
indutivamente acoplado (ICP OES), após utilização de digestão assistida em micro‐ondas com
reagentes diluídos .

Materiais e Métodos
Os reagentes utilizados foram de grau analítico e as soluções foram preparadas usando
água ultrapura (18.2 MΩ cm resistividade) obtida a partir de um sistema de purificação Milli‐Q
(Millipore, USA). O ácido nítrico e o peróxido de hidrogênio foram de qualidade suprapura
(Merck, USA). As soluções para a calibração externa instrumental foram preparadas a partir de
soluções padrão multielementar Specsol® em concentrações de 100 mg L‐1 para Ag, Al, B, Ca, Co,
Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Sr, Ti, V e Zn e até 1000 mg L‐1 para os elementos
presentes em elevadas concentrações nas amostras como Ca, K, Mg, Al, Fe, Na, P e S. Para
calibração externa da curva de calibração para determinação de carbono foi usada uma solução
padrão multielementar Specsol® de 10.000 mg L‐1.
Foi pesado cerca de 0,2 g de amostra de cada leite em pó, a qual foi transferida para
tubos de politetrafluoretileno (PTFE). Em seguida, foram adicionados 1,0 mL de HNO3 65% m m‐1
(MERCK) e 3,0 mL de H2O2 30% m m‐1 (MERCK), e levados para efeito das micro‐ondas, conforme
Tabela 1.
Tabela 1‐ Programa de aquecimento assistido por micro‐ondas.
Etapa
1
2

Potência
(W)
400
800

Tempo
(min)
5
5

Temperatura
(ºC)
180
180

Rampa
(min)
15
5

A digestão ácida das amostras de leite em pó foi realizada em equipamento de micro‐
ondas Mars‐X Press (Technology Inside, modelo CEM 3100, EUA), instalado no laboratório de
química ambiental (LQA) do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
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Com capacidade para 20 frascos de PTFE com sistema de monitoramento de pressão e
temperatura para os frascos durante a aplicação do programa de aquecimento. Após a digestão,
o digerido foi transferido para tubo de 50 mL, sendo avolumados para 15 mL com agua
deionizada.
É importante ressaltar que todo procedimento de digestão foi realizado em triplicata,
inclusive a digestão dos brancos das amostras para controle dos reagentes. Para determinação da
concentração dos constituintes inorgânicos nas amostras de leite em pó foi utilizado um
espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) com
configuração axial (Modelo 720‐ES, Varian, Mulgrave, Austrália). O equipamento encontra‐se
instalado no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS).
Resultados e Discussão
Para a otimização da digestão das amostras assistida por micro‐ondas foi realizado um
planejamento fatorial 22 com triplicata do ponto central. O planejamento fatorial teve como
fatores as concentrações diluídas de HNO3 e H2O2, como mostrado na Tabela 2. A eficiência de
decomposição de matéria orgânica foi usada como resposta do planejamento proposto.
Segundo Castro et al., 2009, o uso dos reagentes diluídos tem eficiência comprovada em digestão
de matéria orgânica, melhorando os valores das concentrações das soluções branco, diminuindo
assim os limites de quantificação, a quantidade de resíduos gerados e os danos ao equipamento,
quando comparados com os ácidos concentrados no processo.
Tabela 2‐ Matriz de planejamento fatorial 22 com triplicata do ponto central para digestão das
amostras de leite em pó.
Experimento

HNO3 (mol L‐1)

H2O2 (% m m‐1)

EDMO

1

1,0

1,5

64,6

2

4,2

1,5

55,8

3

1,0

3,0

75,7

4

4,2

3,0

56,9

5

2,6

2,5

66,8

6

2,6

2,5

61,6

7

2,6

2,5

63,3

Através do planejamento fatorial mostrado na Tabela 2, é possível perceber que a
combinação da concentração mínima de HNO3 (1, 0 mol L‐1) com a concentração máxima de H2O2
(3,0 % m m‐1) foi a que apresentou a maior eficiência quanto a decomposição de matéria
orgânica [EDMO=75,7%], evidenciando a melhor condição.
Já os efeitos principais e de interação são mostrados no gráfico de Pareto (Figura 1), o
qual mostra que ao nível de 95% de confiança a variável significativa foi o HNO3 variando para
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menos, não se mostrando significativa a variável H2O2 e nem a interação entre as variáveis. O
sistema apresentou ausência de curvatura.

(1)HNO3

-5,18

2,30

(2)H2O2

-1,86

1 x2

Curvatura

-0,19

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Estimativa do efeito padronizado (valor absoluto)

Figura1‐ Gráfico de Pareto para HNO3 e H2O2.
O gráfico de superfície de contorno (Figura 2) foi gerado a partir dos dados experimentais
obtidos para múltipla resposta através do planejamento experimental proposto, usando uma
função matemática. A Figura 2 representa uma superfície de contorno gerada a partir de uma
função quadrática, onde os valores de máximos e mínimos podem ser encontrados simplesmente
por inspeção visual do gráfico [BEZERRA et al., 2008].
A partir da visualização do gráfico de superfície de contorno representado na Figura 2, foi
possível perceber que a partir da variação das concentrações de HNO3 e H2O2 é possível
confirmar a condição ótima para o experimento 03.

Figura 2‐ Gráfico de superfície de contorno do planejamento fatorial 22 aplicado a concentração
diluídas de HNO3 e H2O2 para digestão de amostra de leite em pó assistida por micro‐ondas.
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Parâmetros Analíticos
Limite de detecção e de quantificação
O limite de detecção (LD) é definido como a menor quantidade do analito presente em
uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as
condições experimentais estabelecidas [SKOOG, 2002].
O limite de quantificação (LQ) é a menor quantidade do analito em uma amostra que
pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais
estabelecidas. O limite de quantificação pode ser expresso como sendo 3,3 vezes o limite de
detecção. O valor de LQ deve ser o primeiro ponto da curva de calibração, teoricamente.
Na Tabela 3 estão apresentados os valores de BEC, LD e LQ para determinação de
elementos em amostras de alimentos por ICP OES, provenientes da digestão assistida por micro‐
ondas. A utilização do cálculo de LD e LQ a partir do BEC e do SBR, permite a obtenção de valores
mais representativos da detectabilidade do método de análise. Observando‐se a Tabela 3,
percebe‐se que os LD tiveram ampla variação, porém vale ressaltar que os valores obtidos para
Ca, K, Mg e P são os maiores, devido sua presença na crosta terreste [DA COSTA et. al., 2013]. No
entanto, estes valores são dependentes das condições experimentais aplicadas, tornando essa
comparação puramente relativa [Santos, 2011].
Para o cálculo do LD em ICP OES, deve‐se considerar o conceito de concentração
equivalente ao sinal de fundo (BEC), que é a concentração do analito que produz sinal
equivalente à intensidade de emissão do fundo na linha medida. Dessa maneira, o cálculo de LD
mostra mais claramente qualquer mudança nas condições operacionais. É possível calcular LD a
partir das Equações 1, 2 e 3:
Equação 1

Equação 2

Equação 3
em que, Csr é a concentração do elemento na solução multielementar; SBR é a razão sinal
analítico / sinal de fundo; Isr é a intensidade de emissão da solução de referência e Ibranco é a
intensidade de emissão do branco analítico, e RSD é o desvio padrão relativo para 10 medidas
das intensidades da solução do branco analítico.
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Tabela 3‐ Valores para BEC, LD e LQ para análise de amostras de alimentos por ICP OES.
Parâmetros

Ca

K

Mg

Na

P

Zn

BEC (mg L‐1)

0,3

0,1

0,03

1,3

0,05

0,02

LD (µg g‐1)

5,2

5,5

1,1

3,9

3,7

0,4

LQ (µg g‐1)

17

18

3,6

13

12

0,1

Os valores LD e LQ obtidos para uma massa de 0,2 g e um volume final de 15 mL.

Análise química de leite em pó

A exatidão do método para determinação de Ca, K, Mg, Na, P e Zn foi confirmada através
da análise do material de referência certificado de leite em pó NIST 1549 digerido com ácido
nítrico e peróxido de hidrogênio diluídos, e detecção por ICP OES. As concordâncias dos valores
encontrado em comparação aos valores certificados variaram entre 86 ± 1 (K) e 120 ± 4 (Na). As
concordâncias encontram‐se dentro do intervalo de aceitação de 80 e 120% [Da Costa et al.,
2013], mostrando que análise obteve boa exatidão. A precisão foi expressa como desvio padrão
relativo, sendo melhor do que 5,14%. Os resultados obtidos da determinação da concentração de
Ca, K, Mg, Na, P e Zn em 06 (seis) amostras de leite em pó comercializadas na cidade de Aracaju,
submetidas também ao tratamento com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio e assistidas por
micro‐ondas, estão apresentados na Tabela 4.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

Tabela 4‐ Resultados das análises das amostras de leite em pó e do material de referência certificado (leite em pó desengordurado ‐
NIST 1549)
Amostras
Leite caprino A
Leite caprino B
Leite bovino A
Leite bovino B
Leite bovino C
Leite bovino D
NIST 1549
Valor certificado
Valor encontrado
Concordância (%)

Ca / %
0,924 ± 0,034
0,993 ± 0,002
1,330 ± 0,026
0,995 ± 0,022
1,139 ± 0,045
1,005 ± 0,028
Ca / %
1,30 ± 0,05
1,19 ± 0,01
91,4 ± 0,4

%RSD
3,64
0,20
1,98
2,22
3,92
2,75
%RSD
0,39

Mg / %
0,120 ± 0,006
0,129 ± 0,003
0,147 ± 0,004
0,107 ± 0,003
0,142 ± 0,006
0,101 ± 0,004
Mg / %
0,120 ± 0,003
0,141 ± 0,002
118 ± 2

%RSD
4,73
2,50
2,76
3,09
4,54
4,15
%RSD
1,74

Na / %
0,67 ± 0,03
0,47 ± 0,01
0,64 ± 0,01
0,48 ± 0,01
0,56 ± 0,02
0,47 ± 002
Na / %
0,479 ± 0,010
0,598 ± 0,021
120 ± 4

%RSD
4,47
2,20
1,35
2,31
4,18
3,32
%RSD
3,49

P/%
0,72 ± 0,03
0,76 ± 0,02
0,99 ± 0,02
0,68 ± 0,01
0,87 ± 0,04
0,69 ± 0,02
P/%
1,06 ± 0,02
0,94 ± 0,01
88,7 ± 0,7

%RSD
4,60
2,60
2,52
2,15
4,95
3,26
%RSD
0,76

K/%
1,35 ± 0,03
1,36 ± 0,03
1,48 ± 0,03
1,20 ± 0,02
1,41 ± 0,05
1,15 ± 0,04
K/%
1,69 ± 0,03
1,45 ± 0,01
86 ± 1

%RSD
2,50
2,00
1,95
1,55
3,21
3,48
%RSD
1,18

Zn / µg g‐1
20,6 ± 1,1
25,9 ± 0,8
41,5 ± 1,0
28,6 ± 0,6
36,0 ± 1,5
30,5 ± 1,3
Zn / µg g‐1
46,1 ± 2,2
40,9 ± 0,6
88,8 ± 1,2

%RSD
5,14
3,07
2,31
2,13
4,20
4,24
%RSD
1,39

As concentrações variaram entre (0,924 ± 0,034 – 1,330 ± 0,026)% para Ca; (0,101 ± 0,004 – 0,147 ± 0,004)% para Mg; (0,47 ± 0,01 –
0,67 ± 0,03)% para Na; (0,68 ± 0,01 – 0,99 ± 0,02)% para P; (1,15 ± 0,04 – 1,48 ± 0,03)% para K e (20,6 ± 1,1 – 41,5 ± 1,0)mg kg‐1 para Zn.
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o valores máximos permitidos para Zn e Na são de 50,0 mg kg‐1 e 1,92% m m‐1,
respectivamente, sendo que nenhuma amostra de leite em pó excedeu estes valores recomendados [ANVISA, 2014]. Para os macroelementos
Ca, K, Mg e P não existem valores máximos permitidos pela legislação brasileira, devido a sua relação com a essencialidade.
Conclusão
O uso do planejamento fatorial em dois níveis possibilitou a otimização da digestão das amostras com um menor número de
experimentos, reduzindo, assim, o tempo e os custos do trabalho. A eficiência no processo de digestão pôde ser constatada pela eficiência de
decomposição da matéria orgânica (EDMO), que apresentou valores em torno de 75,7%, para a condição otimizada, sendo usada uma mistura
de reagentes diluídos para digestão das amostras de leite em pó assistida por micro‐ondas. O processo de digestão atendendo os conceitos de
Química Verde.
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Os valores máximos permitidos para Zn (50,0 mg kg‐1) e Na (1,92% m m‐1) estiveram
abaixo dos valores recomendados para todas as amostras de leite em pó analisadas, conforme a
ANVISA. Para os macroelementos Ca, K, Mg e P não existe valor máximo permitido pela legislação
brasileira, devido a sua relação com a essencialidade. O método analítico otimizado foi eficiente,
preciso e exato para determinação simultânea de Ca, K, Mg, Na, P e Zn em amostras de leite em
pó por ICP OES, após digestão assistida por micro‐ondas usando reagentes diluídos.
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RESUMO
Devido ao grande número de espécies ainda pouco
estudadas na flora brasileira torna‐se cada vez mais
necessária uma investigação intensa nesta área do
conhecimento. Porém, é necessário utilizar métodos
adequados para a obtenção das substâncias derivadas
destes vegetais. A prospecção fitoquímica representa
uma série de testes preliminares para determinação de
várias substâncias possivelmente presentes na espécie
analisada. Dentre estas, destacam‐se as antocianinas
que são compostos fenólicos que tem como uma de
suas características conferir cor as plantas. Dessa forma

o presente trabalho descreve o estudo realizado com
Annona squamosa, popularmente conhecida como
pinheira. Mediante os testes, observou‐se a presença de
várias substâncias como esteróides nas folhas e frutos,
como também, flavonas, flavanóis e xantonas nas folhas.
Na determinação do teor de antocianinas, procedimento
mais preciso, constatou‐se que as raízes da pinheira
apresentam maior quantidade de antocianinas, cerca de
0,91 mg/100g amostra, porém, conclui‐se ainda que a
Annona squamosa (pinheira) apresenta quantidade de
antocianinas reduzidas.

PALAVRAS‐CHAVE: Avaliação fitoquímica, antocianinas, pinheira

PHYTOCHEMICAL STUDY AND ANTHOCYANIN EVALUATION OF PINHEIRA (Annona squamosa)
ABSTRACT
Due to the large number of poorly studied species in the
flora becomes increasingly necessary intensive research
in this area of knowledge. However, it is necessary to
use suitable for obtaining the substances derived from
these methods vegetables. A phytochemical is a series
of preliminary tests to determine various substances
possibly present in the species examined. Among these,
there are the anthocyanins which are phenolic
compounds that has as one of its features to color
plants. Thus this paper describes the study of Annona

squamosa, commonly known as custard. Upon testing,
the presence of various substances such as steroids in
the leaves and fruits, as well as, flavones, flavanols and
xanthones in leaves was observed. In determining the
content of anthocyanins, more accurate procedure, it
was found that the roots of custard have a higher
amount of anthocyanin, about 0.91 mg / 100g sample,
however, it is concluded that even Annona squamosa
(custard
apple)
presents
amount
reduced.

KEY‐WORDS: Phytochemistry avaluation, anthocyanins, custard apple
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ESTUDO FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DO TEOR DE ANTOCIANINAS NA PINHEIRA (Annona
squamosa)
INTRODUÇÃO
Os derivados vegetais vem sendo estudados cada vez mais e são inúmeras as aplicações
na indústria alimentícia, cosméticos, farmacêutica e outras áreas. Os frutos contêm, além dos
nutrientes essenciais e de micronutrientes como minerais, fibras e vitaminas, diversos compostos
secundários de natureza fenólica, denominados polifenóis (HARBONE & WILLIAMS, 2000). Dessa
forma, observa‐se uma necessidade contínua no estudo desses materiais tão ricos em compostos
de interesse comercial.
As antocianinas são flavanoides que se encontram largamente distribuídos na natureza e
são responsáveis pela maioria das cores azul, violeta e todas as tonalidades de vermelho que
aparecem em flores, frutos e algumas folhas, caules e raízes de plantas (MARKAKIS, 1982;
VINSON et al, 1999). São compostos amplamente utilizados na indústria de corantes.
A espécie Annona squamosa é também conhecida como fruteira‐do‐conde, pinheira ou
ateira. Acredita‐se que ela se origina da América Central ou do oeste da Índia. A árvore é
pequena atingindo 5m de altura. Seu fruto tem de 7 a 10 cm de diâmetro, é redondo e coberto
de saliências arredondadas que tem coloração verde‐pardo acinzentado e sua polpa é branca ou
creme, macia e doce. Suas folhas são longas, finas e ovais e as flores de coloração amarelo
esverdeado aparecem com o crescimento de novas folhas na primavera (MORTON, 1987).
Todas as partes da planta são referidas como tendo valor medicinal. A literatura relata
que as folhas das plantas são ricas em aporfinas e as sementes são utilizadas por tribos na Índia
para produzir abortos (SALUJA e SATANEI, 1989).
Em estudos realizados com as folhas da Annona squamosa identificou‐se a presença de
diversos metabólitos secundários, como: flavonóides (Shinoda), compostos fenólicos (cloreto
férrico), alcalóides (Dragendorff e Mayer), triterpenóides e esteróides (Liebermann Burchard),
quinonas (Bortrager), compostos de lactonas e cumarinas (Baljet), aminoácidos (ninidrina),
antocianidinas (Rosemhein) e açúcares redutores (Fehling) presentes em dois diferentes extratos
(AMADOR, 2006).
Esse projeto tem como finalidade dar continuidade as pesquisas sobre a Annona
squamosa (pinheira) afim de tomar conhecimento dos seus principais constituintes químicos
através das metodologias propostas para a realização do mesmo.
MATERIAIS E MÉTODOS
A realização dos testes fitoquímicos foi baseada na metodologia proposta por Matos
(1997) como se segue.
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Inicialmente, a pinheira foi coletada no município de Apodi – RN e separada em seus
diferentes órgãos: folhas, galhos, raiz e fruto. Cada material foi deixado separadamente em
hexano, etanol e água para obtenção dos seus respectivos extratos hexânico, etanólico e aquoso.
Os extratos foram posteriormente submetidos a testes de determinação qualitativa de
grupos de metabólicos secundários.
1‐ Teste para fénois e taninos
Em um tubo de ensaio contendo cada amostra recolhida dos extratos foi adicionada
solução alcoólica de FeCl3. A solução foi agitada e a observação de uma mudança de cor ou
formação de precipitado abundante, escuro é resultado de teste positivo para o grupo.
2‐ Teste para antocianinas, antocianidinas e flavonóides
Cada amostra foi colocada em 3 tubos de ensaio. O primeiro foi acidificado até pH 3, o
segundo alcalinizado a pH 8,5 e o terceiro a pH 11. Observou‐se a mudança de cor em cada tubo.
Uma disposição de cores confirma a presença das referidas substâncias.
3‐ Teste para leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas
Adicionou‐se uma amostra dos extratos em 2 tubos de ensaio, o primeiro foi acidificado
com HCl até o pH 3 e o segundo alcalinizado com NaOH até o pH 11. Os tubos foram aquecidos
cuidadosamente por 2 a 3 minutos e observou‐se a mudança de cor. Essa mudança foi ainda
comparada com as do teste anterior.
4‐ Teste para flavonóis, flavanonas, flavanonóis e xantonas
Foi adicionado em um tubo de ensaio, com a amostra, magnésio granulado ou em fita e
0,5 mL de HCl concentrado. Após o término da reação, indicada pelo fim da efervescência, foi
observe a mudança de cor da mistura.
5‐ Teste para esteróides e triterpenóides (Lieberman‐Burchard)
Em um tubo de ensaio misturou‐se cada amostra com 1‐2 mL de clorofórmio e o material
foi triturado com o solvente até a menor quantidade de resíduo observada. Filtrou‐se a solução
clorofórmica gota a gota em um pequeno funil fechado com algodão e coberto com alguns
decigramas de Na2SO4 anidro, para um tubo de ensaio bem seco. Adicionou‐se 1 mL de anidrido
acético, agitou‐se suavemente, por fim, juntou‐se cuidadosamente 3 gotas de H2SO4 concentrado
e observou‐se se há rápido desenvolvimento de cores.
6‐ Teste para saponinas
Ao resíduo insolúvel em clorofórmio do teste anterior foi adicionado alguns mL água
destilada e filtrada a solução para um tubo de ensaio. Agitou‐se a solução por dois a três minutos
e observou‐se a formação de espuma, característica de teste positivo para amostra.
Metodologia para quantificação das antocianinas
Os método para determinar o teor de para a extração das antocianinas foram realizados
de acordo com Silva (1996) apud Teixeira et al. (2008). O material constituído por folhas, galhos,
raízes e frutas foram obtidos no município de Apodi‐RN. As amostras foram pesadas, cerca de
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100 g do material (folhas, galhos, raiz e fruto), posteriormente adicionado solvente extrator
(etanol/água) na proporção 70:30 e em seguida adicionado HCl suficiente para ajustar o pH para
2. O material foi deixado por 24 h em descanso a uma temperatura baixa e na ausência de luz.
Após esse tempo o material foi filtrado e transferido para o balão volumétrico de 100 mL e
depois centrifugado a 2000 rpm durante 10 minutos e foi feito a filtração para a retirada do sobre
nadante. Após esta etapa, foi realizada uma participação líquido/líquido com mistura éter‐etilíco
e éter de petróleo na proporção 1:1, o objetivo da purificação é para a extração da clorofila (três
extrações sucessivas). Por fim, transferiu‐se uma alíquota de 10 mL para um balão de 25 mL
aferindo‐se com uma mistura de etanol/HCl na proporção 85:15. Realizou‐se a medida da
absorbância da solução em espectrofotômetro a 535 nm utilizando a mistura etano/HCl como
branco. A quantificação das antocianinas nos extratos vegetais foi realizada em
espectrofotômetro UV marca TEM‐KA T‐2000. Os cálculos do teor de antocianinas é descrito na
Equação 1 a seguir.
AntT (mg/100 g amostra) = DO x VE1 x VE2 x 1000
Valq x m x 982

(1)

Onde, DO: Densidade ótica do extrato diluído (absorbância)
VE1: Volume total do extrato concentrado (100 mL)
VE2: Volume total do extrato diluído (25 mL)
Valq: Volume da alíquota utilizado na diluição do extrato concentrado (10 mL)
M: Massa da amostra
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após análises descritas anteriormente em Materiais e Métodos foi possível a prospecção
fitoquímica qualitativa dos grupos de metabólicos secundários presentes na pinheira bem como a
quantificação de seu teor de antocianinas.
Na Tabela 1 são apresentados os resultados referentes a triagem fitoquímica dos extratos
seus extratos.
Tabela 1 – Resultados dos testes fitoquímicos da pinheira
Extrato
Hexânico

Extrato
etanólico

Extrato aquoso

Folhas

___

Positivo para
esteróides

Positivo para
flavonas, flavanóis e
xantonas

Galhos

Positivo
para
esteróides

___

___

Partes da
planta
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___

___

___

___

Positivo para
esteróides

___

Raiz
Fruto

Fonte – Laboratório de Química Orgânica –IFRN‐Campus Apodi
Analisando os resultados verifica‐se que apenas os extratos da raiz não apresentaram
resultados positivos para nenhum ensaio realizado, o mesmo pode ser justificado pela
quantidade inferior destes em relação ao limite de detecção das análises.
Nos extratos hexânicos dos galhos e etanólico dos frutos e folhas observou‐se a presença
de constituintes químicos da mesma classe, os testes deram positivo para esteróides livres,
caracterizado pela mudança de cor azul evanescente para o verde permanente na mistura. No
extrato aquoso das folhas os testes foram positivos para flavonas, flavanóis e xantonas,
caracterizado com a mudança coloração para o amarelo no meio alcalino.
Após análises das classes presentes nos extratos em questão foi realizado ensaio para
análise quantitativa do teor de antocianinas em cada parte estudada da planta: folhas, galhos,
raiz e fruto. Os obtidos são apresentados na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Teor de Antocianinas totais presente na pinheira
Parte da planta

Antocianinas totais
(mg/100g amostra)

Folhas
Galhos
Raiz

0,46 mg/100g amostra
0,14 mg/100g amostra
0,91 mg/100g amostra

Fruto

0,03 mg/100g amostra

Fonte – Laboratório de Química Orgânica – IFRN – Campus Apodi
Percebe‐se que nos testes fitoquímicos, mesmo não sendo observada nenhuma das classes
analisadas no teste qualitativo as raízes da pinheira apresentaram o maior teor de antocianinas,
0,91 mg/100g amostra, seguido das folhas, 0,46 mg/100g amostra (nesse caso foi confirmado a
presença de compostos fenólicos em seus extratos aquosos) e galhos, 0,14 mg/100g amostra. Já
o fruto apresentou um valor muito baixo de antocianinas em relação aos demais, cerca de 0,03
mg/100g amostra. Vale ressaltar que o extrato da raíz apresentou maior teor de antocianinas,
porém, o teste fitoquímico realizado na raíz não manifestou a presença de antocianinas por
causa da pequena quantida.
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CONCLUSÃO
Os testes fitoquímicos possibilitaram ter uma visão qualitativa de alguns dos constituintes
químicos presentes na pinheira, porém constatou apenas em três membros da planta, folhas,
galhos e frutos. Na avaliação das antocianinas totais, as raízes apresentaram maior resultado com
0,91 mg/100g amostra, portanto a pinheira apresenta uma pequena quantidade de pigmentos
naturais.
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RESUMO
Muitos dos problemas enfrentados pelos alunos na
disciplina de química durante o ensino médio associam‐
se na maioria dos casos com as metodologias adotadas
pelos docentes, que não condizem com o objetivo da
disciplina. Para a execução dessa pesquisa utilizou‐se um
jogo didático pedagógico, para o ensino de Química
Orgânica, denominado Quimisociety. Essa pesquisa
objetiva fornecer subsídios que demonstrem a eficiência
dos jogos didáticos pedagógicos no procedimento de
ensino aprendizagem de Química. Utilizou‐se uma
pesquisa do tipo descritiva em campo, como
procedimento técnico o estudo de caso. Como

ferramenta investigativa utilizou‐se um questionário
com indagações relativas à influência do modelo
pedagógico no ensino da disciplina de Química,
Química/cotidiano, e metodologia adotada pelo
docente. Os dados foram analisados e projetados
estatisticamente a partir do software Origin 7.0.
Participantes 58 alunos do 3º ano do nível médio, em
turnos distintos manhã, tarde e noite. Conclui‐se, que a
grande dificuldade encontrada durante a aula com a
aplicação do jogo didático esta agregada à falta de
conhecimento prévio dos discentes, porém, o jogo
aplicado é um bom recurso a ser utilizado.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Química, Jogos pedagógicos, Metodologia de ensino.

EDUCATIONAL GAME: PROCEDURE FOR LEARNING TEACHING OF CHEMISTRY
ABSTRACT
Many of the problems faced by students in the discipline
of chemistry during high school are associated in most
cases with the methodologies adopted by professors
that are not consistent with the purpose of discipline.
For implementation of this research used an educational
game teaching, for teaching Organic Chemistry, called
Quimisociety. This research aims to provide information
that demonstrate the effectiveness of pedagogical
educational games in teaching learning chemistry
procedure. We used a descriptive research in the field,
technical procedure as the case study. As an
investigative tool used a questionnaire with questions

related the influence of the teaching model in teaching
the subject of Chemistry, Chemistry / everyday, and
methodology adopted by the teacher. Data were
analyzed statistically and projected from the Origin 7.0
software. 58 participating students of the 3º year of
middle level in different shifts morning, afternoon and
evening. It is concluded that the major difficulty
encountered during the lesson with the implementation
of this educational game aggregated to lack of prior
knowledge of the students, however, applied the game
is a good resource to be used.

KEY‐WORDS: Chemistry Teaching, educational games, teaching methodology.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

JOGO PEDAGÓGICO: PROCEDIMENTO DIDÁTICO PARA APRENDIZADEM DE QUÍMICA

INTRODUÇÃO
A Química existe desde os primórdios, diversos estudiosos nos dias atuais encontram
vestígios de conhecimentos químicos na formação das mais variadas civilizações existentes no
planeta. Esses conhecimentos foram adquiridos ao passo que as necessidades humanas se
manifestaram, a partir de então houve o progresso dos saberes e práticas ligadas à
transformação da matéria e o desenvolvimento de técnicas para manipular os conhecimentos
químicos de cada época. Na contemporaneidade é notória a necessidade de métodos que
auxiliem o ensino dessa ciência, tornando‐a menos abstrata e mais palpável aos olhos de seus
discentes, ou seja, se faz necessário que se perceba a aplicação da química teórica a prática
cotidiana.
O ensino de ciências exatas, em geral, é vista como algo abstrato fora da vivência dos
alunos, que por vezes sentem‐se desmotivados a estudar, mesmo diante dos mais variados
recursos que se encontram disponíveis como facilitadores do conhecimento, tais como, novas
tecnologias, mídias, livros paradidáticos, jogos lúdicos, dentre outros. Grande percentual de
docentes se sente intimidados diante do uso desses novos métodos, visto que alterações
resultantes da inserção de novos conteúdos ou novas metodologias de ensino, ou ainda por
inovações nos materiais didáticos são observadas com receio pelo gerenciador do sistema
escolar, ministério da educação (MEC), uma vez que põe em risco a estabilidade existente neste
ambiente, um dos principais riscos que se pode citar seria o fracasso dessas inovações em sala de
aula devido má aceitação por parte dos docentes adeptos dos métodos tradicionais (PRATA et al.,
2007).
É fato que o livro didático continua a ser a central referência para a maioria dos
professores, contudo o docente não deve se tornar refém de um único método de ensino. Sendo
de suma importância o uso de mídias, divulgação cultural, científica e métodos diversificados de
ensino para que haja aprendizagem significativa pelos discentes, desenvolvendo crítico e
consciente a compreensão dos mais variados fenômenos ligados as transformações físicas da
matéria. Porém, esses recursos não devem ser utilizados com intuito de preencher lacunas, mas
de promover o conhecimento de forma dinamizada, cabendo ao professor usá‐los de modo
articulado, sistemático e planejado (DELIZOICOV et al.,2002).
Mesmo diante da amplitude de materiais que podem ser utilizados para complementar o
livro didático em sala de aula, há dificuldade de motivar o aluno a estudar a disciplina de
Química, devido à óptica abstrata com que esses conteúdos são abordados e a falta de interação
entre os próprios discentes e seus docentes. Em suas aulas, o professor deve considerar fatores
que são cruciais, tais como contexto social em que o aluno se encontra inserido, conhecimentos
prévios adquiridos pelos mesmos dentre outros, para que se possa promover uma aproximação e
aceitação por parte dos alunos para com os conhecimentos de Química abordados pelo docente
em suas aulas.
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O despertar do empenho do educando tornou‐se um desafio à proficiência do educador, no
qual o interesse do aprendiz torna‐se a força motriz para o método de aprendizagem, e o
professor, agente determinante de circunstâncias estimuladoras (CUNHA, 2012). A sala de aula
não é mais um ambiente em que se transmite saberes, transformou‐se em uma atmosfera em
que se busca e gera conhecimentos. Na contemporaneidade o professor deve desenvolver
competências, as quais promovam ao discente o despertar, autoconfiança e a aprendizagem, ou
seja, criar e dinamizar situações que proporcione um ambiente favorável a produção de
conhecimento e desenvolvimento de capacidades pessoais e profissionais (ALARCÃO, 2005;
PEDROSO, 2009).
De acordo Brasil (1999), aprendizagem dos conteúdos de Química tem por objetivo
capacitar o aluno para que ele possa compreender os fenômenos químicos que promovem as
transformações no mundo físico. Esta compreensão, por sua vez, deve ser abrangente e
integrada a outras áreas do conhecimento proporcionando ao aluno saberes para que este
sutilmente consiga julgar com propriedade informações fornecidas pelos variados meios de
informação. É necessário que o docente busque meios alternativos que amenizem a abstração
desses conhecimentos e os aproxime do cotidiano dos discentes, proporcionando a estes, maior
compreensão e domínio do assunto abordado.
Libânio (1994), afirma que o processo de ensino acontece através da junção de atividades
elaboradas por docentes e discentes. Através do direcionamento oferecido pelo professor, os
alunos passam a atingir continuamente o desenvolvimento nos estudos das matérias
desenvolvendo de modo eficaz suas competências mentais. No entanto, tal direcionamento para
se tornar eficaz depende intimamente do trabalho desenvolvido pelo professor, que se inicia
desde o planejamento através da estruturação de conteúdos e métodos organizacionais de
ensino à execução da aula.
Para que o ensino realmente possua qualidade se faz imprescindível uma reflexão crítica
sobre os objetos de ensino, métodos e níveis de habilidades dos discentes. Ao realizar esse
procedimento o docente pode identificar com propriedade os temas relacionados às práticas de
ensino, estilos de aprendizagem dos discentes e buscar estratégias e metodologias alternativas
para superar as dificuldades detectadas durante sua pesquisa. Deste modo à incapacidade de
introduzir práticas reflexivas no meio acadêmico pode ocasionar dificuldades no desempenho da
aprendizagem dos discentes e comprometer o profissionalismo dos docentes (CLARKE, 2008).
Um dos métodos “estratégias” pode ser a utilização de uma linguagem atraente que
promova o despertar do interesse do discente para a aprendizagem, torná‐lo mais próximo
possível da realidade, decompondo os conteúdos em vivência. Através da utilização de atividades
lúdicas, o docente pode contribuir significativamente para a elaboração de conceitos, fortalecer
conteúdos estudados anteriormente, promover a sociabilidade entre os discentes, desenvolver a
criatividade, espírito de competição e a cooperação entre os alunos, preparando‐os para o
verdadeiro convívio em sociedade (FIALHO, 2008).
Piaget (1994) declara que a utilização de jogos como procedimento educacional é uma das
oportunidades com a qual se pode trabalhar o uso de regras, mesmo este em um primeiro
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momento não se limitando a aceitação e obediência por parte do indivíduo, porém, havendo a
atribuição de valores morais e sociais decorrente do confronto dos variados pontos de vista. Os
jogos por sua vez podem ser classificados como educacional e didático.
Kishimoto (1998, 2002), afirma que este possui função educacional desde que desenvolvam
significativas habilidades cognitivas consideradas importantes na resolução de problemas,
originando rapidez de raciocínio, percepção e criatividade, dentre outros fatores que constituem
o processo de aprendizagem. O didático, no entanto, é produzido com o intuito de atingir
conteúdos específicos sendo seu uso exclusivo na esfera escolar. Seu uso deve ser cauteloso e
articulado, conciliando a função lúdica a educativa, caso contrário haverá apenas ensino ou
diversão.
Não há aprendizagem sem prazer e atividade intelectual, a utilização de métodos
alternativos como a ludicidade trata‐se de uma boa estratégia para a eficiência da aprendizagem,
pois estas desenvolvem a cognição, socialização, criatividade, motivação (MIRANDA, 2001;
NEVES, 2007; PINTO, 1997). A construção ou adptação de jogos a conteúdos escolares promovem
ao aluno desenvoltura ao buscar soluções para as mais variadas situações em que encontra‐se
inserido, visto que o indivíduo esta em meio a situações, problemas e desafios que os incitam a
criar e buscar estratégias para supera os obstáculos impostos pelo jogo, desenvolvendo aspectos
cognitivos que auxiliam na compreensão das teorias estudadas em sala de aula (FURTADO, 2008;
BORGES; SCHWARZ, 2005).

METODOLOGIA
Pesquisa foi classificada como, descritiva em campo, adotando os procedimentos da
pesquisa em laboratório (quase experimental), e como procedimento técnico adotou‐se estudo
de caso (GIL, 2002).
Cinquenta e cinco (55) alunos de ambos os sexos com idades entre 16 e 48 anos, de uma
escola pública do Ensino Médio do Sertão Central do Ceará, participaram da pesquisa. Estes
cursavam o 3º ano do nível médio em turnos distintos: manhã, tarde e noite.
Para realizar a pesquisa utilizaram‐se os seguintes materiais: jogo pedagógico Quimisociety,
cronômetro, quadro branco e pincel atômico, questionário contendo quinze perguntas, de
múltiplas escolhas, relacionadas à influência do modelo pedagógico no ensino da Química
orgânica, química/cotidiano e metodologia adotada pelo professor em sala de aula. Este modelo
pedagógico foi desenvolvido pelo autor, tendo sido aplicado logo após a aula expositiva
dialogada sobre o assunto em pauta seguido posteriormente pela aplicação do questionário para
a coleta de dados. Das quinze indagações foram selecionados pelo autor os quatro resultados
mais relevantes para este trabalho.
Após a coleta dos dados estes foram analisados e projetados estatisticamente a partir do
software Origin7.0.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 retrata as metodologias utilizadas pelo professor ao ministrar a disciplina de
Química Orgânica, 72,7% dos participantes da pesquisa asseguraram que o docente utiliza a
metodologia expositiva dialogada, 12,7% afirmam ser utilizado o método de trabalho em grupo,
9,1% declaram ser a técnica de trabalho individual, 3,6% relatam ser aula expositiva, enquanto
1,8% asseguram haver a mesclagem de metodologias.
Ao aplicar o questionário, foi esclarecido aos discentes que poderiam escolher mais de uma
metodologia. No entanto, cada participante escolheu apenas uma, dando ênfase a mais utilizada
durante as aulas. As metodologias utilizadas em sala de aula são de fundamental importância
para que haja uma boa compreensão dos conteúdos abordados pelo docente, principalmente
quando se trata dos conteúdos de Química, por vezes considerados abstratos e sem relação com
o cotidiano dos discentes (SILVA et al., 2013). Prata et al. (2007), declara que as inovações
utilizadas para o ensino aprendizagem ainda é contemplado com receio pelo coletivo responsável
pelo gerenciamento do sistema escolar, pois métodos novos põe em risco a estabilidade da
“aprendizagem” promovida pelas metodologias tradicionais, porém o professor contemporâneo
não deve possuir medo de reciclar seus conhecimentos e ousar em seus métodos de ensino.
Expositiva
Expositiva dialogada
Trabalho em grupo
Trabalho individual
Seminários
Outra(s)

12,7%

72,7%

9,1%
1,8%
3,6%

Figura 1 – Metodologias adotadas pelo docente durante aulas de Química orgânica.

A Figura 2 nos revela que 41,8% dos discentes asseguram que utilização de jogos
pedagógicos pode auxiliar muito o ensino aprendizagem de Química, 34,5% alegam que auxiliam,
23,6% afirmam auxiliar pouco, porém nenhum dos participantes declararam que o uso de jogos
pedagógicos não seria útil como auxílio para o ensino de Química. O uso de modelos pedagógicos
como suporte metodológico para aulas de Química são relativamente importantes, pois estes
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desmistificam a afirmação de que as aulas de ciências são enfadonhas, e que não há dinamismo
ou interatividade entre discentes e docentes.
Maldaner (1999) assegura que o uso de jogos didáticos se constitui na quebra do
pensamento de que o discente deve apenas assimilar passivamente conceitos e informações,
sem interação com modalidades metodológicas diferenciadas. O uso de atividades lúdicas por
sua vez estimula o pensamento, criando aspectos cognitivos significativos para a aprendizagem,
visto que ocorre um desbloqueio mental. Freire (2001), afirma que educar não é transferir
conhecimentos, más originar possibilidades para que este seja construído pelos discentes. O uso
apenas do livro didático e metodologia expositiva, é comprovadamente insuficiente em sala de
aula, sendo de grande importância que se busque metodologias que auxiliem outras já existentes
e utilizadas pelo professor no ambiente acadêmico.
Auxiliam muito
Auxiliam pouco
Auxiliam
Não auxiliam

23,6%

34,5%

0,0%
41,8%
Figura 2 – Contribuição de jogos pedagógicos para aulas de Química.

Após a aplicação do jogo Quimisocitey, solicitou‐se aos participantes que avaliassem a
utilização do modelo relacionando a aprendizagem de Química Orgânica, especificamente para
os conteúdos de nomenclatura dos compostos orgânicos. A Figura 3 evidencia que um percentual
de 60,0% dos alunos afirmou ser boa a utilização do modelo para auxiliar na aprendizagem dos
conteúdos, 30,9% dizem ser excelente, 9,1% asseguram ser regular, porém nenhum dos alunos
alegam não ter utilidade.
Conforme Prensky (2012), os jogos são instrumentos que proporcionam diversão, prazer e
satisfação. Estes por sua vez possuem regras que precisão ser seguidas e que dão suporte para o
indivíduo aprender a viver em sociedade e a respeitar a diversidade existente neste meio. Relata‐
se ainda que jogos pedagógicos possuem metas que promovem a motivação do executante e o
faz realizar o feedback originando aprendizado, além da emoção causada pela adrenalina dos
conflitos, competições, desafios e oposições ocasionados durante seu acontecimento. Nem
mesmo com os livros e filmes muitas vezes utilizados como recursos para complementar as aulas,
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promove‐se alguns dos fatores citados anteriormente, sendo estes pouco interativos e gerando
experiência para uma única pessoa apenas, enquanto que, os jogos são experiências sociais
altamente interativas.
30,9%

Conceito Avaliativo

Excelente

60,0%

Bom

9,1%

Regular

0,0%

Ruim
0

10

20

30

40

50

60

70

Percentual de Participantes

Figura 3 – Avaliação do jogo Químisociety para aprendizagem de Química Orgânica
“nomenclatura dos compostos”.

Solicitou‐se aos participantes que conceituassem o grau de aprendizagem dos conteúdos
de nomenclatura dos compostos orgânicos após a aula com o modelo pedagógico Quimisociety.
A Figura 4 mostra que, 50,9% dos discentes declaram que o modelo contribuiu para a
aprendizagem desses conteúdos, 29,1% asseguram que o uso deste contribuiu muito, 16,4%
alegam ter contribuído pouco, 3,6% relatam não contribuir para a aprendizagem. Constatou‐se
que a grande maioria dos discentes pesquisados afirmaram que houve contribuição por parte do
modelo pedagógico Quimisociety, pois ao efetuar o somatório da parcela que afirma ter
contribuído com a que declara ter contribuído muito temos um percentual de 80%, dado este
que certifica a necessidade de aulas mais dinamizadas e atrativas.
Fialho (2007) sugere como técnica para facilitar à elaboração de conceitos, espírito
competitivo, cooperação e criatividade em sala de aula a exploração do aspecto lúdico, tornando
essa técnica mais transparente, assegurando que haja domínio sobre os objetivos
fundamentados para compressão dos assuntos abordados. Campos et al. (2002), por sua vez,
afirma que os aspectos lúdico e cognitivo encontrados no jogo educativo possuem contribuição
eficaz para o entendimento de conceitos abstratos e complexos, beneficiando principalmente o
raciocínio e a argumentação, desenvolvendo a cognição e a construção de representações
mentais.
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Grau de Apoio Para Aprendizagem

29,1%

Contribuiu muito

50,9%
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Contribuiu pouco
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Figura 4 – Contribuição do jogo didático Quimisociety para aprendizagem de nomenclatura dos
compostos orgânicos.

CONCLUSÕES
Conclui‐se que as dificuldades dos alunos encontram‐se frequentemente relacionadas às
metodologias utilizadas em sala de aula pelos docentes as quais não condizem com os conteúdos
lecionados e se tornam inadequadas como facilitadoras para o desenvolvimento do
conhecimento cientifico do aluno. Geralmente predomina nas salas de aula o uso da metodologia
expositiva dialogada, metodologia esta que alguns autores consideram ser o fracasso da
disciplina de Química, porém, podendo ser bastante útil quando em conjunto com outras
metodologias existentes como o uso do modelo pedagógico utilizado para esta pesquisa.
Faz‐se necessário que o professor renove suas metodologias e competências para que
possa intermediar o conhecimento de forma dinâmica e atrativa aos olhos dos discentes,
desmistificando os pontos que tornam a Química uma ciência de difícil compreensão. Porém
salienta‐se que essas metodologias não devem ser utilizadas com o intuito de preencher lacunas
deixadas durante as aulas, esses métodos deve possuir caráter educativo, para que não seja
priorizado a penas a diversão sem aprendizagem.
Conclui‐se finalmente que o jogo pedagógico utilizado Quimisociety se trata de um bom
recurso a ser explorado nas aulas de nomenclatura dos compostos orgânicos, seu uso facilita a
aprendizagem e dinamiza a relação entre os alunos, docente, disciplina e cotidiano.
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RESUMO
Astronium fraxinifolium Schott é uma Anacardiaceae
conhecida como Gonçalo-alves, tendo utilização na
medicina popular. O presente artigo teve por finalidade
realizar
testes
fitoquímicos
investigativos,
especificamente com extratos hidroalcoólicos da
referida espécie. Os mesmos objetivaram identificar a
presença de importantes grupos, tais como: fenóis,
taninos, antocianinas, antocianidinas, flavonoides,
leucoantocianidinas, catequinas, flavonas, flavonóis,
flavononas, flavononóis, e/ou xantonas e/ou seus
heterosídeos livres, catequinas, esteróides livres,
triterpenóides pentacíclicos, saponinas e alcaloides. Os

testes foram considerados positivos por reações de
precipitação, coloração e formação de espuma.
Finalizadas as análises constatou-se positividade para
fenóis, flavonoides, flavonóis, flavononas, flavononóis,
xantonas e esteroides livres para o extrato etanólico das
folhas. Bem como, fenóis, flavonóides, triterpenóides
pentacíclicos livres e alcaloides no extrato dos talos e
taninos flabobênicos, flavonóides, leucoantocianidinas,
catequinas, esteroides livres e saponinas para o extrato
hidroalcoólico das cascas. Constatou-se assim, a
relevante presença de metabólitos secundários em
ambas as partes da planta estudada.

PALAVRAS-CHAVE: Gonçalo-alves, extrato etanólico, análises, testes fitoquímicos, metabólitos secundários.

PHYTOCHEMISTRY SCREENING OF EXTRACTS FROM ETHANOL Astronium fraxinifolium Schott
(GONÇALO-ALVES).
ABSTRACT
Astronium fraxinifolium Schott is an Anacardiaceae
known as Gonçalo-alves, taking use in folk medicine.
This article aims to put sample to obtain results from
investigative phytochemical tests, specifically made in
hydroalcoholic extracts. They are to identify the
presence of: phenols, tannins, anthocyanins,
anthocyanidins,
flavonoids,
leucoanthocyanidins,
catechins, flavones, flavonols, flavonones, flavononóis,
and/or xanthones and their free or glycosides,
catechins, free steroids, pentacyclic triterpenoids,
saponins and alkaloids. The tests were considered

positive for precipitation reactions, coloring, foaming.
After these analyzes it was found positive for phenols,
flavonoids,
flavonols,
flavonones,
flavononóis,
xanthones and free to the ethanol leaf extract steroids.
As well as phenols, flavonoids, pentacyclic triterpenoids
and free alkaloids, was found in the extract of the
stems. In order flabobênicos tannins, flavonoids,
leucoanthocyanidins, catechins, and free steroid
saponins for the hydroalcoholic extract of bark. It was
found so significant presence of both side parts of the
plant metabolic study.

KEY-WORDS: Gonçalo-alves, ethanol extract, analysis, phytochemical tests, secondary metabolites.
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TRIAGEM FITOQUÍMICA DE EXTRATOS ETANÓLICOS DE Astronium fraxinifolium Schott
(GONÇALO-ALVES).
INTRODUÇÃO
O Brasil possui um grande potencial para a biodiversidade e tem uma riqueza de
conhecimento tradicional acumulado pelos habitantes locais que têm acesso direto com a
natureza e os produtos da biodiversidade (CARTAXO et.al, 2010, p. 326, apud ALBAGLI, 2001).
O conhecimento popular a respeito de plantas medicinais, desperta o interesse de
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, e dentre estas estão: a química e a
farmacologia, que indiretamente acabam por demonstrar inovações respaldadas no
conhecimento científico.
Atividades terapêuticas previamente encontradas pela população local de determinada
região, são muitas vezes comprovadas em laboratório através de seus constituintes químicos e
nos leva ao uso de extratos etanólicos de plantas para a obtenção de medicamentos ou dos
demais produtos medicamentosos.
Atualmente 250 - 500 mil espécies de vegetais fazem parte da flora brasileira (SILVA,
2011). Portadora de uma vasta medicina popular determinante nos diversos estudos, herdada
principalmente dos indígenas, ainda é pouco conhecida e estudada. Raramente encontramos
estudos provenientes de plantas medicinais no Brasil, pois existem patentes registradas no
exterior com o patrimônio brasileiro.
É fortemente encontrado o uso de plantas medicinais em fitoterápicos, estando cada vez
mais em expansão no mundo e do total de medicamentos consumidos atualmente, cerca de 40%
são de origem natural. Temos em média cerca de 2000 espécies de plantas brasileiras sendo
usadas na medicina popular.
O Gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium Schott) é uma espécie perene, nativa do Brasil,
pertencente à família Anacardiaceae, encontrada na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga,
tem hábito de terrenos rochosos e secos. (LORENZI, 1992).
Ele é bastante utilizado no combate de complicações na saúde como: disenteria e febre.
Tratando-se as mesmas com uma espécie de chá, produzido através do cozimento de suas folhas.
(CARTAXO et.al, 2010, p. 330).
Essa espécie possui madeira pesada (densidade de 1,09 g.cm3), compacta, rígida, de
grande durabilidade sob condições naturais, o que a classifica como adequada para uso na
construção civil e naval. (LORENZI, 1992).
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Figura 1 – Fotografia da planta Gonçalo-alves
Fonte: http://www.viveiroipe.com.br/?mudas=goncalo-alves
O principal objetivo da atual pesquisa foi estudar os aspectos químicos e farmacológicos
do gênero Astronium fraxinifolium Schott e avaliar através de testes químicos e/ou biológicos, a
presença de compostos químicos que comprovem sua utilização na medicina popular.
MATERIAIS E MÉTODOS
Coleta do Material
A coleta do material foi realizada no mês de setembro de 2013, na residência de um dos
moradores da cidade de Quixadá. Além das folhas, foram também coletadas as raspas de talos e
cascas da Astronium fraxinifolium Schott que, logo em seguida, foram devidamente armazenados
e transportados para o laboratório do referido Instituto Federal em Maracanaú. As folhas
danificadas ou que apresentavam alguma alteração visível de fungo ou qualquer outro material
que pudesse interferir nas análises foram descartados. As folhas selecionadas foram lavadas com
água destilada para a retirada de impurezas.
As demais amostras das plantas foram apenas compactadas em recipiente de vidro, sendo
os talos colocados em dois recipientes e as cascas em apenas um de tamanho menor, devido à
quantidade reduzida de seu material.
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Preparo do Extrato Etanólico
a)
375,20 g de folhas picotadas foram colocadas em um recipiente de vidro, onde foram
adicionados 2500mL de álcool etílico a 96%. Em seguida, o recipiente foi tapado e deixado em
repouso por três dias para a concentração da primeira extração, por mais três dias para a
segunda e assim sucessivamente.
b)
113,73g de cascas foram colocadas em um recipiente de vidro, onde foram adicionados
1000mL de álcool etílico a 96%. Em seguida, o recipiente foi tapado e deixado em repouso por
três dias para a concentração da primeira extração, por mais três dias para a segunda e assim
sucessivamente.
c)
472,36g dos talos foram colocados em um dos recipientes e 426,65g em outro, onde
foram adicionados 2700mL de álcool etílico a 96% em cada um. Em seguida, os recipientes foram
tapados e deixados em repouso por três dias para a concentração da primeira extração, por mais
três dias para a segunda e assim sucessivamente.
O procedimento de coleta do extrato e acréscimo do solvente nos recipientes descritos
acima foi feito repetidas vezes. Após esse período, iniciou-se o processo de
filtração/concentração utilizando-se papel filtro para o recolhimento do resíduo, e um sistema de
rotoevaporação para concentração do extrato etanólico. De acordo com SIMÕES (2004) a
extração foi repetida seguidas vezes utilizando o mesmo material vegetal, renovando-se apenas o
líquido extrator, até a observação da redução da coloração escura do solvente. Em seguida, foi
acondicionado em um vidro com tampa e identificado.
Testes fitoquímicos
Foram realizados os seguintes testes fitoquímicos, segundo MATOS (2009), para ambos os
extratos etanólicos:
a) Fenóis e Taninos
Em um tubo de ensaio com numeração 1 foram colocados 3mL de extrato etanólico
juntamente com três gotas de solução alcoólica de FeCl3. O aparecimento da coloração azul a
vermelho confirma a presença de fenóis e a observação de um precipitado escuro de tonalidade
azul é indicativa da presença de taninos. Paralelamente, foi realizado um teste em branco, isto é,
usando apenas água e cloreto férrico.
b) Antocianinas, Antocianidinas e Flavonóides.
Em três tubos de ensaio, numerados de 2-4, foram adicionados 3mL de extrato etanólico
diluído. Em seguida, um dos tubos, foi acidulado a pH 3, e os dois outros foram alcalinizados a pH
8,5 e 11. Observou-se a mudança de coloração do material.
c) Leucoantocianidinas, Catequinas e Flavonas.
Em dois tubos, numerados 5 e 6, foram colocados 3mL do extrato etanólico diluído (1:7).
O tubo 5 foi acidulado com HCl 3M até pH 3 e o outro alcalinizado NaOH 10% até pH 11. Os tubos
foram aquecidos com auxílio de uma lamparina a álcool durante 3 minutos. Observou-se a
alteração da cor através da comparação com os tubos usados nos testes anteriores.
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d) Flavonóis, Flavanonas, Flavononóis e Xantonas.
Três mililitros do extrato foram inseridos em um tubo de ensaio com numeração 7. Alguns
centigramas de magnésio granulado e 0,5mL de HCl 37 % p/p foram adicionados ao mesmo. Após
o término da reação a intensificação da cor foi comparada entre os tubos 7 e 5. Aparecimento ou
intensificação da cor vermelha foi indicativo da presença de flavonóis, flavononas, flavononóis e
xantonas.
e) Catequinas
Um palito de fósforo, sem a cabeça, foi mergulhado no extrato hidroalcoólico. Após
evaporação do solvente uma das faces do palito foi reumedecida com HCl 37 % p/p, com auxílio
de um bastão de vidro. O palito foi aquecido na face onde se encontrava o HCl por 3 minutos ao
calor de uma chama de álcool, evitando que ele ficasse tostado. Observou-se o aparecimento de
cor vermelha ou pardo avermelhada no lado acidulado do palito.
f) Esteroides e Triterpenóides
Uma alíquota 10mL de extrato foi colocada em um béquer e levada a secura total em
banho-maria. O resíduo obtido, foi extraído três vezes com 2mL de clorofórmio. O material
extraído foi filtrado em funil comum dotado de algodão e alguns decigramas de sulfato de sódio
anidro, com intuito de evitar a umidade. Ao filtrado foram adicionados 1mL de anidrido acético e
3 gotas de ácido sulfúrico 98%, agitando-se suavemente. Mudança de azul para verde
permanente será indicativo da presença de esteroides livres. Coloração parda até vermelha será
indicativa da presença de triterpenóides pentacíclicos livres.
g) Saponinas
O resíduo insolúvel em clorofórmio, separado na operação anterior, foi redissolvido em
10mL de água destilada, filtrado e transferido para um tubo de ensaio. A solução foi fortemente
agitada por 3 minutos, sendo observado o aparecimento de espuma abundante e persistente. Em
caso afirmativo, foram adicionados 2mL de HCl 37 % p/p ao filtrado mantendo-o em banho-maria
por 1 hora. Após resfriamento, foi neutralizado com solução de NaOH 10%, filtrado e agitado
para verificação da formação de espuma ou precipitado. Sendo esta constatada, o teste será
considerado positivo para saponinas.
h) Alcaloides
Em um béquer bem seco, coloque a mesma alíquota de preparação do extrato diluído
inicialmente, depois dilua com 7mL de etanol com a ajuda de um bastão de vidro. Em seguida,
adicione 20mL de ácido sulfúrico à 1%. Leve à fervura por 2 minutos em chapa aquecedora, com
temperatura de aproximadamente 220°C. Logo após resfriado, filtramos através de um funil de
vidro, com papel filtro, diretamente para um tubo de ensaio. Depois se divide igualmente em três
tubos menores. Adicione então, 3 gotas dos reagentes: Hager, Mayer e Dragendurff. Havendo
formação de precipitado em pelo menos dois dos tubos o teste é positivo.
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Interpretação dos resultados
Os resultados foram interpretados de acordo com critérios qualitativos adotados por
MENDES (2002), conforme Tabela 1.
Tabela 1 - Critérios adotados para expressar o grau de intensidade dos resultados
Grau de intensidade

Critérios

Forte

(+++)

Moderado

(++)

Fraco

(+)

Ausente

(-)

Resultados e Discussão
Os referidos resultados abaixo estão relacionados com as três partes da planta em
questão.
Tabela 2 - Composição Química dos Compostos secundários encontrados e suas respectivas
intensidades – Extrato etanólico das folhas de Astronium fraxinifolium S.
Grupo Químico

Resultado

Intensidade

Fenóis

+

(+++)

Taninos

-

(-)

Antocianinas

-

(-)

Antocianidinas

-

(-)

Flavonóides

+

(++)

Leucoantocianidinas

-

(-)

Catequinas

-

(-)
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Flavonóis, Flavononas,
Flavononóis, e ∕ ou seus

+

(+++)

Confirmação de Catequinas

-

(-)

Esteróides Livres

+

(++)

-

(-)

Saponinas

-

(-)

Confirmação de Saponinas

-

(-)

Alcaloides

-

(-)

Heterosídeos

Triterpenóides Pentacíclicos
Livres

Tabela 3 - Composição Química dos Compostos secundários encontrados e suas respectivas
intensidades – Extrato etanólico dos talos de Astronium fraxinifolium S.
Grupo Químico

Resultado

Intensidade

Fenóis

+

(++)

Taninos

-

(-)

Antocianinas

-

(-)

Antocianidinas

-

(-)

Flavonóides

+

(++)

Leucoantocianidinas

-

(-)

Catequinas

-

(-)
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Flavonóis, Flavononas,
Flavononóis, e ∕ ou seus

+

(+++)

Confirmação de Catequinas

-

(-)

Esteróides Livres

-

(-)

+

(++)

Saponinas

-

(-)

Confirmação de Saponinas

-

(-)

Alcaloides

+

(++)

Heterosídeos

Triterpenóides Pentacíclicos
Livres

Tabela 4 - Composição Química dos Compostos secundários encontrados e suas respectivas
intensidades – Extrato etanólico das cascas de Astronium fraxinifolium S.
Grupo Químico

Resultado

Intensidade

Fenóis

-

(-)

Taninos

+

(+++)

Antocianinas

-

(-)

Antocianidinas

-

(-)

Flavonóides

+

(+++)

Leucoantocianidinas

+

(++)

Catequinas

+

(+)
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Flavonóis, Flavononas,
Flavononóis, e ∕ ou seus

+

(+++)

Confirmação de Catequinas

+

(+)

Esteróides Livres

+

(++)

-

(-)

Saponinas

+

(+++)

Confirmação de Saponinas

+

(+++)

Alcaloides

-

(-)

Heterosídeos

Triterpenóides Pentacíclicos
Livres

Observou-se a presença de flavonóis nos três extratos analisados, indicando assim uma
boa aplicabilidade destes para fins farmacêuticos, tendo em vista que: “Os flavonóis e seus
análogos sintéticos podem atuar como antivirais, já que os mesmos são heterosídeos menos
eficazes em valores de atividade do que, por exemplo, as agliconas” (HUDSON et. al, 1993).
Em meio aquoso as saponinas formam espuma persistente e abundante, como foi
observado no extrato etanólico das cascas. Isso se deve ao fato de apresentarem na sua
estrutura, uma parte lipofílica, ou seja, sem afinidade com a água também conhecida como
aglicona ou sapogiana e uma parte hidrofílica. Simões (2004) afirma que as saponinas podem
hidratar a secreção presente nos brônquios, amenizando problemas como a bronquite. E os
taninos, por sua vez, agem sobre o edema formado pela bronquite. O que significa dizer que é
muito importante na obtenção de medicamentos para problemas respiratórios.
Os alcaloides presentes no extrato etanólico dos talos possuem ampla gama de ações
biológicas como anti-hipertensivos, antitumorais, amebicidas, eméticas e anti-inflamatórias.
Segundo a afirmação de SAXENA et al. (1993), esta substância diminuiu consideravelmente o
desenvolvimento da totalidade de larvas, pupa e adultos de Anopheles, demonstrando assim,
uma ação larvicida.
CONCLUSÕES
Nos extratos etanólicos das folhas, dos talos e das cascas de Astronium fraxinifolium
Schott, identificou-se classes de compostos químicos de bastante relevância nos estudos de
mapeamento fitoquímico: fenóis, taninos, flavonóis, esteroides livres, alcaloides, flavononóis,
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xantonas livres e/ou seus heterosídeos, saponinas, flavanonas, leucoantocianidinas, catequinas
flavonóis, triterpenóides pentacíclicos livres.
Esse estudo é então, de grande valia para o estabelecimento de estudos mais
aprofundados para a descoberta de novos métodos terapêuticos e medicinais, corroborando com
a relevância deste trabalho e trazendo inovações para a ciência químico-farmacêutica.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Instituto Federal do Ceará (IFCE) e a Fundação Cearense de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) pelo apoio financeiro.
REFERÊNCIAS
1. CARTAXO, S. L. et.al Medicinal plants with bioprospecting potential used in semi-arid
northeastern Brazil. Journal of Ethnopharmacology. Science Direct, 2010. p. 326
2. ALBAGLI, S. Amazônia: fronteira geopolítica da biodiversidade. Parcerias Estratégicas, Brasília
4, 5–19, 2001.
3. SILVA, A.S.B. Avaliação da atividade antinociceptiva e anti-inflamatória de mikania lindleyana
dc.: validação do uso na medicina popular. Belém, 2011. Dissertação de mestrado-Instituto de
Ciências da Saúde-Universidade Federal do Pará, 2011.
4. LORENZI, H. Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas
do Brasil. Nova Odessa: Plantarum, 1992. v. 1, 352 p.
5. SIMÕES, C.M. O; SCHENKEL, E.P; GOSMANN, G & et al. Farmacognosia: da planta ao
medicamento. Porto Alegre: Editora da UFSC, 2004. 5ª ed., 1102 p.
6. MATOS, F.J.A. Introdução à Fitoquímica Experimental. Fortaleza: UFC Edições, 2009.
7. MENDES, B., VENÂNCIO, C.M.N., JARDIM, M.A.G., SILVA, J.C. Informações fitoterápicas e
composição química de Mikania lindleyana DC. (Asteraceae). Revista Brasileira de Farmácia,
Rio de Janeiro, v.83, n.1/4, p.27-29, 2002.
8. HUDSON, J.B., GRAHAM, E.A., HARRIS, L., ASHWOOD-SMITH, M.J. The unusual UVA-dependent
antiviral properties of the furoisocoumarin, coriandrin. Photochemistry and Photobiology.
v.57. p.491-496, 1993.
9. SOUZA, F.A., SENA, J., MARANHO, L.T., OLIVEIRA, C.M.R., GUIMARÃES, A.T.B. Caracterização
fitoquímica preliminar de infusões populares obtidas das partes aéreas das espécies Apium
leptophylum (Pers.) F. Muell. ex Benth. (Apiaceae), Elvira biflora L. (DC.) e Vernonia
polyanthes Less. (Asteraceae). Revista Brasileira de Farmácia, v.89, n.1, p.24-27, 2008.
10. SAXENA, R.C., HARSHAN, V., SAXENA, A., SUKUMARAN, P., SHARMA, M.C., KUMAR, M.L.

Larvicidal and chemosterilant activity of Annona squamosa alkaloids against Anopheles
stephensi. Journal of the American Mosquito Control Association, v.9, p.84-87, n.1, 1993.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA DO GLICEROL COM ÁCIDO OXÁLICO
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RESUMO
Com a constante necessidade da humanidade em
energia, desde o século XX o petróleo é um dos
produtos mais consumidos no mundo todo. Porém, ao
longo dos anos, o mesmo gerou danos ambientais
irreversíveis, levando a sociedade científica buscar novas
formas de energia, na qual o biodiesel vem tendo sua
produção aumentada exponencialmente. O biodiesel é
um combustível que pode ser obtido, dentre suas
diferentes
formas,
através
da
reação
de
transesterificação que gera além do biodiesel, a
glicerina. A glicerina é um triálcool que possui uma
grande aplicabilidade no mercado, contudo, com a
elevação da produção de biodiesel nas ultimas décadas,

uma grande quantidade de glicerina é produzida
proporcionalmente, gerando assim a defasagem de seu
valor de mercado, gerando assim grandes impactos
econômicos e ambientais. Assim, diante desses fatores
faz‐se necessário o desenvolvimento de pesquisas
visando descobrir novas aplicações para a glicerina
através de transformações químicas. Dentre as
transformações, a modificação do glicerol PA com ácido
oxálico gerou resultados preliminares satisfatórios. Os
produtos
obtidos
foram
caracterizados
por
espectroscopia na região do infravermelho e confirmado
pelo aparecimento de uma nova banda de absorção em
1750 cm‐1.

PALAVRAS‐CHAVE: Glicerol, Ácido Oxálico, Esterificação, Transformação Química.

CHEMICAL TRANSFORMATION OF GLYCEROL WITH OXALIC ACID
ABSTRACT
With the constant need of humanity into energy, since
the twentieth century oil is one of the most consumed
products worldwide. But, over the years, it has
generated irreversible environmental damage, leading
to scientific society to seek new forms of energy, which
comes
with
biodiesel
production
increased
exponentially. Biodiesel is a fuel that can be obtained,
among
its
different
forms,
through
the
transesterification reaction generating addition to
biodiesel, glycerin. Glycerin is a threealcohol that has
wide applicability in the market, however, with the rise
in biodiesel production over recent decades , a large

amount of glycerin is produced in proportion,
generating a lag of its market value, thus generating
large economic impacts and environmental. Thus, in
view of these factors it is necessary to develop research
aimed at discovering new applications for glycerine
through chemical transformations. Among the changes,
the modification of glycerol with carboxylic acid showed
satisfactory preliminary results. The products were
characterized by infrared spectroscopy and confirmed
by the appearance of a new absorption band at 1750 cm
‐1
.

KEY‐WORDS: Glycerol, Oxalic Acid, Esterification, Chemical Transformation
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TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA DO GLICEROL COM ÁCIDO OXÁLICO
INTRODUÇÃO
Desde o início do processo de industrialização da humanidade, o ser humano é
bombardeado constantemente pela necessidade do uso de energia. Porém, a partir do século XX,
a humanidade sofreu um “tsunami” de energia oriundo do uso do petróleo e seus derivados no
cotidiano humano, gerando assim competições entre países e elevando as taxas de conforto da
humanidade. Porém, o consumo desse recurso energético libera grandes quantidades de gases
poluentes na atmosfera, gerando mudanças climáticas significativas, bem como o esgotamento
de reservas de petróleo em todo o plano pela sua exploração irresponsável. Assim, desde o final
do século XX, surge na sociedade cientifica um profundo debate a cerca da produção de fontes
energéticas renováveis que não gerem grandes impactos ambientais e nem permitam o regresso
tecnológico da Terra (Rivaldi et al, 2010).
Os problemas ambientais relacionados ao aquecimento global têm motivado inúmeros
estudos sobre fontes renováveis de energia que tenham uma menor emissão de gases que
causem o efeito estufa, principalmente, o gás carbônico (Tsoutos et al., 2008). Várias pesquisas
estão em andamento nessa área para descobrir métodos sustentáveis de se obter energia que
possam substituir total ou parcialmente o uso dos combustíveis fósseis, métodos esses menos
maléficos ao meio ambiente e que mantenham a constante evolução tecnológica (Rivaldi et al,
2010).
Os combustíveis renováveis apresentam características energéticas semelhantes aos
combustíveis fósseis, mas com menores índices de poluição, ligado principalmente a matéria
prima pelo qual são produzidos esses combustíveis. Por exemplo, ao se comparar o óleo diesel
derivado do petróleo com o biodiesel, esse pode reduzir em até 78% as emissões de CO2,
considerando‐se a reabsorção pelas plantas (Holanda, 2004). Além disso, reduz em até 90% as
emissões de fumaça e, praticamente, elimina as emissões de óxidos de enxofre. É importante
frisar que o biodiesel pode ser usado em qualquer motor de ciclo diesel, com pouca ou nenhuma
necessidade de adaptação (Holanda, 2004).
Biodiesel
O biodiesel surgiu como uma alternativa viável em termos de combustível renovável,
podendo ser obtido de diferentes oleaginosas, como algodão, amendoim, dendê, girassol,
mamona e soja, como também, de gordura animal (sebo) e de óleos residuais (óleo de cozinha)
(Caramori et al., 2006). O biodiesel é um combustível biodegradável que pode ser obtido por
diferentes processos, tais como craqueamento, esterificação e transesterificação (Leitinho,
2010). O método geralmente usado é a reação de transesterificação dos óleos e gorduras
vegetais ou animais na presença de catalisador básico (hidróxido de potássio ou hidróxido de
sódio) (Figura 1).
A reação de transesterificação ocorre normalmente pela simples mistura dos reagentes,
porém, de maneira lenta. Portanto, utiliza‐se um catalisador para aumentar consideravelmente a
velocidade de reação. A estequiometria da reação requer a razão de 3 mol de álcool para cada 1
mol de óleo (triacilglicerol) (Ferreira, 2009), mas na prática se utiliza um excesso de álcool para
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aumentar o rendimento de biodiesel, uma vez que o excesso de reagentes desloca a reação no
sentido da formação dos produtos (Felizardo et al., 2003). Outros fatores que interferem de
modo considerável são a razão molar dos triglicerídeos e do álcool, os tipos de catalisadores, a
temperatura da reação, o tempo da reação, o teor de ácidos graxos livres e o teor de água dos
óleos ou das gorduras (Leitinho, 2010).

Figura 1 ‐ Produção de biodiesel a partir da transesterificação de óleos vegetais (Mota et al.,
2009). Reproduzido da Química Nova, vol. 32, no 3, 639‐648, 2009 sob permissão da ©Sociedade
Brasileira de Química.
Após a reação de transesterificação, os produtos: biodiesel e glicerina, se apresentam em
duas fases distintas, ambas contendo impurezas. Na fase superior encontra‐se o biodiesel e na
inferior a glicerina e demais impurezas, como hidróxido, água e sabão. A produção do sabão
ocorre devido à presença de umidade no óleo usado. A reação de saponificação ocorre
simultaneamente à reação de transesterificação, embora, em menor escala.
Com o surgimento dos bicombustíveis em 1980, o mercado passou a ter uma nova fonte
de glicerina (Leitinho, 2010), correspondendo a cerca de 70% dos resíduos totais produzidos
durante a síntese do biodiesel. A combinação de todas suas propriedades físico‐químicas faz com
que a glicerina tenha uma vasta gama de aplicações nos setores de cosméticos, higiene pessoal,
alimentos, medicamentos e fumo. A Figura 2 mostra uma distribuição percentual das aplicações
mais usuais da glicerina.
Há vários métodos de transformação da glicerina bruta em outros produtos
comercialmente importantes, entre eles, a esterificação com ácido acético ou a formação de
acetais com formaldeído, modificando‐a quimicamente para compostos mono, bi e/ou
trissubstituídos.
Reação de esterificação
Em 1895, Fischer e Speier constataram que era possível a obtenção de ésteres através do
aquecimento de um ácido carboxílico e de um álcool na presença de catalisador ácido (McMurry,
1997). Essa reação ficou conhecida como esterificação de Fischer (Figura 3), sendo um dos
principais métodos utilizados na produção de ésteres.
Os processos de esterificação são importantes na produção de ésteres de interesse
comercial, principalmente, nas áreas de solventes, diluentes, plastificantes, surfactantes,
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polímeros, essências e fragrâncias sintéticas, assim como intermediários químicos para as
indústrias farmacêuticas, herbicidas e pesticidas.

Figura 2 ‐ Principais setores industriais de utilização da glicerina (Mota et al., 2009). Reproduzido
da Química Nova, vol. 32, no 3, 639‐648, 2009 sob permissão da ©Sociedade Brasileira de
Química.

Figura 3 ‐ Representação da reação de esterificação de Fischer (Costa et al., 2004).
MATERIAIS E MÉTODOS
Reagentes
O glicerol P.A. da VETEC Química Fina (L0908321), ácido sulfúrico P.A. da Proquímios,
peneiras moleculares 5 A da Sigma‐Aldrich e ácido oxálico P.A. da Proquímios (11/0239).
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Modificação do glicerol com ácido oxálico
O glicerol foi submetido à esterificação segundo metodologia descrita por Leitinho (2010).
Em um balão de fundo redondo de 500 mL, adicionou‐se 50 mL de glicerol P.A. e o mesmo foi
aquecido em um banho de glicerina estabilizado a 100°C e 120°C.
Em um béquer de 250 mL, misturou‐se 0,685 mol de ácido oxálico, necessários para reagir
com o glicerol em uma razão molar de 2:1, com 8 mL do catalisador ácido (ácido sulfúrico P. A.),
em uma proporção de 10 % v/v em relação ao ácido oxálico, e peneiras moleculares para a
retirada de água. Após 5 minutos, adicionou‐se a mistura ácida à glicerina, sob agitação
magnética, a 100°C e 120 °C, por um período de 3 horas consecutivas. O esquema pode ser
visualizado na Figura 4.

Figura 4 – Equipamentos utilizados na transformação química.
Caracterização do derivado do glicerol
O produto gerado da reação da glicerina com ácido oxálico foi caracterizado por
espectroscopia de absorção na região do infravermelho. Os espectros do produto e do glicerol
P.A. foram obtidos em placas de KBr e analisados num espectrofotômetro da SHIMADZU modelo
8300.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Modificação do glicerol com ácido oxálico
A fim de caracterizar o produto formado, obteve‐se o espectro na região do infravermelho
(Figura 5) para o glicerol e para os derivados obtidos da reação com o ácido oxálico a 100°C
(RGAO100) e 120°C (120°C). O glicerol é um triálcool formado por três ligações O–H. Essa ligação
possui uma faixa de absorção característica de 3200 a 3400 cm‐1 devido ao estiramento
assimétrico da ligação do grupo O–H do álcool (Barbosa, 2007). O espectro apresenta também as
bandas características na região de 1100‐1220 cm‐1 devido ao estiramento da ligação C–O de
álcoois, em 1043 cm‐1 para álcool primário e em 1111 cm‐1 para álcool secundário (Pizzolatti,
2009).
Para os derivados a modificação química pode ser comprovada pelo surgimento de uma
nova banda em 1750 cm‐1 devido ao estiramento da ligação C=O do grupo carbonila presente no
éster formado (Pizzolatti, 2009). Observa‐se ainda no espectro dos produtos formados a
presença de pelo menos um grupo O–H de álcool, confirmada pela banda de absorção em 3300
cm‐1. O que sugere a não formação da triacetina e, sim, da mono ou diacetina.
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RGAO120
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Figura 5 ‐ Espectros na região do Infravermelho da glicerina P.A e do derivado obtido RGAO100.
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CONCLUSÃO
A modificação química do glicerol com ácido oxálico proporcionou resultados preliminares
satisfatórios. O resultado de todo o processo de transformação química foi obtido pela análise do
produto final por espectroscopia na região do infravermelho. A análise comparativa dos
espectros do glicerol e dos produtos obtidos (RGAO100 e RGAO120) demonstra que houve a
transformação química do triálcool, podendo este ser um mono ou bi éster, haja vista a
existência de bandas de absorção características deste grupo nos produtos finais.
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RESUMO
No ensino de química, os jogos têm ganhado
espaço nos últimos anos, mas é necessário que a
utilização desse recurso seja pensada e planejada dentro
de uma proposta pedagógica mais consistente. É
indispensável que professores e pesquisadores em
Educação Química reconheçam o real significado da
educação lúdica para que possam aplicar os jogos
adequadamente em suas pesquisas e nas aulas de
química. Os jogos didáticos trazer ao aluno uma maior
interação na sala de aula entre aluno‐aluno e aluno‐
professor e uma melhor assimilação dos conteúdos
expostos, estimulando o raciocínio lógico e uma maior
dinâmica de aprendizado. Sendo de extrema
importância o jogo didático, o presente trabalho tem

como objetivo a uma pesquisa Bibliográfica em
periódicos específicos e posteriormente a produção e
aplicação de um jogo didático para o ensino de química.
Foi confeccionado um jogo de tabuleiro para trabalhar o
conteúdo de reações químicas com uma turma de 1º
ano do ensino médio da Escola Estadual Gilney de Souza
no município de São Miguel‐RN. Por meio do
questionário aplicado aos alunos para avaliação da
produção do jogo de reações químicas, pode‐se afirmar
quantitativamente,
que
os
resultados
foram
proveitosos, mediante as respostas fornecidas pelos
alunos avaliados.

PALAVRAS‐CHAVE: Jogos didáticos; Ensino de Química; Reações Químicas

PLAY AS A TEACHING AID FOR LEARNING OF CHEMICAL REACTIONS
ABSTRACT
In teaching chemistry, games have gained
ground in recent years, but it is necessary that the use of
this feature to be conceived and planned in a more
consistent pedagogical proposal. It is essential that
teachers and researchers in Chemistry Education
recognize the real meaning of playful education in order
to properly apply the games in their research and in
chemistry classes. The educational games bring the
student a greater interaction in the classroom between
student ‐ student and student ‐ teacher and a better
assimilation of the contents exposed, stimulating logical
reasoning and greater dynamic learning. Being

extremely important didactic game, this paper aims at a
search in specific bibliographic journals and
subsequently the production and implementation of an
educational game for teaching chemistry. Was made a
board game to work on the content of chemical
reactions with a class of 1st year high Escola Estadual
Gilney de Souza in São Miguel ‐RN. Through the
questionnaire given to the students to evaluate the
game production of chemical reactions can be stated
quantitatively, the results were fruitful, by the answers
provided by the evaluators.

KEY‐WORDS: Educational games; Chemistry Teaching; Chemical Reactions
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Comentado [M1]: O trabalho realizado não mostra essa relação.

O JOGO COMO FERRAMENTA DE AUXILIO PARA ENSINO‐APRENDIZAGEM DE REAÇÕES
QUÍMICAS
INTRODUÇÃO
Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas associando o uso de jogos como instrumentos
mediadores com a busca constante de aperfeiçoamento do processo de ensino‐aprendizagem.
Nesse sentido, é necessário haver interação entre as teorias da aprendizagem, as práticas de
ensino dos professores e as formas de aprendizagem dos alunos.
Neste sentido, o jogo ganha um espaço como ferramenta útil no auxílio à aprendizagem,
na medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de
experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece
sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de
mediador, estimulador e avaliador da aprendizagem.
De acordo com Cunha (2012, p.96 apud BORDENAVE; PEREIRA, 1999, p. 121):
O professor tradicional é um homem feliz: não tem problema de escolher entre as várias
atividades possíveis para ensinar um assunto. Como para ele a única alternativa válida é
a exposição oral ou preleção, não perde tempo procurando alternativas. Para o professor
moderno, entretanto, a escolha adequada das atividades de ensino é uma etapa
importante de sua profissão. É nesta tarefa que se manifesta a verdadeira contribuição
de seu métier. Assim como a competência profissional do engenheiro se manifesta na
escolha de materiais e métodos de construção, a idoneidade profissional do professor se
manifesta na escolha de atividades de ensino adequadas aos objetivos educacionais, aos
conteúdos de matéria e aos alunos (CUNHA, 2012, p.96 apud BORDENAVE; PEREIRA,
1999, p. 121).

Assim, o professor pode e deve ser o produtor do seu próprio material didático para
utilização em sala de aula. Mas o que vemos é que grande parte dos docentes, não tem tempo,
ou mesmo acham dispensáveis esse tipo de metodologia em suas aulas.
Segundo Vygotsky (ano), os jogos estimulam a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança;
aprimoram o desenvolvimento de habilidades linguísticas, mentais e de concentração; e
exercitam interações sociais e trabalho em equipe. Do ponto de vista do professor, os jogos
permitem identificar erros de aprendizagem e atitudes e dificuldades dos alunos.
As dificuldades para a implementação dos jogos didáticos incluem a perda do caráter
didático devido à má aplicação dos mesmos; o sacrifício de outros conteúdos em função do
tempo gasto com o jogo; a perda da característica lúdica da atividade pela interferência do
professor; e dificuldades no acesso aos jogos e às informações que possam subsidiar o trabalho
do docente.
Kishimoto (1995) destaca a importância dos jogos na educação ao longo do tempo:
“A importância do jogo na educação tem oscilado ao longo dos tempos. Principalmente
nos momentos de crítica e reformulação da educação, são lembrados como alternativas
interessantes para a solução dos problemas da prática pedagógica” (KISHIMOTO, 1995,
p. 44).
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A utilização de metodologias diferenciadas como os jogos didáticos, em sala de aula,
pode ser uma alternativa para se trabalhar nas aulas de química, tornando‐as assim mais
envolventes e interativas, pois a mesma para muitos ainda são cansativas e monótonas.
Cunha (ano) cita alguns objetivos do jogo didático no ensino:
a) proporcionar aprendizagem e revisão de conceitos, buscando sua construção
mediante a experiência e atividade desenvolvida pelo próprio estudante;
b) motivar os estudantes para aprendizagem de conceitos químicos, melhorando o seu
rendimento na disciplina;
c) desenvolver habilidades de busca e problematização de conceitos;
d) contribuir para formação social do estudante, pois os jogos promovem o debate e a
comunicação em sala de aula;
e) representar situações e conceitos químicos de forma esquemática ou por meio de
modelos que possam representá‐los (CUNHA, 2012, p.96).

Já para Moreira (2012) o jogo didático tem um papel indispensável no processo de
ensino aprendizagem do aluno, sendo uma ferramenta de apoio tanto para o professor quanto
para o aluno; ao mesmo tempo em que os jogos didáticos ensinam e divertem, facilitam a
aquisição de conhecimentos.
De acordo com Cardoso (2007) através do jogo podemos resgatar a vontade de
aprender, o desejo em buscar e realizar a construção do conhecimento. Ao desenvolver em sala
de aula, atividades com jogos pode se não só desenvolver os aspectos cognitivos, como também
os afetivos da criança.
Facetola (2012) afirma que o jogo didático não deve ser considerado apenas como
uma diversão na sala de aula, mas sim um meio para que haja mais interação entre os alunos e
que possa tornar os mesmos agentes ativos na construção do seu próprio saber.
Portanto, os jogos promovem uma troca de conhecimento enriquecedora entre
aluno‐aluno e aluno‐professor, como também uma construção significativa de conceitos que
antes eram tidos como difíceis.
Qual o objetivo do trabalho?
METODOLOGIA
Para a aplicação do jogo “caminho de Reações químicas” inicialmente é imprescindível a
introdução do conteúdo de reações químicas pelo professor, pois é necessário que os discentes
tenham conhecimento sobre o conteúdo, visto que o jogo funciona como uma ferramenta
avaliativa e complementar acerca do conteúdo em análise. Após a exposição do conteúdo,
explicaram‐se todas as regras do jogo e em sequência demos inicio a atividade lúdica.
O tabuleiro das Reações Químicas
O jogo didático produzido consiste em um tabuleiro onde o aluno poderá brincar e
aprender em grupo tendo em vista o a aprendizagem conteúdo de reações químicas como foco
principal da atividade.
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O tabuleiro do jogo é numerado, dessa forma o inicio do jogo ocorre quando um dos
alunos lança o dado e avança casas no tabuleiro de acordo com a numeração obtida. Em cada
casa do tabuleiro é proposta uma questão sobre o assunto de reações químicas, a qual o aluno
juntamente com o grupo terá que responder corretamente, para que possa progredir no jogo.
Assim, o bom desempenho no jogo dependerá das respostas fornecidas pelos alunos.
Foram elaborados 66 cartões com perguntas sobre reações Químicas sendo divididos
em questões de fenômenos químicos, fenômenos físicos, classificação das reações e de raciocínio
lógico. A sala foi dividida em quatro grupos de sete alunos e teve a duração de 70 minutos.
O tabuleiro foi construído de cartolina de variadas cores (rosa, branco, verde,
amarelo e laranja), os quadradinhos de cor amarela não contêm perguntas, já as demais cores
correspondem a diferentes perguntas.
REGRAS:
1.
2.
3.
4.

Primeiramente Joga‐se o dado;
Avançam‐se o numero de casas indicadas pelo dado;
Ao caia em uma pergunta, o aluno deverá responder corretamente para avançar;
Caso o aluno responda errado ele deverá permanecer ou voltar à quantidade de
casas indicadas no caminho.
5. Ao chegar ao número 26 encontra‐se um quadradinho de cor preta e uma caveira,
a qual indica “perigo” e que ao cair nesse número o grupo terá de voltar do
começo.
6. Se o aluno conseguir responder todas as perguntas corretamente ele deverá
continuar o caminho até o final.

Comentado [M2]: Figura não citada no texto

Figura 1‐ fotografia do jogo “caminho das reações quimicas”.

RESULTADOS E DISCURSÕES
A aplicação do jogo “Caminho de Reações Químicas” se desenvolveu em uma sala
com um total de 35 alunos do 1º Ano do Ensino médio de da Escola Estadual Gilney de Souza.
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Comentado [M3]: Onde está localizada?

O jogo foi bem aceito pelos alunos, pois o mesmo complementa a aula teórica,
tornando‐a mais atrativa, divertida e interessante, diminuindo a dificuldade que maior parte da
turma tinha em relação ao conteúdo e aumentando a interação entre os discentes.
Ao término da aplicação do jogo os alunos responderam um questionário com 3
questões o qual tinha o intuito de destacar a importância da utilização desse método nas aulas
de química. Analisando as respostas pode‐se afirmar que o jogo teve uma aceitação
quantitativamente positiva.
Ao serem questionados se gostavam do conteúdo de reações químicas (questão 1)
65% dos alunos deram resposta positiva, 25% disseram gostar mais ou menos e apenas 10%
disseram não gostar.

Comentado [M4]: Como foi ministrada essa aula teórica? Houve
contextualização e interdisciplinaridade?

Comentado [M5]: Mas onde está análise do aprendizado que os
autores discorrem na introdução?

Comentado [M6]: A que se deve essa rejeição?
Comentado [M7]: Figura sem legenda e não citada no texto!

Tendo em vista alguns comentários deixados no questionário pelos grupos, conseguimos
Comentado [M8]: A questão está relacionada à afinidade dos
alunos com o tema proposto e não da metodologia.

perceber de forma qualitativa a aprovação do trabalho e a grande aceitação.
“o conteúdo é muito bom, fácil compreensão, uma linguagem fácil. Enfim
muito agradável”.
“Eu gosto desse conteúdo por que eu já tinha conhecimentos sobre esse
assunto, e estimulou ainda mais a aprendizagem”
“Gostar não seria a palavra certa, até porque química não é o meu forte.
Mas achei legal a forma de como o trabalhamos. Foi divertido e de grande
aprendizagem.
A pergunta seguinte era relacionada com a aplicação do jogo no ensino de química. Os
alunos foram perguntados como eles avaliaram a aplicação do jogo e uma porcentagem de 75%
responderam ser de ótimo e 25% responderam der bom. Isso comprova que jogos podem e
devem ser utilizados como ferramenta de auxilio a aprendizagem.
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Comentado [M9]: O difere o ser ótimo do ser bom?

Comentado [M10]: Figura sem legenda e não citada no texto!

A pergunta seguinte referia‐se a aplicação do jogo sobre o conteúdo de reações
químicas e as respostas foram unânimes, 100% dos alunos aprovaram a aplicação do jogo.
Comentado [M11]: Figura sem legenda e não citada no texto!
Caso em que as repostas são 100%, não se utiliza gráfico!

Os alunos aprovaram esse método, pois revisaram todo o conteúdo em uma aula
bem atrativa em que todos participaram ativamente. Durante a aplicação dos jogos, pôde‐se
perceber o entusiasmo e a grande participação dos alunos da turma trabalhada. Todos se
envolveram na brincadeira. Observando‐os durante os jogos, foi fácil verificar a interação social
entre os participantes de cada equipe e o interesse em aprender e responder as questões
solicitadas sobre o conteúdo. Eis aqui algumas observações feitas pelos discentes durante o jogo:
“É estimulante, só não na matéria de química como em todas as matérias,
pois torna a aula mais proveitosa e interessante.”
“É ótimo, pois fixa melhor o conteúdo, e há uma aprendizagem além do
conteúdo abordado pelo professor.”
“Atividades dinamizadoras sempre irão chamar a atenção, fazendo com
que haja mais interesse, saindo na maioria das vezes daquela coisa
monótona.”
Destacam‐se também as intervenções necessárias que os docentes tinham de fazer em
algumas questões as quais eram mais complicadas e exigiam mais um pouco de atenção e
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Comentado [M12]: O início dos parágrafos não segue uma
norma, uma hora é 1,25 outra 2,0, etc.

entendimento da turma. É de indispensável à utilização desse método não apenas nas aulas de
química, mas também nas mais variadas disciplinas, visto que métodos didáticos trazem mais
motivação, interação e aprendizagem tanto para o discente como para o docente.
Cabe ao professor a explicação clara e concisa em relação às regras do jogo para que não
fiquem dúvidas sobre a estruturação do mesmo. E que o jogo não seja apenas questão de sorte e
sim de conhecimento dos discentes em relação aos conteúdos apresentados.
Comentado [M13]: Não correspondem aos resultados do
trabalho.

CONCLUSÃO
Os aspectos lúdicos presentes nesse trabalho foram de grande importância, pois visaram
uma nova estratégia que pode ser abordada em sala de aula para um melhor ensino‐
aprendizagem das mais variadas disciplinas.

Comentado [M14]: Essa metodologia não é nova!

Os mesmos abordam conteúdos considerados de difícil aprendizagem pelos discentes, e
trabalham os conceitos mais complexos, favorecendo a interação social e a argumentação entre
aluno‐aluno e aluno‐professor.
Ao professor assumir uma proposta de trabalho com jogos, ele deverá estudá‐la como
opção de apoio metodológico. Dessa forma o currículo escolar necessita de uma nova abertura
que possa abordar essas novas metodologias de ensino‐aprendizagem em sala de aula.
Diante do exposto destaca‐se a grande relevância da utilização dessa prática pedagógica
na sala de aula com maior frequência, mas deixa‐se claro que esse método não pode ser
substituído por nenhuma outra prática pedagógica de ensino, e o mesmo serve apenas como
fermenta complementadora.
Comentado [M15]: Ver norma ABNT 6023
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Comentado [M16]: Outro tipo de fonte

Constituintes químicos e atividade antitermítica do óleo essencial de Croton rhamnifolioides
Pax & Hoffm.
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RESUMO
Há a necessidade de substituição de
substâncias sintéticas por naturais em suas mais
diversas aplicações, a fim de minimizar principalmente
os impactos ambientais causados. Isso tem gerado um
grande interesse pelas plantas aromáticas, ricas em
substâncias pouco estudadas e com propriedades ainda
desconhecidas, cujo potencial é confirmado a cada
trabalho publicado. Dentre elas está Croton
rhamnifolioides Pax & Hoffm, conhecida como Quebra‐
faca, cujo potencial biológico do óleo essencial vem
sendo comprovado em trabalhos recentes, estando
relacionadas
à
C.
rhamnifolioides
atividades
antimicrobiana e acaricida. Esse trabalho objetivou a
investigação da atividade antitermítica, bem como a

constituição química do óleo essencial de C.
rhamnifolioides por CG‐MS, frente ao térmita
Nasutitermes corniger, com a finalidade de identificar
novos compostos que possam ser utilizados no combate
a espécie, considerada uma praga. Dos compostos
identificados tem‐se: thujeno, pineno, mirceno, canfeno,
terpineno, linalol, felandreno, cineol, entre outros. Os
testes antitermíticos realizados levam a conclusão de
que o óleo obtido a partir das folhas de C.
rhamnifolioides é pouco eficaz no que diz respeito à
atividade antitermítica, não havendo diferença
significativa entre as concentrações testadas e o
controle, necessitando da continuidade dos estudos
para a confirmação.

PALAVRAS‐CHAVE: óleo essencial, Croton rhamnifolioides, atividade antitermítica, Nasutitermes corniger.

Chemical constituents and antitermitic activity of the essential oil of Croton rhamnifolioides
Pax & Hoffm.
ABSTRACT
There is the need for substitution of synthetic
substances in its more natural for many applications,
mainly in order to minimize the environmental impacts
caused . This has generated a great interest in aromatic
rich plants understudied and properties still unknown
substances whose potential is confirmed every
published work. Among them is Croton rhamnifolioides
Pax & Hoffm , known as “quebra‐faca”, whose biological
potential of the essential oil has been proven in recent
studies, being related to C. rhamnifolioides antimicrobial
and acaricide activities. This study has objective to
investigate the antitermitic activity as well as the

chemical composition of the essential oil of C.
rhamnifolioides by GC‐MS, against termite Nasutitermes
corniger , in order to identify new compounds that may
be used to combat the species considered a pest . The
identified compounds have: thujene , pinene , myrcene ,
camphene , terpinene , linalool , phellandrene , cineol ,
among others. The antitermitic tests lead to the
conclusion that the oil obtained from the leaves of C.
rhamnifolioides is very effective with regard to
antitermitic activity, with no significant difference
between the tested concentrations and control
requiring the continuity of studies for confirmation.

KEY‐WORDS: essential oil, Croton rhamnifolioides, antitermític activity, Nasutitermes corniger.
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Constituintes químicos e atividade antitermítica do óleo essencial de Croton rhamnifolioides
Pax & Hoffm
INTRODUÇÃO
O gênero Croton é o segundo maior dentre os pertencentes à família Euphorbiaceae,
apresentando cerca de 1.200 espécies distribuídas entre a África, Ásia, Oceania e América, com
predominância neste último. Somente no Brasil existe cerca de 350 espécies do gênero, que
habitam predominantemente regiões semiáridas como a caatinga. (COSTA, 2011; RANDAU et al.,
2004).
Em meio a essas espécies está Croton rhamnifolioides Pax & Hoffm, conhecida
popularmente como “quebra‐faca” por causa da rigidez do seu tronco, ou como “caatinga‐
branca”, devido à cor de seu caule (SANTOS e ALBUQUERQUE, 2010). Os habitantes das regiões
em que C. rhamnifolioides habita a utilizam para diversos fins medicinais, dentre eles problemas
gastrointestinais como vômitos, diarreia com sangue, mal estar gástrico, além de atenuar a febre
e servir como relaxante muscular, o que mostra que a população já conhecia de forma empírica o
que só foi comprovado recentemente: as propriedades dos óleos essenciais da planta.
Óleos essenciais são misturas complexas de substância voláteis produzidas e armazenadas
em diversas partes dos organismos vegetais em situação de estresse ou adversidade. Segundo
Costa (apud SANTOS, 2004; ONOFRE et al, 2008), a síntese de óleo essencial pode ocorrer nas
flores, frutos, folhas, raízes, cascas e sementes da planta. Os óleos essenciais são produzidos
como forma de adaptação a diversas situações, como por exemplo, o ataque de
microorganismos, o ataque de predadores, a atração de agentes polinizadores, entre outras.
Dentre os constituintes químicos que podem ser encontrados podem ser destacados os
alcaloides, flavonoides e terpenoides, principalmente os mono e sesquiterpenos. Os constituintes
químicos e suas concentrações no óleo podem variar de acordo com alguns fatores como, por
exemplo, disponibilidade de água, intensidade de radiação UV, época da colheita, altitude, entre
outros (ANGÉLICO 2011). De acordo com Martins (2012), muitos desses compostos atuam como
pesticidas naturais, funcionando como repelente contra insetos (formigas, cupins, etc.).
Um inseto que causa dano à população é o cupim. Uma das espécies de cupins mais
amplamente distribuídas é Nasutitermes corniger Motschulsky (Isoptera, Termitidae), sendo
encontrada desde o sul do México até o sul do Brasil e norte da Argentina (SANTANA et al,
2010,). É conhecida como “cupim arborícola” porque, como o próprio nome diz, instala‐se em
árvores utilizando sua celulose como alimento. Esses térmitas, que podem habitar tanto
ambientes rurais quanto urbanos, causam prejuízos imensos todos os anos, já que atacam a
madeira utilizada pela construção civil, na construção de móveis, etc. Segundo Korb (2007), 50
milhões de dólares são gastos para reparar os danos causados por cupins e as formas mais usuais
de combatê‐los é a utilização de produtos químicos tóxicos que prejudicam o meio ambiente.
Estudos foram feitos acerca das propriedades do óleo essencial das folhas de C.
rhamnifolioides que comprovaram a sua atividade antimicrobiana e uma atividade citotóxica
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moderada (COSTA, 2011; SANTOS; ALBUQUERQUE, 2010). Esse alto potencial somado a
inexistência de estudos já publicados sobre a atividade antitermítica do óleo é que motivaram o
trabalho descrito.
MATERIAIS E MÉTODOS
Material botânico
A parte da planta estudada foi às folhas. O material botânico foi coletado na região do
sertão pernambucano na cidade de Serra Talhada e a identificação da espécie foi realizada pela
botânica, professora Elba Maria Nogueira Ferraz Ramos, do IFPE– Campus Recife.
Extração do óleo essencial
O extrator utilizado para destilação do óleo essencial foi uma adaptação do sistema de
Clevenger (SILVA et al, 2003). O aparelho é constituído de manta aquecedora de 5L, balão de
destilação, separador de óleo (tubo de Dean‐Stark) e condensador. Para a extração foram
utilizados 100g da folha seca e água destilada em quantidade suficiente para a submersão. A
extração foi realizada por 6h (2h/dia). O óleo essencial extraído foi colhido em frasco de vidro
âmbar, tratado com sulfato de sódio e acondicionado sob refrigeração.
Análise do óleo essencial por GC‐MS
As análises de GC‐MS foram realizadas usando aparelho modelo QP5050‐Shimadzu e
coluna DB‐5, medindo 30m x 0.25mm. Os experimentos foram realizados nas seguintes
condições: ionização por impacto de elétrons a 70 eV, o gás de arraste foi o hélio com uma
pressão constante de 100kPa, e o injetor no modo splitless com temperatura a 250°C. A
temperatura da coluna foi, inicialmente, de 60°C por 3 min, com um aumento para 240°C a
2,5°C/min, finalizando com um aumento para 250°C a 10°C/min. Os constituintes foram
inicialmente identificados por comparação dos valores do tempo de retenção com os publicados
na literatura, e as identidades confirmadas fazendo corresponder MS com aqueles armazenados
na biblioteca do sistema GC‐ MS (NIST e Wiley ) e com outros dados publicados (Adams 2007) .
Teste antitermítico
Para o teste de atividade antitermítica foi utilizado o método descrito por Kang e
colaboradores (1990). O óleo essencial (2,5; 5,0; 10 e 20 mg) foi dissolvido em 200µL de acetona,
obtendo‐se soluções de 12,5; 25; 50 e 100 mg/mL. Em seguida, 40 µL de cada solução foram
aplicados em um disco de papel de filtro (Whatman nº 3 com 2,0 cm de diâmetro), que foram
adicionados em placas de Petri contendo 20 cupins, sendo 16 operários e 4 soldados, conforme a
proporção mantida nas colônias (PAES, 1997) (figura 1). Para o teste controle os discos de papel
de filtro foram embebidos com o solvente. O procedimento foi repetido 5 vezes para cada
concentração e controle.
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Figura 1 – Imagem de um soldado (à esquerda) e um operário (à direita) da espécie
Nasutitermes corniger. FONTE: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/03/madeira‐que‐
cupim‐nao‐roi/?searchterm=Madeira%20que%20cupim%20n%C3%A3o%20r%C3%B3i
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao fim do terceiro dia de extração, a massa de óleo essencial obtida a partir de 100g de
folha de C. rhamnifolioides foi de 0,645g, totalizando um rendimento de 0,645%. Esse resultado
foi obtido a partir da relação entre a massa do óleo extraído e a massa das folhas utilizadas na
extração. Alguns constituintes do óleo essencial de C. rhamnifolioides foram identificados (tabela
1).
Tabelas 1 – Constituintes químicos identificados por CG‐MS.
Composto

Tempo de Retenção (%) Área

Tricyclene

8,974

0,16

Thujene
α‐Pinene
Camphene
Sabinene
β‐Pinene
Myrcene
α‐ Phellandrene
α‐Terpinene
o‐ Cymene
Sylvestrene
Cineole<1,8‐>
Ocimene<(E)‐β
γ‐Terpinene
Linalool
Terpinen‐4‐ol
α ‐Terpineol
Caryophyllene (E)
α‐Humulene
Bicyclogermacrene
Sesquicineole
Spathulenol
Cadinol<epi‐alpha‐>

9,191
9,191
9,925
10,865
10,952
11,558
11,995
12,462
12,757
12,907
12,985
13,691
14,052
15,596
18,400
18,880
26,623
27,687
29,014
29,516
31,401
33,190

1,49
4,74
0,65
3,04
0,55
0,36
12,83
0,31
4,60
3,62
7,24
0,75
1,09
1,32
1,90
1,91
6,33
1,17
4,59
16,79
4,14
2,33
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O resultado obtido com o GC‐MS, comparado com resultados já publicados, deixa claro a
variedade do perfil químico tanto do gênero Croton, quanto da espécie Croton rhamnifolioides,
ocorrendo mudanças nos compostos presentes e nas porcentagens em que aparecem (SANTANA,
V., 2011). Segundo Costa, o componente majoritário do óleo extraído das folhas é o 1,8‐cineol,
cuja porcentagem corresponde a 46,32%, o que não se aplica ao resultado obtido, uma vez que,
além da diminuição da porcentagem (7,24%), apresenta como constituinte majoritário outro
composto, o Sesquicineol (16,79%). Entre os fatores que interferem na composição química do
óleo e podem explicar as diferenças para uma mesma espécie estão: o horário da colheita, já que
o metabolismo do vegetal é responsável pela produção dessas substâncias e está intimamente
relacionado com o horário; e o estado da matriz (fresca ou seca). Outros fatores como o método
de extração e método de identificação puderam ser descartados, já que nesse ponto, a
metodologia foi a mesma. O perfil químico obtido de C. rhamnifolioides corresponde aos padrões
da espécie, já que há um predomínio de constituintes terpênicos no óleo essencial, o que é
comum não só a espécie como também ao gênero Croton.
O resultado obtido do teste de atividade antitermítica apresentado na (figura 2) mostra
que tanto o controle quanto as concentrações (12,5; 25; 50 e 100 mg/mL) apresentaram
praticamente o mesmo comportamento, não havendo diferença significativa entre eles. A partir
do 4º dia a concentração de 25 mg/mL apresentou uma mortalidade de aproximadamente 13% e
as demais concentrações e o controle uma mortalidade de aproximadamente de 6%. Nos dias
seguintes a mortalidade aumentou, e a concentração de 25 mg/mL continuou sendo a que
possuía a maior mortalidade comparada as demais.

Figura 2 – Gráfico da mortalidade dos cupins.
Esperava‐se que os cupins no teste controle sobrevivessem durante todos dos dias e que
a concentração de 100 mg/mL fosse a mais letal. Pode ser que a partir do 4º dia os cupins
estejam estressados devido à alteração de seu habitat por isso ocorreu à mortalidade. E a
concentração de 25 mg/mL seja limitante para mortalidade.
Faz‐se necessário continuar com o trabalho para confirmar a atividade antitermítica de
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Croton rhamnifolioides Pax & Hoffm frente aos cupins e identificar os demais constituintes
químicos presentes no óleo essencial e compará‐los com os existentes na literatura.
CONCLUSÃO
Após a análise estatística dos dados obtidos conclui‐se que o óleo essencial das folhas de
Croton rhamnifolioides Pax & Hoffm não apresenta atividade antitermítica nas concentrações
testadas. E o rendimento do óleo é de 0,645%.
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RESUMO
As propriedades das argilas dependem da natureza e da
quantidade dos minerais ou compostos químicos
presentes e de outros parâmetros. Além disso, suas
propriedades podem ser melhoradas por tratamentos
com ácidos. Geralmente são utilizados ácidos sulfúricos
e clorídricos. O presente trabalho visa a caracterização
de argilas maranhenses in natura e ativada com ácido
sulfúrico. Para a identificação dos grupos funcionais e
dos minerais utilizaramou‐se as técnicas de
espectroscopia na região do infravermelho e
difratometria de raio X, e para determinação dos
constituintes químicos foi usada a fluorescência de raio
X. A partir das análises da espectroscopia na região do

infravermelho confirmou‐se a presença das principais
bandas dos argilominerais e através da difratometria de
raio X observou‐se que não houve alterações
significativas nas fases da mesma. As argilas in natura e
ativada apresentaram altos teores de sílica, sendo que a
ativada
conseguiu
remover
alguns
metais
proporcionando o aumento percentual de SiO2. Desse
modo, as técnicas se mostraram eficientes na
determinação da composição das argilas e na detecção
dos principais grupos.

PALAVRAS‐CHAVE: argilas, caracterização, ativação ácida, argila maranhense.

STUDY OF ACID ACTIVATION OF MARANHENSE CLAY
ABSTRACT
The properties of the clays depend on the
nature and quantity of the mineral or chemical
compounds and other parameters. Furthermore, their
properties can be improved by treatment with acids.
Generally sulfuric and hydrochloric acids are used. The
present study aims to characterize maranhense clays in
natura and activated with sulfuric acid. For the
identification of functional groups and minerals used the
technique of infrared spectroscopy and X‐ray diffraction,
and to determine the chemical constituents was used X‐

ray fluorescence. From the analysis of spectroscopy in
the infrared region confirmed the presence of major
bands of clay minerals and by X‐ray diffractometry was
noted that there were no significant changes in the
same phase. The in natura and activated clays showed
high levels of silica. and remove the failed active metals
providing the increased percentage of SiO2. Thus the
techniques were effective in determining the
composition of the clays and the detection of the main
groups.

KEY‐WORDS: clays, characterization, acid activation, maranhense clay.
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ESTUDO DE ATIVAÇÃO ÁCIDA DE ARGILA MARANHENSE
INTRODUÇÃO
Argilas são, essencialmente, silicatos hidratados de alumínio geralmente cristalinos
denominados argilominerais, podendo conter ferro e magnésio. As argilas são empregadas numa
série de produtos acabados, por possuir propriedades adequadas, pela abundância e por ser de
fácil manuseio. Podem ser empregadas como adsorventes, peneiras moleculares, agentes
descorantes e clarificantes de óleos vegetais e minerais, suportes catalíticos, agente de filtração,
etc
(Atadashi
et
al.,
2011;
Zhou
e
Keeling,
2013).
(Plágio:
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fscielo.php%3Fpid%3DS0366‐
69132002000400002%26script%3Dsci_arttext&ei=7jrhU8OuAcbisATf04CQAw&usg=AFQjCNE5Fct
nB6iH2Kb7oBdr8w‐GLPCxfg&bvm=bv.72197243,d.cWc
/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved
=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.livrosgratis.com.br%2Farquivos_livros%2Fcp094533.pdf
&ei=7jrhU8OuAcbisATf04CQAw&usg=AFQjCNHR1StCg0beHqIJ2_Y3fCmv6BVsvg&bvm=bv.721972
43,d.cWc)
As propriedades das argilas dependem da natureza e da quantidade dos minerais ou
compostos químicos presentes e de outros parâmetros. Além disso, as propriedades das argilas
podem ser melhoradas por tratamentos com ácidos. Os ácidos geralmente utilizados são ácidos
sulfúricos e clorídricos. O ataque ácido modifica a estrutura dos materiais argilosos. A ativação
promove uma dissolução parcial da argila e é caracterizada por uma substituição inicial de
cátions interlamelares por H+, seguida pela dissolução das folhas octaédricas e tetraédricas e
subsequente lixiviação dos cátions estruturais. Assim, a caracterização de argilas é essencial para
conhecer a variabilidade de suas propriedades. As técnicas analíticas mais utilizadas são as de
espectroscopia na região do infravermelho, difração de raios X, fluorescência de raios X, análises
térmicas e adsorção/dessorção de gases (Kumar, P., Jasra, R. V. e Bhat, T. S. G., 1995; Vicente et
al., 1996; Komadel e Madejová, 2006; Noyan, Muserref e Sarikaya, 2007; Onal e Sankaya, 2007;
Steudel et al., 2009; Teixeira‐Neto e Teixeira‐Neto, 2009). Neste sentido, o presente trabalho tem
como objetivo caracterizar argilas maranhenses in natura e ativada com ácido sulfúrico usando as
técnicas de espectroscopia na região do infravermelho, difração de raios X, fluorescência de raios
X.
MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais e Reagentes
A amostra da argila foi coletada no Munícipio maranhense de Barra do Corda. E os
reagentes utilizados foram de natureza analítica.
Métodos
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Preparo de Amostra da Argila
Submeteu‐se a amostra da argila por um processo manual de limpeza, onde retirou‐se os
restos de matéria orgânica como raízes, galhos, folhas e sementes. Posteriormente, lavou‐se com
água destilada e colocou‐se para secar em estufa a 110 °C durante 24 horas.
Realizou‐se a moagem das amostras num moinho de bolas. Em seguida peneirou‐se o
material em sistema composto por um conjunto de peneiras e um agitador para obtenção de
granulometrias na faixa de 25 a 75 µm. Uma a (?) caracterização físico‐química, a ativação ácida e
as medidas de capacidade de adsorção destes sólidos, são (foram?) efetuadas, com partículas
nessa faixa de tamanho (< 75 μm).
Ativação química da argila
No processo de ativação, a extensão da reação de dissolução depende tanto do tipo de
mineral de argila e das condições de reação, tais como a proporção de ácido / argila, a
concentração do ácido, o tempo e temperatura da reação(Komadel e Madejová, 2006). As
principais razões de argila/solução ácida (HCl ou H2SO4) reportados na literatura são de 1 g/20 ml
(Önal e Sarikaya, 2007; Sakizci, M., 2013; Sakizci, M, 2013), 1 g/10 ml (Caglayan e Otman, 2011), 1
g/5 ml (Kumar, P., Jasra, R. V. e Bhat, T. S. G., 1995), 1g/2g (massa/massa) (Zhansheng et al.,
2006), 1g/30 ml (Woumfo et al., 2007). Com relação à concentração do ácido (HCl ou H2SO4) a
maioria dos autores analisou concentração na faixa de 1 a 6 M (Zhansheng et al., 2006; Noyan,
Önal e Sarikaya, 2007; Woumfo et al., 2007; Önal e Sarikaya, 2007; Steudel et al., 2009; Sakizci,
M., 2013). Em relação à temperatura de ativação a maioria dos autores utilizou temperaturas na
faixa de 80 a 100 °C (Zhansheng et al., 2006; Noyan, Önal e Sarikaya, 2007; Woumfo et al., 2007;
Önal e Sarikaya, 2007; Sakizci, M., 2013). Desde modo a ativação foi realizada com H2SO4.
Colocou‐se 50g da argila em contato com 500 mL de uma solução de H2SO4 por 6 h a 90 °C e sob
agitação constante. Realizou‐se o aquecimento em um banho de óleo. Após tratamento ácido, a
suspensão foi filtrada sob vácuo e o precipitado foi lavado com água destilada até a
condutividade da solução sobrenadante ficar próxima da condutividade da água destilada. Secou‐
se a argila ativada em estufa a 105 °C por 48 h. Em seguidas as argilas in natura e ativada foram
caracterizadas.
Caracterização das argilas
Espectroscopia de Infravermelho
Empregou‐se a técnica da pastilha (disco prensado), que usa brometo de potássio seco e
pulverizado, para obter os espectros de infravermelho das argilas.
Misturou‐se uma pequena quantidade (0,5 a 1,0 mg) da argila com cerca de 100 mg de
brometo de potássio seco e pulverizado. A mistura foi prensada em moldes específicos, sob
pressão de 10 a 15 KPsi até formar um disco transparente e em seguida colocado no
espectrômetro Shimadzu, modelo IRPrestige‐21, para obtenção do espectro de absorção na faixa
espectral de 4000 a 400 cm‐1.
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Difração de Raio‐X
A estrutura cristalina das amostras foi investigada através de difração de Raios‐X em pó
usando‐se um difratômetro D8 Advance da Bruker equipado tubo de radiação Cu‐Kα (40 kV, 40
mA) no intervalo de 10°‐100° (0,05°/passo com 0,3 s/passo).
Florescência de Raio‐X
A composição elementar das amostras das argilas foram confirmadas num
Espectrofotômetro de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Comprimento de Onda
(WDXRF) da Bruker, modelo S8 Tiger, utilizando fonte de radiação de Ródio (Rh), potência
geradora de 30 kV, corrente do tubo 33 mA, colimador 0,23 graus, cristal Li200, detector selado,
LLD 1,0 ppm, filmes Myler® (3,6 µm), recipientes de teflon e diâmetro da máscara 34 mm.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Espectro de Infravermelho das Argilas In natura e Ativada
Na Figura 1 estão presentes os espectros de infravermelho das argilas in natura e ativada.
O estiramento por volta de 3414 cm‐1 se refere ao grupo O‐H, correspondente ao alongamento
das moléculas de água devido à hidratação. O estriamento vibracional em 3620 cm‐1 é atribuído
ao Al‐OH. A interação da OH com o oxigênio da estrutura da argila é observada em 1630 cm‐1. O
estiramento em 1030 cm‐1 é atribuído ao Si‐O. A vibração em 522 cm‐1 é referente a interação Al‐
OH. Já a vibração em 470 cm‐1 é atribuída a deformação do Si‐O‐Si (Kumar, P., Jasra, R. e Bhat, T.,
1995; Vicente et al., 1996). Observa‐se que ocorreu o deslocamento das bandas principais,
devido ao processo de ativação ácida. Isto pode ser atribuído ao processo de lixiviação de
determinados elementos.
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Figura 1‐ Espectros de infravermelho da argila in natura e ativada com H2SO4 (3 mol/l, 6 h de
contato e razão de 1 g de argila / 10 ml de solução de ácido).
Difração de Raio‐X
A figura 2 mostra os difratogramas de raio X das argilas in natura e ativada com
H2SO4. De acordo com as análises de difratogramas de raios X as argilas in natura e ativada
são, majoritariamente, compostas por quartzo. A ativação química da argila com ácido
sulfúrico não provocou nenhuma alteração visível, conforme pode ser visto pelos
difratogramas de raios‐X.
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Figura 2‐ Difratogramas de raios X das argilas in natura e ativada com H2SO4 (3 mol/L, 6 h de
contato e razão de 1 g de argila / 10 ml de solução de ácido).
Florescência de Raio‐X
Os resultados das análises químicas das argilas são importantes na determinação dos
elementos químicos, sob a forma de óxidos, presentes nas argilas. A tabela 1 apresenta a
composição química da argila antes e após a ativação ácida. Observa‐se que as argilas in
natura e ativada apresentam alto teor de sílica, chegando a atingir 66,69% na argila in natura
e 80,69% na argila ativada com ácido.
Tabela 1 ‐ Composição química (% em peso) das argilas in natura e ativada.
Amostras
Amostras
In natura
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SiO2

66,69

80,69

Al2O3

18,05

11,68

Fe2O3

4,99

0,99

K2O

4,64

3,69

MgO

2,78

0,80

TiO2

0,99

1,19

P2O5

0,78

0,61

CaO
BaO
MnO

0,65
0,17
0,15

0,16
0,11
‐

ZrO2

0,06

0,06

CuO

‐

‐

MoO3

‐

‐

Rb2O

0,02

0,01

ZnO
NiO
SrO

94 PPM
90 PPM
59 PPM

‐
‐
53 PPM

CONCLUSÃO
As argilas são materiais que podem oferecer muitas aplicações em funções de suas
propriedades. A partir das técnicas de caracterizações realizadas pode‐se analisar as alterações
causadas pela a ativação ácida. Confirmou‐se que o processo de ativação ácido removeu metais
da estrutura da argila, causando modificação na composição da mesma.
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RESUMO
Diferentes possibilidades podem ser empregadas. A
síntese de materiais fotoativos de TiO2 pode ser realizada
a partir do tetraisopropóxido. A síntese de partículas
envolvendo a secagem direta do precursor sobre uma
superfície de vidro borosilicato, proporcionou a formação
de partículas com uma grande diversidade morfológica.
Essa diversidade morfológica sofre uma grande influência

da constante dielétrica e pode ser descrita a través da
Teoria Clássica da Nucleação. Nesse caso a instabilidade
do sistema é a responsável pela formação das
morfologias obtidas.

PALAVRAS‐CHAVE: TiO2, síntese, núcleo crítico, esferas.

SYNTHESIS OF TiO2 FROM DRYING DIRECT TITANIUM TETRAISOPROPOXIDE
ABSTRACT
Different ways can be employed. The synthesis of TiO2
photoactive materials can be performed from the particle
synthesis tetraisopropoxide involving the direct drying of
the precursor on a surface of borosilicate glass, provided
the formation of particles with a large morphological

diversity. This morphological diversity suffers a great
influence on the dielectric constant and can be described
abeam of the Classical Theory of Nucleation. In this case
the instability of the system is responsible for the
formation of the morphologies obtained.

KEY‐WORDS: synthesis; critical nucleus; spheres.
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SÍNTESE DO TiO2 A PARTIR DA SECAGEM DIRETA DO TETRAISOPROPÓXIDO DE TITÂNIO
INTRODUÇÃO
A Teoria Clássica da Nucleação (TCN) pode contribuir com argumentos significativos para
interpretação da formação de partículas de TiO2. Principalmente em se tratando do sistema
metaestável obtido através da solubilização do tetraisopropóxido de titânio em diferentes
solventes, que se constitui em uma das vertentes sintéticas experimentadas no trabalho.
O fenômeno de nucleação está relacionado com o surgimento de uma nova fase em um sistema
monofásico metaestável [1, 2]. Consequentemente, o evento de surgimento da nova fase é
conhecido como uma transição de fase de primeira ordem [2]. A aptidão da fase inicial de um
sistema metaestável em permanecer durante um intervalo de tempo nesse estado (metaestável)
está relacionada com uma barreira energética que, ao ser superada, leva ao estado estável. Assim,
a transposição dessa barreira está associada a uma situação crítica localizada na solução [3‐5],
experimentada pela aproximação dos núcleos ou centros precursores do material de partida da
síntese (tetraisopropóxido de titânio). Disto surge um “embrião”, o qual carrega uma determinada
quantidade de núcleos na sua formação que permitem vencer essa barreira de energia e formar
uma nova fase.
Segundo a TCN, a variação de densidade local na fase metaestável é associada com a formação do
núcleo crítico, que depende fortemente da concentração de moléculas de precursor (c*) nessa
região. Logo, podemos escrever a seguinte aproximação expressa na equação (1), que está de
acordo com os postulados de Gibbs:
∆ * ~ c*∆

(1)

A probabilidade que define a variação de densidade do núcleo crítico que irá resultar em uma
partícula é dada pela equação (2):
∆

(2)

Ainda segundo a TCN, a energia livre total de um cristalito que é formado a partir de uma condição
de supersaturação local em uma solução, carrega duas contribuições. A primeira depende da
formação do material maciço (bulk), uma vez que a formação do sólido a partir de uma solução
metaestável é uma das estratégias para atingir um estado de menor energia, um estado mais
estável [1, 4, 6]. A segunda, que é representada pelo segundo termo está associada, com a criação
de uma superfície, que é produzida pela diminuição da energia livre, responsável pela criação dessa
interface [5, 7]. Segundo a TCN, a variação de energia livre para produzir cristalitos esféricos com
o raio R é dada pela equação (3):
(3)
Sendo ρs a densidade do sólido, Δμ a diferença de potencial químico entre o sólido e o líquido e
tensão interfacial entre o sólido‐líquido. Quando o sistema admite a máxima energia livre, o raio
das partículas segue a equação (4):
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(4)

∆

Considerando‐se a formação das partículas via solução, o processo de nucleação envolvido e a
condição inicial da variação de densidade de núcleos em uma solução metaestável, pode‐se
relacionar que o balanço entre o conjunto de forças atrativas (van der Walls) e repulsivas de
natureza elétrica (dupla camada elétrica). Dessa forma, a constante dielétrica do solvente é o
principal canal para formação e estabilização de cargas nesse sistema, uma vez que uma baixa
constante dielétrica do solvente pode impedir a formação de radicais inibindo a reação de hidrólise
do alcoóxido [4, 6, 7].
A influência do ambiente químico, provocado pela variação da constante dielétrica de diferentes
solventes, age diretamente sobre a formação de cargas dos núcleos críticos, uma vez que podemos
tratar o sistema metaestável como um sistema solvatado [8, 9]. Para um sistema solvatado
metaestável, a adição de um eletrólito potencial pode ser visto como uma perturbação no sistema,
e que pode induzir a precipitação de partículas pelo aumento da concentração local de cargas.
As partículas, após sua imediata formação, de acordo com a teoria DLVO (Derjaguin, Landau,
Verwey, Overbeek), podem experimentar uma aglomeração, e para isso devem ser capazes de
superar uma barreira de potencial [7, 10]. Essa barreira de potencial é dada pela equação (5):
2

Ψ²

(5)

Onde ε0 é a permissividade no vácuo, εr a Constante dielétrica do solvente, α o diâmetro da
partícula, ψ potencial de superfície da partícula, k a constante de Debye‐Huckel e A a constante de
Hamaker, que está associada a dispersão do meio. Para a água e diversos álcoois ela tem a mesma
ordem de grandeza, com isso, a sua influência sobre a mistura de solventes não exerce influência
significativa, ao contrário da constante dielétrica.
MATERIAIS E MÉTODOS
5mL de tetraisopropóxido de titânio foram cristalizados a partir de secagem direta a 25 °C
do tetraisopropóxido de titânio em um superfície de vidro borosilicato.
O material obtido foi tratado termicamente segundo a rampa: 30 °C até 100 °C com taxa
de aquecimento de 5 °C/min. A temperatura foi mantida por 60 min nessa isoterma e após esse
período elevada a 450 °C, com taxa de 20 °C/min, sendo mantida nessa isoterma por 300 min.
Caracterizações morfológicas
A análise morfológica do fotocatalisador foi feita pela técnica de microscopia eletrônica
de varredura com emissão de campo (MEV‐FEG) e foram realizadas no LIEC/UFSCar São Carlos.
Para isso foi usado o aparelho FEG SUPRA 35‐ZEISS, com um feixe de 3KV na ponta do canhão. Foi
conseguido um aumento linear de até 150.000 vezes.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A estrutura esférica é uma das formas encontradas na natureza para atingir uma
minimização da energia de superfície através da maximização da área superficial [2, 3]. De uma
maneira frequente o sistema biológico, químico e o físico adotam essa simetria em escalas e por
razões diferentes.
A solubilização do tetraisopropóxido de titânio em 2‐propanol comporta‐se como sendo
um sistema metaestável. Segundo a TCN [1, 2, 11], os núcleos críticos, para atingirem um estado
mais favorável termodinamicamente, migram de fase através da precipitação, deixando a solução
original a fim de minimizar os efeitos dessa interação. Com isso, a formação de núcleos críticos em
soluções metaestáveis se constitui em uma estratégia propícia à síntese de partículas esféricas.
Na Figura 1 temos uma representação esquemática do processo de formação de partículas
esféricas a partir de um núcleo crítico P, que em função desse parâmetro dá origem a partículas
esféricas de diferentes tamanhos, que por seu turno precipitam na solução S. Além do fenômeno
de precipitação, a coalescência dessas estruturas em aglomerados também exerce uma grande
influência na morfologia do material obtido. Essa coalescência surge em função da agregação de
partículas provocadas por interação de cargas desenvolvidas na sua superfície, sendo responsável
pela formação do grão no material.

Figura 1 ‐ Representação esquemática do processo de nucleação de um sistema metaestável.
A síntese de partículas de TiO2 realizada através da reação de hidrólise de sistema
solvatado metaestáveis de tetraisopropóxido de titânio em 2‐propanol induziu à formação de
partículas de dióxido de titânio, cujo aspecto morfológico predominantemente foi o esférico.
Nessas partículas, a geração de uma superfície esférica de raio R é mediada pela relação
entre a tensão superficial e a diferença de potencial químico entre as espécies vezes a densidade
dessa esfera de solvatação, encerrada pelo núcleo crítico, como pode ser observado na equação
(4).
Essa equação (4) expressa um valor de raio máximo que pode ser atingido pelas esferas
quando a mesma atinge a menor energia livre de formação. Para isso, o núcleo crítico deve
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experimentar uma reação química, que pode ser compreendida em termos de uma perturbação
imposta ao sistema metaestável. E, nesse caso, a constante dielétrica do solvente atua como um
modulador da formação de cargas no sistema solvatado, o que se apresenta como um fator
importante no desenvolvimento da diferença de potencial químico no núcleo crítico e na extensão
da reação química que conduz a formação de partículas esféricas.
Por outro lado, a tensão superficial imposta pelo solvente na formação de um sistema
solvatado pouco irá afetar a extensão da reação de hidrólise. Trata‐se de um sistema
completamente solúvel, um único sistema líquido que pode ser aproximado para uma esfera de
solvatação [9] compreendida através da relação entre o número de moléculas de
tetraisopropóxido e o solvente. Não obstante, pode‐se perceber que tensão superficial do sistema
alcoóxido‐solvente dividida pelo raio das esferas geradas através da síntese, pode ser entendida
como uma pressão hidrostática, que pode induzir na formação de partículas com diferentes
densidades.
Para esse estudo, como solvente, foi escolhido o 2‐propanol. A escolha foi motivada: pela
interação química da função álcool com os alcoóxidos metálicos; disponibilidade comercial do
produto; facilidade de remoção dos mesmos por evaporação controlada do solvente,
possibilitando o seu uso contínuo. O 2‐propanol apresenta uma constante dielétrica ε a 25 °C de
33, uma tensão superficial (γ) de 20,93 mN/m e uma viscosidade (η) 2,038 mPa.s.
Para isso, a aplicação da TCN correlacionando a formação de partículas esféricas com as
propriedades dos solventes empregados tem motivado a busca de novos processos de síntese de
partículas de TiO2 [6, 10], para o melhor controle da morfologia das partícula de óxido sintetizadas.
A secagem direta do tetraisopropóxido de titânio foi a que estabeleceu a maior diversidade
morfológica de partículas, e a que trouxe a maior surpresa em função de sua extrema simplicidade
de síntese, Figura 2.

Figura 2 ‐ Microscopia eletrônica de varredura (MEV‐FEG) de partículas de TiO2 obtido através
de precipitação a partir da secagem direta do tetraisopropóxido de titânio.
A obtenção do TiO2 estabelecida a partir dessa síntese reforça o emprego da TCN, como
sendo de fundamental importância para compreensão do fenômeno de formação de partículas
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sólidas, à partir de uma solução metaestável. Especificamente nesse caso, através da secagem
direta, temos a maior concentração possível de titânio para um sistema solvatado, pois não há
adição de outro solvente orgânico. Essa alta concentração, associada à instabilidade do
tetraisopropóxido de titânio é condição suficiente para a geração de núcleos críticos que geram
essas morfologias nas partículas.
A dispersão de formas vai da esfera ao tubo nanobastão. Na Figura 3 pode‐se perceber uma
grande singularidade na superfície das esferas produzidas. Apresentando‐se com uma superfície
mais rugosa. Essa rugosidade está associada à criação da superfície física do núcleo crítico, sua
interação com o externo e o interno a ela. Pode‐se o sistema de secagem direta, como sendo um
sistema solvatado, e para isso, deve‐se considerar que tetraisopropóxido de titânio está solvatado
em tetraisopropóxido, e a formação das partículas de TiO2, a partir do núcleo crítico, sem a
mediação da água para reação de hidrólise, pode ser compreendida através da variação local da
concentração de titânio. A flutuação da concentração na circunvizinhança de um núcleo crítico dá
pela equação (1) provoca um gradiente de pressão hidrodinâmica ao longo dessa variação de
concentração.
Considerando a formação das nanopartículas esféricas exploradas nas sínteses dos sistemas
solvatados anteriores, uma organização dessas nanopartículas nessa microestrutura se inicia a
partir de um centro geométrico da esfera [12]. Dada as condições singulares de formação de TiO2,
dadas por uma maior variação de concentração em torno do núcleo crítico, o avanço da reação de
formação do TiO2 ocorre paralelamente ao gradiente de pressão hidrodinâmica, que é força motriz
para a formação do material. Tendo que esses eventos são disparados ao mesmo tempo, de um
ponto centro simétrico de uma esfera (esfera de solvatação), essa condição pode levar a formação
de TiO2 em estruturas tubulares, direcionadas a partir de um centro como uma consequência
natural. Assim, podem ser observados na superfície externa dessa esfera como uma rugosidade na
sua superfície, Figura 3.

Figura 3 ‐ Microscopia eletrônica de varredura (MEV‐FEG) de partículas de TiO2 obtido através
de precipitação a partir da secagem direta do tetraisopropóxido de titânio, detalhe da esfera.
Essa ideia é reforçada na Figura 4, onde é possível perceber uma estrutura similar à esfera
após o processo de ruptura da sua superfície externa. A estrutura morfológica dessa partícula
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agrupa a superfície externa da esfera e traz a informação visual do seu centro, composto de
inúmeras estruturas do tipo bastão enfileiradas.

Figura 4 ‐ Microscopia eletrônica de varredura (MEV‐FEG) de partículas de TiO2 obtido através
de precipitação a partir da secagem direta do tetraisopropóxido de titânio, detalhe da esfera
aberta.
Na Figura 5 percebe‐se que esses bastões são diferentes em largura e comprimento, e que
são preenchidos de uma matriz porosa de TiO2 envolvida por uma casca de aproximadamente 45
nm.

Figura 5 ‐ Microscopia eletrônica de varredura (MEV‐FEG) de partículas de TiO2 obtido através
de precipitação a partir da secagem direta do tetraisopropóxido de titânio, detalhe dos bastões.
Em determinadas regiões, encontram‐se orientados a partir de um centro gerador. Nesse
caso, são menos obstruídos com materiais finamente divididos no seu interior, como mostra a
Figura 6. Em outras regiões apresentam um crescimento mais denso dessas estruturas com um
perfil cilíndrico dando origem a novas estruturas do tipo bastões.
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FIGURA 6 ‐ Microscopia eletrônica de varredura (MEV‐FEG) de partículas de TiO2 obtido através
de precipitação a partir da secagem direta do tetraisopropóxido de titânio‐2‐G, detalhe dos
bastões orientados radialmente.
Por essa via sintética obteve‐se diferentes tipos de morfologia no pó. A presença de esferas
com 1 μm em média de tamanho e com uma superfície rugosa aparenta ser a portadora das
estruturas com morfologia do tipo bastão cilíndrico, Figura 6.
Pode‐se ainda perceber que há uma diferenciação entre estruturas do tipo bastões, Figuras
4 e 6. Nas estruturas do tipo bastões cilíndricos, são observadas outras relações de proporção entre
a largura e a espessura das estruturas morfológicas.
O conjunto das estruturas morfológicas apresentadas estabelecem um compromisso entre
o método de síntese e a morfologia, através da formação de uma morfologia esférica. Nos
processos mediados pela solvatação e geração de núcleos críticos, a formação de uma superfície
física apresenta‐se como etapa governante no processo de formação de nanopartículas. A
espessura dessa superfície encontrada nas esferas é aproximadamente a mesma da encontrada
nas estruturas do tipo bastão, através da secagem direta do tetraisopropóxido de titânio.
CONCLUSÃO
A secagem direta do tetraisopropóxido de titânio conduz a formação de partículas de
dióxido de titânio. A formação dessas partículas seguem as características descritas pela formação
de núcleos críticos metaestáveis, favorecidos pelo formato esférico. A diversidade morfológica
obtida foi uma consequência do processo aplicado. A modificação de parâmetros como
relacionados a constante dielétrica são capazes de induzir novas formas morfológicas.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo fazer a
caracterização e análise de indicador de pH natural, a
partir do estudo da planta conhecida popularmente
como Coração roxo (Tradescantia pallida) obtida em
abundância na região salineira de Macau (Rio Grande do
Norte) para que pudesse ser utilizada em salas de aula
do ensino médio, como uma alternativa didática para os
professores da rede pública de ensino. Por se tratar de
um recurso didático‐pedagógico de fácil acesso e baixo
custo para as escolas esse projeto visa alternativas no
ensino do equilíbrio ácido‐base e identificação de acidez
ou basicidade de diversos materiais encontrados em

nosso dia‐a‐dia, podendo assim os alunos aprenderem
de forma lúdica, compreendendo como a química está
presente no cotidiano. Após análise constatou a total
eficácia do extrato das pétalas da planta (Tradescantia
pallida) como indicador natural de pH, podendo o
extrato ser utilizado e armazenado até 20 dias mantido
a baixa temperatura sem prejuízo ao experimento.
Concluímos que devido à facilidade, baixo custo e
praticidade para a obtenção e utilização do extrato o
mesmo pode ser utilizado em aulas práticas e
ilustrativas da disciplina de Química, facilitando assim o
aprendizado do aluno.

PALAVRAS‐CHAVE: Identificador de pH, Coração roxo, Experimento, ensino de Química.

HANDLE NATURAL PH FROM THE USE OF PLANT EXTRACTS TRADESCANTIA PALLIDA.
ABSTRACT
This study aims to characterize and analyze
natural pH indicator, from the study of plant popularly
known as Purple Heart (Tradescantia pallida) obtained
in abundance in Salineira region of Macau (Rio Grande
do Norte) so it could be used classrooms in high school
as an educational alternative for teachers of public
schools. Because it is a didactic‐pedagogic feature low
cost and easy access to schools this project seeks
alternatives in teaching acid‐base balance and
identification of acidity or alkalinity of several materials
found in our day‐to‐day, so may the Students learn in a

playful way, understanding how the chemical is present
in everyday life. After analysis found the overall
effectiveness of the extract of the petals of the plant
(Tradescantia pallida) as a natural pH indicator, the
extract may be used and stored up to 20 days
maintained at low temperature without prejudice to the
experiment. We conclude that due to the ease,
convenience and low cost for obtaining and using the
same extract can be used in practical and illustrative of
the subject of chemistry classes, thus facilitating student
learning.

KEY‐WORDS: Identifier pH, Purple Heart, Experiment, teaching chemistry.
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IDENTIFICADOR NATURAL DE PH A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS DA PLANTA
TRADESCANTIA PALLIDA.

INTRODUÇÃO
As escolas públicas sofrem com a falta de estrutura necessária para o bom ensino da
Química, além disso, a falta de atividades lúdicas (por parte dos professores) desmotiva ainda
mais os alunos, que sentem dificuldade de compreender certos temas da Química como o
assunto ácido‐base.
Segundo Silva et. al., (2009) os indicadores ácido‐base são substâncias orgânicas
fracamente ácidas ou alcalinas, que apresentam diferença na coloração em função do pH do
meio. Na natureza, as cores de muitas flores resultam da variação da acidez ou alcalinidade da
seiva (WOEHL JUNIOR, BISPO; 2010). Melo et. al., (2011) afirmam que as antocianinas são os
pigmentos responsáveis pela coloração de diversas flores e frutos, variando a coloração em
função da acidez ou alcalinidade do meio.
Devido essa variação de coloração, a utilização de extratos naturais indicadores de pH
pode ser explorada didaticamente pelos professores durante suas aulas, apropriando os
conhecimentos de todas as etapas para os discentes, desde a etapa de obtenção até a
caracterização visual e/ou espectrofotométrica das diferentes formas coloridas (TERCI, ROSSI;
2001).
O uso de substâncias presentes em extratos de vegetais como repolho roxo e flores como
quaresmeira, unha‐de‐vaca, azaleia e beijinho, vem sendo um recurso didático amplamente
utilizado como estratégia de ensino (COSTA et al.; 2007). Por se tratar de um recurso didático‐
pedagógico de fácil acesso e baixo custo para as escolas esse projeto visa alternativas no ensino
do equilíbrio ácido‐base e identificação de acidez ou basicidade de diversos materiais
encontrados em nosso dia‐a‐dia, podendo assim os alunos aprender de forma lúdica,
entendendo como a química está presente no seu cotidiano.
Além disso, pelo fato da mudança de cor apresentar um efeito visual muito chamativo,
desperta grande interesse dos alunos, tornando‐se assim uma excelente ferramenta para o
aprendizado e uma maneira de atrair a atenção e curiosidade do aluno para a disciplina de
química, que muitas vezes é rejeitada pelos discentes (WOEHL JUNIOR, BISPO; 2010).
Este trabalho tem como propósito fazer a caracterização e análise de identificadores de
pH naturais, a partir do estudo da planta conhecida popularmente como coração roxo
(Tradescantia pallida) obtida em abundância na região salineira de Macau no Rio Grande do
Norte para que pudesse ser utilizada em salas de aula do ensino médio, como uma alternativa
didática para os professores da rede pública.
METODOLOGIA
O projeto se dividiu em duas etapas distintas. A primeira consistiu na preparação dos
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extratos das pétalas das flores da planta e a segunda etapa ocorreram os testes para a
averiguação dos índices de pH; desses testes ocorreram em solução aquosa e em solução
alcoólica.

Foto: Planta coração roxo (Tradescantia pallida)

1º Etapa‐ preparação dos extratos da planta coração roxo (Tradescantia pallida)
Nesta etapa realizamos a coleta das flores e a preparação dos extratos. As flores foram
coletadas nas áreas próximas as marés da cidade, onde apenas as flores em bom estado de
conservação, sem partes estragadas foram coletadas. Após a coleta ocorreu à lavagem em água
corrente e em seguida a separamos apenas as pétalas e divididas em dois grupos, uma parte
serviu para a preparação do extrato aquoso e a outra parte para a preparação do extrato
hidroalcóolico.
Material necessário para a obtenção do extrato hidroalcóolico:
•

Pétalas de Tradescantia pallida,

•

Álcool 96°GL 400mL,

•

Garrafa pet de 500mL,

•

Filtro de papel n°102,

•

Funil.

As pétalas, previamente lavadas, foram colocadas em uma garrafa pet de 500mL e em
seguida acrescentado álcool a 96°GL até a submersão total das pétalas. Esse concentrado ficou
em descanso na geladeira por sete dias. Após o prazo de apuração filtramos o extrato com auxílio
do funil e a utilização do papel de filtro n°102.
Material necessário para a obtenção do extrato aquoso:
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•

Pétalas de Tradescantia pallida,

•

Água 400mL,

•

Garrafa pet de 500ml,

•

Papel de filtro n°102,

•

Funil simples.

Para os procedimentos de obtenção do extrato aquoso foram utilizados a mesma
sequência anterior. As pétalas foram colocadas em uma garrafa pet de 500mL e em seguida
acrescentado água até a submersão total das pétalas, esse concentrado ficou em descanso na
geladeira por sete dias. Repetiram‐se os demais procedimentos, como a filtração do extrato após
o período de apuração, em seguida a filtração do extrato com auxílio do funil e a utilização do
papel de filtro n°102.
2º Etapa‐ testes para a averiguação dos índices de pH com os extratos aquoso e alcoólico.
Após a obtenção dos extratos aquosos e alcoólicos da planta coração roxo (Tradescantia
pallida) foram realizados três testes para a averiguação do pH: teste ácido, teste neutro, teste
alcalino. Com esses testes pode‐se confirmar a utilização dos extratos como indicadores de pH.
Material necessário os testes de pH com o extrato alcoólico: Para o teste no meio ácido
foram utilizados 5ml do extrato, 3mL HCl (ácido clorídrico) e 1 tubo de ensaio. No teste no meio
neutro utilizamos 5ml do extrato, 3mL água destilada e 1 tubo de ensaio; e para o teste em meio
alcalino utilizamos 5ml do extrato, 3mL NaOH (hidróxido de sódio) e 1 tubo de ensaio.
Os mesmos procedimentos foram realizados para testar o extrato aquoso, onde
utilizamos os seguintes materiais: para o teste em meio ácido utilizamos 5ml do extrato, 3mL HCl
(ácido clorídrico) e 1 tubo de ensaio. Para o teste em meio neutro utilizamos 5ml do extrato, 3mL
água destilada e 1 tubo de ensaio e por fim, para o teste em meio alcalino utilizamos 5ml do
extrato, 3mL de NaOH (hidróxido de sódio) e 1 tubo de ensaio.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O primeiro resultado obtido foi quanto obtenção do extrato, que mostrou sua eficácia ao
liberar sua coloração facilmente com a água e com o concentrado alcoólico, obtendo a cor roxa,
característica das flores da planta coração roxo (Tradescantia pallida).
O segundo resultado obtido foi quanto aos testes para a averiguação dos índices de pH
com os extratos aquoso e alcoólico, onde o extrato alcoólico apresentou as seguintes cores como
resultado: Para o teste no meio ácido a cor ficou vermelha. No teste no meio neutro obtendo a
cor resultante roxa e para o teste em meio alcalino obtendo a cor resultante verde.
Os resultados obtidos para o teste com o extrato aquoso foram: para o teste em meio
ácido obtivemos a cor resultante rosa. Para o teste em meio neutro a cor resultante ficou rosa
claro e por fim, para o teste em meio alcalino o resultado da cor foi marrom.
Depois de constatado essa mudança de cor os extratos foram testados com produtos do
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nosso cotidiano, como: creme dental, vinagre, sabão em barra, refrigerante de limão. Ao misturar
o extrato (tanto o extratos aquoso como o alcoólico) com esses produtos as cores dos extratos se
modificaram, se igualando ao resultado obtido com o experimento teste.
Com a realização de todos os testes com os extratos aquoso e alcoólico das pétalas das
flores da planta coração roxo (Tradescantia pallida) percebeu‐se que os extratos podem ser
utilizados positivamente como potenciais identificadores de ácido‐base em atividades escolares.
Esse experimento pode ser utilizado para facilitar a abordagem didática de outros
conceitos relacionados à Química, estimulando o aluno na busca pelo com conhecimento. Além
disso, por se tratar de experimento que não demanda a utilização de laboratórios torna‐se ainda
mais viável sua execução em escolas sem infraestrutura laboratorial ou com pouca renda para
investimentos nessa área.
CONCLUSÃO
A planta coração roxo (Tradescantia pallida) é muito comum em nossa região, sendo de
fácil acesso a qualquer pessoa, esse foi um dos motivos que nos instigou a utilizar essa espécie no
experimento, visando o baixo custo e a facilidade de adquirir a matéria prima.
Além disso, o processo de preparo dos extratos utilizam materiais simples, podendo ser
realizado em sala de aula, em conjunto com os alunos, para que assim eles possam acompanhar
todo passo‐a‐passo do trabalho e que compreendam de forma mais ampla todo o processo de
produção dos extratos.
Durante o experimento observou‐se que as pétalas das flores da planta liberam a
coloração para o extrato muito facilmente, apresentando um tempo de oxidação é de 20 dias,
podendo assim ser preservada até seu prazo limite em geladeira. As cores obtidas nos extratos
podem ser distinguidas facilmente, o que colabora para uma melhor dinâmica em sala de aula,
pois não dificulta a interpretação dos alunos.
Ainda podemos citar que a escolha da planta Coração roxo (Tradescantia pallida) é a mais
indicada para a nossa região, por se tratar de uma planta invasora, sem potencial econômico ou
alimentar, sua coleta não traz prejuízos a natureza.
Podemos afirmar que experimentos como esse devem ser mais utilizados em sala de aula,
para ampliar as fontes de conhecimento dos estudantes e facilitar a aprendizagem e interesse
pela Química.
Por fim, com os resultados podemos concluir que, os extratos obtidos das pétalas da
planta Coração roxo (Tradescantia pallida) apresentam potencialidade para a demonstração do
comportamento de indicadores de pH com eficácia. Contudo esse experimento ainda precisa de
mais pesquisas, para que em breve possamos obter, através do extrato desta planta, a tabela
completa de pH.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo desenvolver e aplicar
um manual com jogos lúdicos de química como
metodologia alternativa didático‐pedagógica para
melhorar o processo de ensino‐aprendizagem desta
disciplina nas turmas da 1ª série do Ensino Médio na
Escola Estadual Professor Antonio Dantas (EEPAD), do
município de Apodi, no Rio Grande do Norte (RN).
Dentre todos os jogos presentes no manual
confeccionado, foi selecionado para ser trabalhado o

jogo Disputa Química, pois era um dos que servia para
ser aplicado com qualquer conteúdo, visto que as
turmas estavam vendo unidades diferentes. Diante dos
resultados obtidos, o jogo trabalhado foi bem aceito em
todas as turmas, ajudou na compreensão dos
conteúdos, contribuiu para melhorar o relacionamento
entre os alunos, e também cooperou para tornar a aula
mais atrativa.

PALAVRAS‐CHAVE: Manual, jogos lúdicos, Disputa Química, ensino‐aprendizagem.

CREATING A MANUAL OF CHEMISTRY FOR 1st SERIES HIGH SCHOOL
ABSTRACT
This study aimed to develop and implement a manual
with playful chemistry sets as a methodology didactic‐
pedagogic alternative to improve the teaching and
learning of the subject in classes from 1st grade of high
school in the State School Professor Antonio Dantas
(EEPAD) of Apodi municipality in Rio Grande do Norte
(RN). Among all games gifts made in manual was
selected to be the game worked Dispute Chemistry, it

was one of which served to be applied to any content,
since the groups were seeing different units. Based on
these results, the game was working well accepted in all
classes, helped in understanding the content,
contributed to improve the relationship between
students, and also cooperated to make the class more
attractive

KEY‐WORDS: Manual, fun games, Dispute chemistry, teaching‐learning.
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CRIAÇÃO DE UM MANUAL LÚDICO DE QUÍMICA PARA A 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, constata‐se que no processo de ensino ‐ aprendizagem na disciplina de
Química os alunos vêm demonstrando muitas dificuldades, e um dos motivos é o fato desta
disciplina abordar conteúdos mais complexos, e em sua maioria, abstratos, em que requer muita
compreensão e exige uma forma diferenciada para serem trabalhados pelos professores para
que os mesmos possam ter significado. As unidades vêm sendo trabalhadas de forma
descontextualizada, tornando‐se muito distantes e difíceis, não despertando interesse e
motivação dos discentes.
De acordo com Silva et al. (2009), é muito comum que não seja dada a devida importância
ao que é chamado na literatura de processo da ciência, ou seja, aos eventos e procedimentos
que levam às descobertas científicas. Em geral, o ensino fica limitado à apresentação dos
chamados produtos da ciência. Segundo Domingos e Recena (2010), para muitos alunos,
aprender Química é decorar um conjunto de nomes, fórmulas, descrições de instrumentos ou
substâncias e enunciados de leis.
Muitos professores de química percebem a importância e necessidade da inserção de
atividade diversificada nas salas de aula, principalmente, por se tratar de uma ciência que aborda
questões do cotidiano, demanda um nível de abstração mais complexa (geralmente
microscópico) e que, muitas vezes, sem o devido acompanhamento de outros recursos didáticos
adicionais ao ensino tradicional não se torna algo palpável ao alcance dos alunos (ALMEIDA,
2010). Entretanto, não basta apenas ter essa percepção, o professor deve agir e passar a
desenvolver atividades diferenciadas e utilizar os mais diversos recursos que estiverem ao seu
alcance.
Dentre as diversas ferramentas e materiais didáticos que o docente pode aplicar na
abordagem de um determinado conteúdo, a utilização de atividades lúdicas como os jogos, por
exemplo, é uma boa alternativa, visto que esse tipo de atividade tem boa aceitação,
principalmente quando o conteúdo é enfadonho e os alunos não demonstram interesse algum
no que está sendo abordado.
Desta forma, o objetivo do trabalho foi desenvolver e aplicar um manual com jogos
lúdicos de química como metodologia alternativa didático‐pedagógica para melhorar o processo
de ensino‐aprendizagem na disciplina de Química da 1ª série do Ensino Médio na Escola Estadual
Professor Antonio Dantas (EEPAD), do município de Apodi, no Rio Grande do Norte (RN). Diante
das inúmeras possibilidades de diversificação de recursos didáticos no ensino de Química, essa
seria uma tentativa de superar o desinteresse dos alunos por esta ciência e promover uma
reorganização diferenciada dos conteúdos.
A ideia de desenvolver este material didático para o Ensino de Química da 1ª série do
Ensino Médio na referida escola surgiu da necessidade de melhorar o processo de ensino ‐
aprendizagem desta disciplina, visto que o ensino nas escolas estaduais do município de Apodi
encontra‐se fragilizado, descontextualizado e desmotivado. Situação que não difere muito de
outras localidades do nosso país.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A realização deste trabalho se deu em 5 (cinco) etapas:
 Escolha do campo de estudo: foi uma das primeiras etapas realizada. Escolheu‐se a Escola
Estadual Professor Antonio Dantas, localizada na cidade de Apodi – Rio Grande do Norte.
Um dos grandes motivos pela escolha desta escola foi que a mesma é a única no
município de Apodi/RN que oferta o Ensino Médio nos três turnos, fator este que
viabilizou a realização do desenvolvimento da pesquisa.
 Levantamento bibliográfico: foi realizado um levantamento bibliográfico no decorrer de
todo o trabalho utilizando ferramentas on‐line (Sciencedirect, Scielo, Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Repositório de Outras Coleções Abertas
(ROCA), Google Acadêmico, etc.) e impressas.
 Criação do Manual Lúdico: após a aplicação do questionário de sondagem foram
selecionados os conteúdos de Química da 1ª série e a partir desta seleção criaram‐se e
adaptaram‐se alguns jogos já existentes que poderiam melhorar o processo de ensino‐
aprendizagem dos alunos. A Figura 1 mostra um exemplo dos jogos do manual, o Dominó
Químico. Cada capítulo começa com uma introdução sobre o conteúdo abordado, depois
são descritas as informações gerais do jogo, incluindo as regras, e em seguida o material
para ser recortado.

Figura 1 – Exemplo de um dos Capítulos do Manual Lúdico
 Escolha e aplicação de um dos jogos do manual: foi escolhido um dos jogos presente no
manual para ser aplicado em todas as turmas trabalhadas. O motivo de se aplicar o
mesmo jogo em todas as turma foi para saber como seria a aceitação do mesmo,
buscando‐se fazer comparações entre as turmas a respeito da aceitação da atividade
trabalhada. Escolheu‐se o jogo Disputa Química, pois dentre os outros era um dos que
poderia ser trabalhado com qualquer conteúdo, visto que cada turma estava em uma
unidade diferente.
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 Avaliação do jogo aplicado: a cada aplicação do jogo Disputa Química numa turma, foi
realizada uma avaliação de como foi a aceitação do mesmo, e para isso utilizou‐se como
instrumento de coleta de dados um questionário (Figura 2).

Figura 2 – Questionário utilizado na avaliação do jogo trabalhado
Os materiais utilizados durante a construção deste trabalho foram: computador, folha A4,
máquina fotográfica, impressora, tabuleiro do jogo Disputa Química, dados, pinos de jogo e
cartas do jogo de pvc.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como já foi dito, dentre todos os jogos presentes no manual confeccionado o escolhido
foi o Disputa Química, veja na Figura 3 o referido jogo.

Figura 3 – Jogo Disputa Química
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Logo após as explicações acerca do jogo, a turma foi dividida em quatro grupos,
distribuídos entre as quatro cores presentes no Disputa Química. A aplicação do jogo se deu de
forma satisfatória nas quatro turmas trabalhadas, veja na Figura 4.

Figura 4 – Aplicação do jogo nas turmas da 1ª série do Ensino Médio
Para analisar o nível de aceitação do jogo nas salas trabalhadas, os alunos responderam a
um questionário marcando Sim ou Não para as afirmativas. Esses resultados podem ser
observados a seguir.
A primeira pergunta feita foi: O jogo utilizado auxiliou na fixação do conteúdo? Nas
turmas 1ª série "A" e "C" 100% disseram que Sim, na 1ª série "B" 96% e na "J" 92% afirmaram
também que Sim. Diante desses resultados, pode‐se dizer que o jogo Disputa Química foi de
grande valia para os discentes no que diz respeito à facilidade e compreensão do conteúdo que
estava sendo estudado. Esses resultados podem ser avaliados na Tabela 1 a seguir.
Tabela 1 – Resultado da questão nº 1 do questionário aplicado
Comentado [KS7]: Refazer as tabelas no corpo do texto.
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Segundo Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008) e Souza e Silva (2012), os jogos proporcionam
aos alunos uma forma prazerosa e muito divertida de estudar, além de oferecer ao professor
uma maneira diferente de avaliar a assimilação do alunado em relação aos conteúdos estudados,
de revisar conteúdos ou como um meio mais dinâmico de fixar o conhecimento, permitindo a
identificação de erros de aprendizagem.
Outra qualidade positiva que os jogos didáticos apresentam é melhorar a interação social
entre os participantes, diante disso, questionou‐sequestionaram‐se os alunos se o Disputa
Química havia melhorado o relacionamento com os colegas. Observe os resultados na Tabela 2.
Tabela 2 – Resultado da questão nº 2 do questionário aplicado

De acordo com os resultados acima, nota‐se que uma boa percentagem de todas as
turmas afirmaramafirmou que o jogo cooperou para melhorar o relacionamento e a interação
social, dentre elas percebe‐se a 1ª série "B" foi a que mostrou resultado mais negativo, 25%
disseram que o jogo não foi uma boa atividade que melhorou o relacionamento entre eles, isso
foi notório na aplicação do jogo na referida turma, alguns apresentaram um comportamento de
insatisfação com uns colegas, mas acima de tudo, foi percebido que a maioria gostou da
atividade.
Quando o jogo é bem planejado, trabalhado e adequado ao público alvo, o mesmo
tornam as aulas mais interessantes, diante disso, perguntou‐se aos alunos se o Disputa Química
deixou a aula de Química mais atrativa, os resultados dessa pergunta pode ser visto na Tabela 3
abaixo.
Tabela 3 – Resultado da questão nº 3 do questionário aplicado
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Todas as turmas apresentaram resultados bem positivos, com isso deixou claro que o jogo
utilizado conseguiu atingir um dos seus objetivos que era chamar atenção dos alunos deixando a
aula mais interessante e divertida.
Para que se consiga atingir os objetivos planejados com um jogo, é necessário e de suma
importância que o mesmo seja de fácil entendimento para os alunos, pois isso acarreta em um
bom desempenho. Diante disso, foi perguntado se os alunos acharam que o Disputa Química foi
de fácil compreensão no momento da sua execução, a maioria dos entrevistados disseram que
Sim, visto que alguns das 1ª séries "A" e "B" disseram que Não, uma minoria mostrou um pouco
de dificuldade no momento da aplicação, mas as coisas foram fluindo bem com o passar do
tempo. Os resultados podem ser observados na Tabela 4.
Tabela 4 – Resultado da questão nº 4 do questionário aplicado

Frente a grande gama de recursos didáticos que o professor pode utilizar nas suas aulas,
ver‐se o jogo didático como uma das mais poderosas ferramentas, quando bem planejado e
adequado, assim como qualquer outro recurso. A quinta e última pergunta do questionário foi
para saber se os alunos haviam gostado do tipo de atividade realizada, e como se pode ver na
Tabela 5, a maioria disse que Sim, visto que uma minoria afirmou que não gostaram.
Tabela 5 – Resultado da questão nº 5 do questionário aplicado

Diante dos resultados obtidos acredita‐se que o jogo escolhido para aplicação foi uma
ótima ferramenta didática, sendo ele uma boa estratégia de auxílio para o ensino de química. Os
resultados mostraram que a aplicação do jogo teve um bom grau de aceitação favorável tanto
por parte dos estudantes quanto por parte dos professores, o que implica dizer que essa
ferramenta didática possibilitou tornar mais sólido os conhecimentos sobre os conteúdos
trabalhados, fortalecendo a aprendizagem dos conceitos presentes.
É importante frisar que a utilização de atividades lúdicas mobilizam esquemas mentais,
ativando funções neurológicas e psicológicas estimulando o pensamento. E quando o sujeito está
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diretamente envolvido na ação fica mais fácil à compreensão do aspecto cognitivo, pois ocorre
um desbloqueio mental (SANTANA, 2006). E o uso desse tipo de recurso didático em sala de aula,
permite ao aluno participar do processo de construção de conhecimento, percebendo a
verdadeira relação entre a teoria e a prática. Assim, acredita‐se que trabalhando com conceito,
procedimentos e a prática na disciplina de química, a aprendizagem pode se tornar efetiva ou
mais bem aceita, apresentando uma ferramenta nova que possa ser trabalhada de forma
diferente do cotidiano escolar, descontraída e atrativa. (FERREIRA et al., 2012)
É importante ressaltar que os jogos não substitui nenhum outro método de ensino, a
proposta é a aplicação dos jogos como um auxílio didático e atrativo para as aulas.
CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos, pôde‐se observar que a aplicação do jogo Disputa Química
chamou muito a atenção dos estudantes, por ser divertido e estimular a socialização, havendo
sempre uma interação entre eles que de alguma forma se ajudavam a fim de facilitar a
construção do conhecimento.
Acredita‐se que os aspectos lúdico e cognitivo presentes no jogo trabalhado foram
importantes estratégias para o ensino e a aprendizagem de certos conceitos, favorecendo a
motivação interna, o raciocínio, a argumentação, a interação entre os alunos e o professor. Dessa
forma, o jogo desenvolveu além da cognição, outras habilidades, como a construção de
representações mentais, a afetividade e a área social.
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RESUMO
Nos recursos hídricos podemos encontrar uma mescla
de diversas colônias de bactérias com efluentes
industriais, sendo essa junção bastante nociva ao meio
ambiente, levando em conta os malefícios que já
separados podem acarretar. Dentre as indústrias
poluidoras destaca‐se a leiteira, devido aos seus
efluentes apresentarem uma alta carga orgânica, a
partir de testes de Demanda Química de Oxigênio
(DQO) apresentando concentrações elevadas de
fósforo, iodo, gorduras e outros resíduos sólidos.
Contudo, a presença em excesso de coliformes fecais,
devido a constante descarga de esgoto nos recursos
hídricos, é extremamente prejudicial em relação à
potabilidade da água e manutenção do ecossistema,

criando assim a necessidade da separação desses
compostos. A partir de estudos de diversas referências
o presente trabalho visa mostrar a eficiência do pó das
sementes de Moringa Oleifera extraída em solução
salina de Cloreto de Potássio (KCl) e Cloreto de Sódio
(NaCl) com a utilização conjunta de diversos processos
físico‐químicos, como a coagulação, floculação e
ultrafiltração.

(falta uma conclusão no resumo, pois é
fundamental que o resumo contenha uma
conclusão do trabalho)

PALAVRAS‐CHAVE: Sementes de Moringa oleifera, coagulação, floculação, coliformes fecais.

EVALUATION OF DESCONTAMINATION WATER CONTAMINATED WITH OF FECAL COLIFORMS
USING SEEDS Moringa oleifera Lam FROM THE PROCESSES COAGULATION, FLOCULATTION AND
ULTRAFILTRATION
ABSTRACT
In water resources we can find a mix of several colonies
of bacteria with industrial effluents, and this is very
harmful to the environment taking into account the
harm that may result already separated. Among the
polluting industries stands out due junction to its
effluents present a high organic load from the Chemical
Oxygen Demand (COD) tests showing high
concentrations of phosphorus, iodine, grease and other
solid waste. However, the presence of fecal coliforms in
excess due to the constant discharge of sewage water,

is extremely harmful in relation to drinking water and
maintaining the ecosystem. Thereby creating the need
for separation of these compounds. From studies of
several references this work aims to show the efficiency
of seed powder Moringa Oleifera extracted in saline
solution of potassium chloride (KCl) and sodium
chloride (NaCl) with the joint use of various physico‐
chemical processes, as coagulation, flocculation and
ultrafiltration.

KEY‐WORDS: Seeds of Moringa oleifera, coagulation, flocculation, fecal coliforms.
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AVALIAÇÃO DA DESCONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS CONTAMINADAS COM COLIFORMES FECAIS
UTILIZANDO SEMENTES DE Moringa Oleifera Lam A PARTIR DOS PROCESSOS COAGULAÇÃO,
FLOCULAÇÃO E ULTRAFILTRAÇÃO
1. INTRODUÇÃO
No tratamento tradicional de água de abastecimento, os coagulantes constituídos por alumínio,
tal como o Policloreto de Alumínio (PAC), são extremamente utilizados, devido à sua atestada
eficiência e o seu mínimo custo. Entretanto, pesquisas têm apontado algumas desvantagens, tais
como problemas de saúde, como a doença de Alzheimer, causados pelo alumínio residual em
águas tratadas, produção de grande quantidade de lodo, consumo da alcalinidade do meio,
trazendo custos adicionais com produtos químicos utilizados na retificação do pH da água tratada
(IONE et al., 2010). É necessário, portanto, buscar coagulantes que possam substituir, que sejam
compatíveis e que não agridam o meio ambiente.
Há grande interesse em encontrar meios que tragam possibilidades de descontaminação do meio
ambiente. Uma das alternativas para a descontaminação ambiental é o uso de fitorremediação,
que é definida como o uso de sistemas vegetais e de sua microbiota com a finalidade de extrair
substâncias tóxicas do ambiente (RUBIO & SCHNEIDER et al., 2003).
Ainda que a água seja um recurso natural renovável e uma das substâncias mais comuns no
planeta, é considerado um recurso não abundante, uma vez que apenas 0,03% das reservas
mundiais estão livres para as atividades humanas. O crescimento populacional e industrial
aumentou ainda mais a exponencial necessidade de água, enquanto a oferta se manteve na
mesma situação. Além disso, a péssima gestão dos recursos hídricos tem contribuído para um
significativo decréscimo do fornecimento de água potável. (ALLEGRE et al., 2004).
As técnicas de tratamento para as águas residuais vindas da indústria de laticínios geralmente
estão associadas aos processos corriqueiros que mesclam tratamentos físico‐químicos, no qual
normalmente se utilizam coagulantes inorgânicos, associado ao tratamento biológico. (SCHIMITT
et al., 2001).
Segundo RENAULT et al. (2009), os coagulantes inorgânicos mais conhecidos e empregados no
tratamento de água e esgoto são os sais de ferro e alumínio que para um bom desempenho
dependem de alguns fatores como concentração, pH, temperatura e natureza da solução.
Entretanto, devido as grandes desvantagens obtidas com a utilização desses sais principiaram a
serem utilizados outros sais como os de ferro combinado com polímeros sintéticos. Porém, as
produções de imensos volumes de iodo tóxico continuam sendo uma desvantagem, obrigando a
procura por coagulantes orgânicos que diminuam tal problema. Um coagulante natural muito
estudado atualmente é extraído das sementes de Moringa oleífera (MO), planta originária da
Índia. (SCHMITT et al., 2001). A Figura 1 mostra sementes de Moringa Oleifera.
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Figura 1 ‐ Sementes de Moringa oleifera (ALMEIDA, 2009).
As sementes da planta podem entrar em fase de germinação em até 9 dias após sua plantação,
dependendo das condições. Para facilitar a colheita de sementes é recomendado que houvesse
uma poda anual entre 1,5 e 2 metros de altura buscando evitar que a planta cresça demais e que
suas sementes fiquem muito altas, dificultando sua colheita. Fazendo a poda após cada colheita,
pode haver até 3 colheitas por ano. Há informações de que as suas sementes perdem o poder
germinativo após três meses de colhida (JESUS, A. R. de, et al., 2013).
Pelas propriedades floculantes e coagulantes, a moringa é utilizada em vários países como
método natural, eficiente e econômico de purificação de água. Além do mais pode ser utilizada
na alimentação, devido ao seu valor proteico, na indústria de cosméticos, devido ao alto teor de
óleo e como combate à diversas doenças. (JESUS, A. R. de, et al., 2013).
A predisposição de coagular e flocular resíduos em águas naturais que mostram cor e turbidez se
atribuem a uma proteína encontrada na semente da moringa. Os agentes ativos que são
responsáveis pela coagulação da moringa foram isolados e foram constatadas pela literatura que
se tratava de uma proteína de massa molecular de 6.500 Daltons (IONE et al., 2010).
Em outro estudo foi analisado que há mais possibilidade de que o responsável pela ação
coagulante da moringa seja um composto amídico. As sementes de moringa encerram entre 8 ‐
10% de glucosinolatos, que são uma classe homogênea de combinações de tiosacarídeos
naturais. Estes podem ser hidrolisados através da mirosinase (glucohidrolase de tioglucosida) e
produzir D‐glicose, particularmente isotiocianatos. A Figura 2 demonstra a estrutura do
glucosinolato (GUEYRARD et al., 2000).
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Figura 2 ‐ Estrutura do glucosinolato presente na semente de Moringa oleifera (GUEYRARD et al.
,2000).
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A solução coagulante de Moringa pode ser preparada por extração aquosa ou salina. A partir de
diversos estudos (MORETI et al., 2013) foram constatados os benefícios trazidos pela utilização
da torta de sementes de Moringa Oleifera em alguns processos químicos responsáveis pela
separação de compostos.
2.1 COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO
Os processos de coagulação e de floculação são intimamente interconectados, devido ao fato de
que o coagulante é responsável por neutralizar as cargas presentes nas partículas localizadas na
superfície da solução supersaturada (por meio da introdução de compostos químicos com cargas
positivas) e a floculação tem o papel de aglomerar, aglutinar essas partículas em suspensão,
formando os denominados flocos pesados, que depois serão removidos por sedimentação, o que
facilita a remoção dos mesmos seja através de sedimentação, flotação ou filtração (RENAULT et
al., 2009).
É um dos estágios mais importantes do tratamento físico‐químico das águas residuais industriais,
pois, nele ocorre a minimização de materiais suspensos e coloidais, responsáveis pela turbidez
das águas residuais e também ocorre a diminuição de matéria orgânica a qual contribui para o
conteúdo da Demanda Biológica, ou Bioquímica, de Oxigênio (DBO) e da Demanda Química de
Oxigênio (DQO) (ARVANITOYANNIS & KASSAVETI et al., 2008).
2.2 SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS (ULTRAFILTRAÇÃO)
Segundo RAVAZZINI et al. (2005) as membranas de ultrafiltração além de segurar sólidos em
suspensão, coloides e algumas macromoléculas (algumas proteínas e polissacarídeos) ainda
constituem uma barreira completa para retenção de espécies microbianas de interesse para
saúde como cistos de protozoários (Giardia e cryptosporidium) e células bacterianas, até mesmo
alguns vírus podem ser retidos.
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Normalmente é inviável obter água totalmente clarificada apenas por meio do uso da
coagulação, floculação e sedimentação. Por isso é necessário complementar o tratamento com
uma etapa de filtração (MORETI, CAMACHO et al., 2013). De acordo com Yoon et al. (2006)
(referência não consta na lista de referências), no tratamento de água para abastecimento, em
que é alarmante a presença dos contaminantes orgânicos, o processo de ultrafiltração pode ser o
mais correto, devido ao menor consumo de energia e por apresentar maior eficiência para retirar
poluentes orgânicos e matéria orgânica natural.
Este processo é aplicado para constatar o quanto de partículas suspensas na solução
contaminada ficam retidas nas membranas sintéticas ou naturais, utilizando os conceitos de fluxo
permeado (o quanto de partículas e solução passam pelas membranas na unidade de tempo) e
de entupimento das membranas (foulling). A redução de fluxo durante o processo de filtração
pode ser atribuída à deposição de material sobre a superfície das membranas ou no interior dos
poros (EAGLES, et al., 2002). A Figura 3 esquematiza o processo de descontaminação de águas
através da MO e do PAC.

Figura 3 ‐ Fluxograma dos Processos de Descontaminação
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Moringa Oleifera vem sendo propagada em todo o semiárido nordestino e parte do cerrado
brasileiro, porque é muito resistente ao clima seco e têm sido utilizada no tratamento de água
para uso doméstico, na coagulação de materiais sólidos em suspensão, bactérias e diversos
microrganismos (IONE et al., 2010). A moringa é eficiente para tratar água com alta turbidez sem
apresentar perigos para o homem (GUEDES, et al., 2004). E quando comparada com o alumínio,
não altera expressivamente o pH e a alcalinidade da água após o tratamento e não causa
problemas de desgaste nas tubulações. (MORETI, CAMACHO et al., 2013).
Há estudos que descrevem (MORETI, 2013; MADRONA et al., 2010) que a extração de Moringa
Oleifera em solução salina, apresenta maior resistência de armazenamento, além de melhorar a
eficiência da proteína presente e agir na remoção de cor e turbidez. (MORETI, CAMACHO et al.,
2013).
Pela literatura consultada foi constatado que utilizando o Policloreto de Alumínio (PAC), recurso
não biodegradável, a remoção de carga orgânica e partículas em suspensão nos diversos
processos utilizados foi eficiente em águas de alta turbidez, cor e pH. Contudo, utilizando‐se as
sementes de Moringa Oleifera, coagulante orgânico, em solução salina (NaCl ou KCl) nos mesmos
processos obteve‐se resultados mais satisfatórios, uma vez que necessitam de uma menor
concentração presente na água contaminada em relação ao PAC para obter os mesmos efeitos e
não alteram o pH da água contaminada. Esta característica de não alteração do pH da água
tratada é considerada uma das vantagens da MO. A solução de sementes de MO com KCl obteve
uma ligeira eficiência a mais na redução de turbidez e cor em relação a solução de sementes de
MO com NaCl e em ambas as alíquotas de água tratadas não foram encontradas coliformes
fecais. Quanto maior a turbidez da água bruta a ser tratada, maior também deve ser a dosagem
da solução coagulante de MO empregada, seja para a remoção de partículas sólidas por
sedimentação, quanto por filtração lenta (MORETI et al., 2013).
Em outros estudos consultados o aumento da porcentagem de fouling em turbidez menores
pode ser explicado pelo fato destas evidenciarem uma menor quantidade de sólidos totais
suspensos, dificultando a formação de aglomerados no processo de coagulação/floculação,
restando assim, maior quantidade de coloides responsáveis pelo entupimento dos poros da
membrana. Obteve‐se uma grande eficiência de remoção quando se usou como coagulante MO +
KCl por apresentar uma menor quantidade de partículas coloidais na solução de alimentação do
processo de ultrafiltração, sendo assim o coagulante, em estudo, responsável por um menor
entupimento (MIR; SHUKLA et al., 2010).
4. CONCLUSÕES
Ao longo do tempo é possível notar a substituição e aprimoramento de coagulantes e técnicas
para seu emprego, pesando as desvantagens que o uso pode trazer para as condições potáveis da
água e a sustentabilidade da biosfera. Cada vez mais é preferível a utilização de coagulantes
orgânicos, pela diminuição dos impactos ambientais. Entre tais coagulantes inclui‐se, ainda que
discretamente, as sementes de Moringa Oleifera. Além do uso das sementes de MO nos
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processos de adsorção química ela é estimada por muitos cientistas como uma alternativa para o
combate a fome no mundo, por ser extremamente rica em vitaminas e sais minerais. Os estudos
experimentais demonstram que a utilização das sementes da MO é eficiente na descontaminação
de águas poluídas, sendo considerada viável ao processo de coagulação/floculação e de
ultrafiltração, onde os resultados obtidos foram satisfatórios para a remoção de coliformes fecais
presentes na água misturada com gorduras e outros tipos de resíduos sólidos. Mediante a isso,
com os crescentes impactos ambientais ocasionados pela poluição em fontes hídricas, a
descontaminação de águas através das sementes de MO vem tornando‐se atrativa e, juntamente
com outras técnicas tais com outros materiais adsorventes, torna‐se eficaz para a remoção de
partículas poluidoras.
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RESUMO
O presente trabalho consiste em avaliar a utilização de
uma argila bentonita em seu estado natural, na remoção
dos corantes orgânicos Rodamina B e Azul de Metileno
em soluções aquosas. As isotermas de adsorção foram
ajustadas nos modelos de Langmuir e Freundlich, sendo
que as isotermas foram melhores descritas pelo modelo
de Langmuir. As capacidades máximas de adsorção

foram de 403,745 mg g‐1 para a Rodamina B e de
411,393 mg g‐1 para o Azul de Metileno. Esses
resultados apresentam a utilização de argilas como
adsorvente de baixo custo, com grande potencial de
aplicação para a remoção de corantes orgânicos
presentes em efluentes.

PALAVRAS‐CHAVE: argila, adsorção, azul de metileno, rodamina B

USE OF BENTONITE CLAY FOR ADSORPTION OF ORGANIC DYES
ABSTRACT
The present study consists is to evaluate the use of a
bentonite clay in your natural state in the removal of
organic dyes Rhodamine B and Methylene Blue in
aqueous solutions. The adsorption isotherms were
adjusted in the models of Langmuir and Freundlich, and
the isotherms were best described by Langmuir model.

The maximum adsorption capacities were 403.745 mg g‐
for Rhodamine B and 411.393 mg g‐1 for the Methylene
Blue. These results show the use of clay as adsorbent for
low cost, with great potential application for the
removal of organic dyes present in wastewater.

1

KEY‐WORDS: clay, adsorption, methylene blue, rhodamine B
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UTILIZAÇÃO DE ARGILA BENTONITA PARA ADSORÇÃO DE CORANTES ORGÂNICOS

INTRODUÇÃO
Diferentes tipos de corantes são usados em muitas indústrias, tais como, têxteis, de
tintas, alimentícias, plásticas, cosméticos, gráfica, fotográfica, como aditivos em derivados de
petróleo, dentre outras (Guarantini e Zanoni, 2000; Kunz et al., 2002).
A demanda por corantes tem aumentado em ritmo acelerado devido ao crescimento e
desenvolvimento da indústria têxtil. A remoção da cor do banho de lavagem é um dos principais
problemas do setor e grande preocupação do ponto de vista ambiental. Estima‐se que cerca de
15% da produção mundial de corantes é perdida para o meio ambiente durante a síntese,
processamento ou aplicação desses corantes. Isso é alarmante, se considerarmos que isso
representa um lançamento de cerca de 1,20 toneladas por dia desta classe de compostos para o
meio‐ambiente (Jauris, 2012). A principal fonte destes poluentes corresponde à incompleta
fixação dos corantes (10‐20%), durante a etapa de tingimento das fibras têxteis (Vasques, 2008).
A contaminação de efluentes por corantes pode levar a uma variedade de problemas ambientais.
A água colorida pode afetar a vida de plantas e então um ecossistema inteiro pode ser destruído
por contaminação da água por vários corantes (Wang et al., 2005).
Com estas implicações ambientais, vários processos de remoção e/ou degradação destes
compostos em efluentes têxteis têm sido testados. Os processos oxidativos, como o tratamento
com ozônio, fotocatálise heterogenia e via sistema Fenton, baseiam‐se no emprego de agentes
oxidantes destinados a acelerar a degradação destes compostos (Dallago et al., 2005). A adsorção
é um dos processos físicos e/ou químicos mais eficientes para remoção de efluentes aquosos
contaminados com corantes, pois é um processo de baixo custo, simples, eficiente e sem
interferentes a substâncias tóxicas (Jauris, 2012). Além disso, dependente apenas de fatores
físico‐químicos, como área superficial do adsorvente, tamanho da partícula, características
estruturais e morfológicas, interação adsorvente/corante, pH, temperatura e tempo de contato
(Wu, 2007).
Dentre a vasta gama de materiais adsorventes, o carvão ativado é mais utilizado, inclusive
industrialmente. A alta capacidade de adsorção do carvão ativado está associada principalmente
com a distribuição e tamanho de poros, área superficial e volume de poros (Jauris, 2012), porém,
este adsorvente tem um custo elevado e é seletivo para algumas classes de compostos (Royer et
al.,2009).
Com isso, existe uma crescente busca de materiais alternativos de baixo custo que
possam ser utilizados, em substituição ao carvão ativado, como adsorventes para a eliminação de
corantes têxteis, tais como argilas, bagaço de cana, madeira e outros resíduos celulósicos
(Dallago, 2005).
O trabalho tem como objetivo avaliar a utilização da argila bentonita do tipo “sortido” na
adsorção de corantes orgânicos.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Adsorvente
Utilizou‐se como adsorvente a argila naturalmente cálcica (Sortida) proveniente da cidade
de Boa Vista – PB, fornecida pela empresa de beneficiamento de minério BENTONIT UNIÃO
NORDESTE – BUN.
Caracterização do Material
Os materiais foram caracterizados por espectroscopia vibracional na região do
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), em aparelho Digilab Excalibur, série FTS KBr e
por difratometria de raio‐X em um equipamento Philips, modelo PW1830/40, usando radiação de
CuKα (λ=1,54 Ǻ), corrente de 30 mA e voltagem de 30 kV, com varredura de 10 a 80° (2θ) e scan
de 1º min‐1.
Testes de Adsorção
Os testes de adsorção foram conduzidos em bateladas a partir de soluções dos compostos
orgânicos Rodamina B e Azul de Metileno em diferentes concentrações (10 ‐ 500 mg L‐1). Os
experimentos foram realizados à temperatura ambiente (25°C). Para a obtenção das isotermas
de adsorção, as soluções (10 mL de cada concentração) foram deixadas em contato com os
adsorventes (10 mg), sob agitação, por um período de 24 horas e em seguida centrifugado a 2500
rpm por 5 minutos. A concentração do sobrenadante foi acompanhada por espectrofotometria
UV‐Vis (FEMTO 600 Plus), monitorando‐se a absorção do corante com comprimento de onda
(λmáx.): 554 nm para a Rodamina B e 665 para o Azul de Metileno.
A quantidade de material adsorvido por unidade de massa do adsorvente (mg g‐1) foi
calculada usando‐se a Equação 01.
q eq 

q max .K L .C eq
1  K L .C eq

Equação (01)

em que:
qeq = quantidade adsorvida por unidade de massa do adsorvente no equilíbrio (mg g‐1);
qmax = capacidade máxima de adsorção (mg g‐1);
KL = constante de equilíbrio de adsorção (L mg‐1);
Ceq = é a concentração na fase líquida no equilíbrio (mg L‐1).
Para prevermos a característica da isoterma de Langmuir pode‐se utilizar o fator
dimensional de separação RL usando‐se a Equação 02.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

RL 

1
1  K L .C m

Equação (02)

em que:
Cm = maior concentração inicial de corante utilizada (mg L‐1);
KL = constante do modelo (mg g‐1).
Valores de RL>1 indicam que o processo é desfavorável, RL= 1 indica uma isoterma linear,
0<RL<1 indica que o processo é favorável e RL= 0 indica que o processo é irreversível (Zuim,
2010).
A isoterma de Freundlich reflete a adsorção em múltiplas camadas e a heterogeneidade
da superfície é descrita na Equação 03.

q eq  K F C eq

1/ n

Equação (03)

em que:
KF = constante de Freundlich, que representa a capacidade de adsorção do sólido (mg1‐1/nL1/ng‐
1
);
1/n = constante relacionada com a intensidade de adsorção. Para Freundlich, 1/n reflete
processo adsortivo favorável quando seu valor é inferior a 1 (Alves, 2013).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização do Material
No espectro de infravermelho da argila, Figura 1, observa‐se uma forte absorção na região
em torno de 3600 cm‐1 indica presença de grupos hidroxila adsorvida entre as camadas. A banda
em 1050 cm‐1 indica o estiramento da ligação Si‐O. A banda em 1603 cm‐1 confirma a presença
de água adsorvida na superfície da argila (Nogueira et al., 2011).
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Figura 1 – Espectro de Infravermelho da argila Sortido
Pela análise de DRX, Figura 2, observa‐se pico característico de montmorilonita com
distância interplanar de 15,29 Å em 2θ próximo de 7° (Bertella et al., 2010) e quartzo como
impureza (Santos et al., 2002).

Figura 2 – Difratograma de raio X da argila Sortido
Testes de Adsorção
As Figuras 3 e 4 mostram os resultados experimentais obtido na adsorção da Rodamina B
e do Azul de Metileno por argila, a partir de soluções de diferentes concentrações dos compostos
orgânicos.
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Figura 3 – Isoterma de adsorção da Rodamina B

Figura 4 – Isoterma de adsorção do Azul de Metileno
Os dados de equilíbrio foram ajustados segundo os modelos de Langmuir e Freundlich,
Tabelas 1 e 2. Os parâmetros dos dois modelos mostraram que a adsorção é favorável. Os
resultados dos coeficientes de correlação demonstraram que a isoterma é bem mais descrita
pelo modelo de Langmuir com ambos os corantes. O valor de qm, constante relacionada à
capacidade máxima de adsorção foi de 403,745 mg g‐1 para a Rodamina B e 411,393 mg g‐1 para
o Azul de Metileno . Os resultados encontrados nos ajustes estão condizentes com o resultado
obtido experimentalmente. Os resultados encontrados para as capacidades máximas de adsorção
dos corantes foram superiores aos encontrados por Gonçalves et al. (2007) para carvão ativado
produzido a partir de resíduo de erva‐mate, que foi de 230 mg g‐1, na adsorção do Azul de
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Metileno e de Hema e Arivoli (2009), para carvão ativado obtido a partir da casca de Thespusia
populinia que foi de 60,836 mg g‐1, na adsorção da Rodamina B.
Tabela 1 – Parâmetros dos modelos de Langmuir e Freundlich ajustados aos dados
experimentais para a adsorção da Rodamina B.
Parâmetro

Qm (mg g‐1)

KL (L mg‐1)

RL

R2

1/n

Kf
(mg1‐1/nL1‐ng‐1)

Langmuir

403,745

0,050

0,038

0,891

‐

‐

Freundlich

‐

‐

‐

0,798

0,425

50,294

Tabela 2 – Parâmetros dos modelos de Langmuir e Freundlich ajustados aos dados
experimentais para a adsorção do Azul de Metileno.
Parâmetro

Qm (mg g‐1)

KL (L mg‐1)

RL

R2

1/n

Kf
(mg1‐1/nL1‐ng‐1)

Langmuir

411,393

0,055

0,035

0,896

‐

‐

Freundlich

‐

‐

‐

0,462

0,369

58,859

CONCLUSÕES
As isotermas de adsorção mostraram ser favoráveis aos modelos de Langmuir e Freudlich,
sendo que obtiveram melhor ajuste para o modelo de Langmuir.
A argila apresentou capacidades máximas de adsorção superiores ao encontrado para o
carvão ativado reportado na literatura.
A argila bentonita “sortido” mostrou ser um eficiente adsorvente na remoção dos
corantes estudados, e uma alternativa de baixo custo no processo de adsorção.
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RESUMO
O amido é um carboidrato que compõe cerca
de 50% da dieta humana, em termos calóricos. Ele é
sintetizado nos vegetais, sendo utilizado como fonte
energética, e está distribuído em vários tipos de cereais,
como o milho. O Brasil é o terceiro maior produtor de
milho do mundo, caracterizando uma abundante oferta
de amido, o qual pode ser aplicado na produção de
bioplásticos. O cenário mundial concernente ao
desequilíbrio ambiental causado por plásticos derivados
do petróleo é preocupante, estando relacionado com a

incapacidade de biodegradação desses produtos em um
curto intervalo de tempo. O presente trabalho visa a
obtenção de um bioplástico que seja biodegradável a
curto prazo, e ofereça vantagens ecológicas e
econômicas associadas ao seu processo de produção.

PALAVRAS‐CHAVE: amido de milho, polímeros biobaseados, plásticos, biodegradabilidade, sustentabilidade.

BIODEGRADABLE BIOPLASTIC PRODUCTION FROM STARCH MAIZE
ABSTRACT
Starch is a carbohydrate that composes around
50% of the human diet, in caloric content. It is
synthesized in vegetables, being utilized as energetic
source, and is distributed in many kinds of cereals, like
maize. Brazil is the third largest producer of maize in the
world, featuring an abundant supply of starch, which
may be applied in bioplastic production. The global
picture regarding environmental disequilibrium caused
by petroleum‐based plastics is troubling, being related

with the incapacity of biodegradation of these products
in a short amount of time. The present work aims to
obtain a biodegradable bioplastic at short term, and
provide ecological and economic benefits associated
with the production process.

KEY‐WORDS: maize starch, biobased polymers, plastics, biodegradability, sustainability.
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PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS A PARTIR DO AMIDO DE MILHO
INTRODUÇÃO
Atualmente, o descarte indevido de plásticos de origem petroquímica proporciona um
cenário preocupante em relação à manutenção do equilíbrio ecológico. Tais produtos são
provenientes de fontes não renováveis e apresentam resistência à biodegradação, tornando‐os
danosos ao meio ambiente. Assim, faz‐se necessária a busca por matérias‐primas alternativas
que sejam renováveis e biodegradáveis em um curto período de tempo. Posto isso, tem‐se como
opção o amido, o qual pode ser utilizado na produção de bioplásticos e está abundantemente
distribuído em vários tipos de cereais, como o milho. O Brasil é um dos maiores produtores de
milho do mundo, qualificando‐o como um excelente provedor desse carboidrato.
O amido é composto, basicamente, por dois carboidratos homopoliméricos: a amilose e a
amilopectina. Estes são constituídos por monômeros alfa‐D‐glicose (Figura 1), os quais são
obtidos por fotossíntese nos vegetais.

Figura 1. Fórmula estrutural da alfa‐D‐glicose.
As moléculas de glicose unem‐se, nos vegetais, através da condensação enzimática (Figura
2), formando as cadeias poliméricas. Para cada ligação glicosídica estabelecida, há a saída de uma
molécula de água.

Figura 2. Condensação enzimática.
A amilose (Figura 3) possui cadeia linear, com ligações glicosídicas alfa‐1,4; já a
amilopectina (Figura 3) possui cadeia ramificada, com ligações alfa‐1,4 e alfa‐1,6. A extensão da
cadeia de amilose é menor que a de amilopectina (TESTER et al., 2009). As ligações alfa estão
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relacionadas com a suscetibilidade de um polímero a certos processos de degradação, pois sua
estrutura não permite o surgimento de ligações intermoleculares muito estáveis, ao contrário da
celulose, a qual é formada por monômeros beta‐D‐glicose.
CH2OH

CH2OH

O

O

OH

Amilose =

OH

O

O
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OH
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OH
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Figura 3. Fórmulas estruturais da amilose e da amilopectina.
O amido de milho contém cerca de 20% de amilose e 80% de amilopectina. Esses
biopolímeros estão organizados na forma semi‐cristalina, em grânulos (BULÉON et al., 1998).
Quando o amido é aquecido em água, ocorre a dilatação e lixiviação desses grânulos, perdendo
sua cristalinidade e liberando as moléculas de amilose e amilopectina em solução. Estas
absorvem a água do meio, causando o aumento da viscosidade da mistura. Tal fenômeno
irreversível é chamado de gelatinização (THARANATHAN, 2002). Para a formação do plástico
desejado, tal processo não é suficiente, pois sucede‐se outro fenômeno: a retrogradação. Sua
causa é o resfriamento da mistura, que promove a consolidação de ligações de hidrogênio entre
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as moléculas, e consequentemente, o surgimento de áreas cristalinas (OTTENHOF & FARHAT,
2004). Isso, junto com a má interação entre os polímeros (um possui estrutura linear e o outro é
ramificado), permite a formação de um plástico cristalino e quebradiço, características
indesejáveis para o produto.
Visando contornar esses problemas, teorizou‐se que, primeiramente, deve‐se quebrar
ligações glicosídicas da amilopectina, pois ela é ramificada e maior que a amilose. A adição de um
ácido acarreta essa quebra, por hidrólise, que pode ser pensada como o processo reverso da
condensação. Dessa forma, a amilopectina é transformada parcialmente em amilose, permitindo
uma boa interação entre as cadeias. Posteriormente, adiciona‐se uma substância plastificante, a
qual inibe o estabelecimento das ligações de hidrogênio. Após a secagem do gel desenvolvido,
pode‐se observar o bioplástico biodegradável desejado.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os procedimentos foram realizados no Laboratório de Química do Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia de Alagoas, Campus Maceió.
O processo de produção do bioplástico obedeceu às seguintes etapas: na preparação de
um sistema sob aquecimento e agitação, foi utilizada um agitador magnético com aquecimento,
juntamente a um béquer de borossilicato (600 mL) preenchido com 300 mL de água destilada,
inicialmente em temperatura ambiente. Em seguida, por meio de uma balança analítica, foram
pesados cerca de 15 g de amido de milho, então adicionados ao sistema sob aquecimento e
agitação, este com uma temperatura de aproximadamente 40 °C, podendo variar em 10 °C (para
mais ou para menos).
Nesse experimento, utilizaram‐se, separadamente, dois ácidos: o ácido clorídrico (pKa=‐
6,3) e o ácido acético (pKa=4,75) do vinagre comercial. Com HCl (ácido clorídrico), foram
adicionados cerca de 10 mL de uma solução 0,1 M à mistura. Com o vinagre, foram adicionados
cerca de 15 mL à mistura.
Fez‐se uso de 8 ml de glicerina (P. A.). Depois o sistema continuou sendo monitorado até
notar‐se um nítido aumento de viscosidade da mistura, aos 80 °C. Logo após, foram utilizados 10
e 30 mL de solução de hidróxido de sódio (0,1 M) para a neutralização do HCl e do ácido acético,
respectivamente. O pH foi determinado por um papel indicador de pH. O gel obtido foi colocado
em uma forma de vidro (30 cm x 15 cm) e armazenado em uma estufa a 75 °C, por 6 horas. Após
esse tempo, a forma foi retirada da estufa e colocada em temperatura ambiente. A saída do
plástico deu‐se com o auxílio de uma espátula.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação às diferentes concentrações e volumes dos reagentes utilizados, foram
precisos 10 mL de NaOH (0,1 M) para a neutralização do HCl, pois o mesmo estava na mesma
concentração molar, logo a mesma quantidade de NaOH seria necessária, visto que a reação
(equação 1) é 1:1.
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No caso do vinagre, foram precisos 30 mL de NaOH (0,1 M) para atingir o pH 7. Isso
acontece por causa da diferença de concentração (aproximadamente 0,7 M) e da fraca
dissociação do ácido acético em água. A reação (equação 2) é 1:1.
HCl + NaOH  NaCl + H2O

(equação 1)

CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O

(equação 2)

Os bioplásticos resultantes do citado processo apresentaram características associadas
aos plásticos convencionais, como espessura, elasticidade e resistência mecânica.
Os procedimentos com o HCl resultaram em plásticos firmes, uniformes e de baixa
espessura. Dois fatores merecem destaque: a concentração e o volume adicionado do reagente.
Se houver adição de um volume muito grande da solução de HCl (0,1 M) na mistura, a taxa de
quebra das ligações glicosídicas será muito alta, resultando em quebra excessiva das cadeias
poliméricas e consequentemente em um plástico inconsistente. O mesmo acontece quando se
adicionam certos volumes (  10 mL) de soluções muito concentradas (> 0,1 M).
Com o ácido acético, os plásticos apresentaram uma menor resistência mecânica,
assemelhando‐se a um papel‐filme espesso. Por ele ser um ácido fraco, o desencadeamento da
hidrólise é negativamente afetado, havendo formação de um plástico maleável e pouco firme.
A glicerina determina as principais propriedades do plástico (resistência, elasticidade,
etc.), pois ela impede a formação de estruturas cristalinas. Quando há ausência dela na mistura,
o plástico formado fica cristalino e bem frágil (YU et al., 1996).
Outro elemento muito importante no processo é a bandeja (forma) empregada no
armazenamento do gel. No processo foi usada a bandeja de vidro, por causa de sua aderência, a
qual facilita a retirada do plástico, sobrepondo‐se à má condução de calor inerente ao vidro.
Em relação à secagem, uma temperatura aproximada de 75 °C na estufa é suficiente para
evaporação de boa parte da água contida no gel. Observou‐se que a secagem em temperatura
ambiente, no vidro, impossibilita a formação do plástico, pois a água fica contida na bandeja.
As cadeias de amilose e de amilopectina remanescentes estão aptas à biodegradação
enzimática por fungos e bactérias, visto que elas mantiveram sua composição, a qual
naturalmente é biodegradável (RAGHUNANDAN et al., 2014; ROLDÁN‐CARILLO et al., 2003;
TAKAYA et al., 1978). Um outro aspecto a ser considerado é a hidrofilicidade das cadeias.
CONCLUSÃO
A metodologia empregada se mostrou adequada, pois permitiu a produção de um
bioplástico com aspectos funcionais de um filme plástico de origem petroquímica. Além disso,
sua composição é inerentemente biodegradável, o que torna seu descarte facilitado, já que não
agride o meio ambiente.
Os gastos provenientes do procedimento, os quais são diminutos, possibilitam sua
aplicação de forma generalizada. Assim, a utilização do bioplástico biodegradável se revela como
uma opção exequível e viável frente aos produtos análogos derivados do petróleo.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo propor uma
metodologia para o estudo das funções da química
inorgânica dos óxidos no primeiro ano do ensino médio
a partir da fabricação de tinta à base de terra. A coleta
de dados foi feita através da pesquisa desenvolvida na
Escola Estadual Sólon de Lucena. O procedimento
metodológico realizado para a efetivação da pesquisa foi
através de observações, pesquisa bibliográfica,
descritiva e de campo. Após analisar os dados obtidos
através dos questionários, verificou‐ se a eficácia da

metodologia proposta no que diz respeito à apreensão
do conteúdo ministrado por parte dos alunos e o
envolvimento dos mesmos nas atividades. Foi notória a
melhoria na aprendizagem, bem como na afinidade
entre os alunos e a disciplina.

PALAVRAS‐CHAVE: Novas Metodologias, Experimentos, Função da Química Inorgânica, Óxidos, Tinta Ecológica.

PROPOSED METHODOLOGY FOR TEACHING OXIDES IN THE FIRST YEAR OF SECONDARY
EDUCATION FROM THE MANUFACTURE OF INK‐BASED EARTH
ABSTRACT
This paper aims to propose a methodology for the study
of the functions of the inorganic chemistry of oxides in
the first year of high school from the manufacture of
earth‐based paint. Data collection was done through
research developed at the School Solon de Lucena. The
methodological procedure performed to execute the
research was through observations, bibliographic,

descriptive and field research. After analyzing the data
obtained from the questionnaires, we verified the
effectiveness of the proposed methodology with respect
to the seizure of the content taught by students and
involving them in activities. It was noticeable
improvement in learning as well as in the affinity
between
students
and
discipline.

KEY‐WORDS: New Methodologies, Experiments, Role of Inorganic Chemistry, Oxides, Ecological Ink.
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PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE ÓXIDOS NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO
MÉDIO A PARTIR DA FABRICAÇÃO DE TINTA À BASE DE TERRA

INTRODUÇÃO
A química tem papel importante no desenvolvimento científico e tecnológico da
sociedade. Os indivíduos interagem com a química no dia a dia sem se dar conta. Partindo da
ideia de que a disciplina de química não pode ser puramente conceitual e estática e que os
professores necessitam ministrar aulas dialogadas e fazer o uso de experimentos para que os
alunos apreendam os conteúdos a partir de fatos, surge o seguinte questionamento:
“De que forma o conteúdo “Funções Inorgânicas‐óxidos” pode ser ministrado a partir de uma
estratégia eficiente, na qual os alunos possam ser os principais construtores do seu
conhecimento?”
A partir desse questionamento, esta pesquisa teve como objetivo geral propor uma
metodologia utilizando a aula expositiva/ dialogada, seguida de um experimento baseado na
fabricação de tinta ecológica com base no solo, relacionando‐ o com o tema ministrado em sala
de aula: óxidos, e como objetivos específicos: verificar as maiores necessidades dos alunos do
primeiro ano com relação à disciplina de química; identificar a metodologia utilizada pela
professora nas aulas de química e reconhecer se experimentos são utilizados durante as aulas e o
que os Parâmetros Curriculares Nacionais discutem a respeito.
A presente pesquisa privilegiou a análise, a reflexão e a crítica das observações feitas, bem
como a leitura e a escrita, articulando‐se o lido, o discutido, o aprendido ao vivido, numa
perspectiva de formação docente, com vista não somente ao domínio, mas também à produção
de conhecimentos.
Por fim, esperou‐se o alcanço dos objetivos referentes à pesquisa, a realização da práxis
no processo de ensino‐ aprendizado, como forma de contribuir para a formação do aluno, sua
inserção na realidade para minimizar os impactos futuros, o estímulo do desenvolvimento de
atividades e postura profissional, a oportunidade de integrar a pesquisa e ensino em benefício da
sociedade e aproximação ao verdadeiro papel do professor, criativo, envolvente e autêntico.
MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa está embasada em observações de campo que segundo Gonsalves
(2003, p. 62), busca a informação diretamente com os sujeitos pesquisados. Encontro direto do
pesquisador com o objeto de estudo. Nessa perspectiva foi observada uma turma do primeiro
ano do ensino médio a cerca das aulas de química. De modo geral, essa investigação se deu em
caráter de pesquisa bibliográfica, descritiva e de campo.
A turma foi observada e os fenômenos ocorridos foram registrados para posteriores
análises. A descrição foi feita com base na turma observada, nas aulas ministradas pela
professora e pelos aspectos observados durante a aplicação da metodologia.
A pesquisa bibliográfica baseou‐se em fundamentar os conceitos básicos da pesquisa,
bem como desenvolver uma discussão epistemológica entre aquilo que o pesquisador tem como
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conhecimento e aquilo que os teóricos falam a respeito. De fato, concorda ou discorda de teorias
já existentes, o que possibilita a criação de novas ideias e adaptações.
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a observação sistemática,
participante, não estruturada e qualitativa.
De acordo com Libâneo (2010, p.295), a observação é uma das características da atividade
científica e, enquanto tal, uma metodologia de obtenção de informações válidas e, portanto,
confiáveis, sobre algum fenômeno da realidade.
A observação foi sistemática, pois foram traçados objetivos a serem alcançados durante a
mesma. Participante, pois o pesquisador acaba por fazer parte do grupo analisado, tendo uma
participação parcial ou total. Não estruturada, pois, apesar dos objetivos serem traçados, os
dados coletados são aleatórios, de acordo com a ocorrência dos mesmos. E qualitativa, pois os
dados coletados são submetidos a posteriores interpretações sobre o fenômeno investigado.
Além da observação outro instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário,
que consistiu tanto em perguntas abertas quanto fechadas. Segundo Parasuraman apud Chagas
(1991, p. 1), um questionário é tão somente um conjunto de questões, feito para gerar os dados
necessários para se atingir objetivos do projeto.
A instituição utilizada para a pesquisa foi a Escola Estadual Sólon de Lucena, localizada na
Zona Oeste de Manaus/ AM. Os sujeitos participantes da pesquisa foram 30 alunos com faixa
etária na média de 16 anos, matriculados no primeiro ano do Ensino Médio, no turno matutino
da escola e a professora formada em Química pela Universidade Federal do Amazonas‐ UFAM.
O procedimento de pesquisa foi realizado em três fases: a primeira foi a realização da
observação sistemática participante na sala de aula, para verificar quais as maiores necessidades
dos alunos com relação à disciplina e qual a metodologia utilizada pela professora.
A segunda foi a aplicação do questionário inicial para verificar a afinidade dos alunos com
a disciplina, o tema: óxidos e a produção de tinta ecológica, e o desenvolvimento do plano de
aula, procurando atender as necessidades dos alunos e propondo uma metodologia utilizando
uma aula expositiva/prática dialogada seguida do experimento “Fabricação de Tinta Ecológica à
Base de Terra” como forma de apreensão do conteúdo ministrado anteriormente em sala de
aula: Funções da Química Inorgânica: Óxidos. Posteriormente, aplicou‐se o questionário final a
fim de verificar mudanças na compreensão dos alunos acerca do tema de estudo. Finalmente, a
terceira fase foi a coleta, registro e análise de dados obtidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro momento observou‐ se que a professora utilizava aulas tradicionais, somente
com a utilização do livro didático como apoio. As aulas elaboradas por ela tornavam a disciplina
de química puramente conceitual, entendendo‐ se assim, que deve haver somente “decoreba”
daquilo que está sendo ministrado e que, de fato, cairá na prova.
Na turma observada a maioria de alunos eram interessados na disciplina, se preocupavam
em desenvolver as atividades propostas pela professora durante as aulas, participavam e
indagavam. Algumas exceções não possuíam o mínimo interesse em aprender, levando assim, as
aulas como momentos pouco importantes.
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De acordo com essas observações, partiu‐ se para o segundo momento que se
caracterizou como a aplicação do questionário inicial e o desenvolvimento do plano de aula,
atendendo às necessidades observadas acima descritas e ao conteúdo ministrado pela docente
no momento: Funções da Química Inorgânica: Óxidos. De acordo com esse tema estudado pelos
alunos, pensou‐ se em aplicar uma aula mais dinâmica, sendo esta expositiva com o uso de slides,
porém dialogada para que os alunos pudessem se envolver mais com o assunto e, ao final da
exposição e diálogo, aplicou‐ se um experimento que consistiria na fabricação de tinta ecológica
com base no solo. A partir dessa metodologia, o assunto Óxidos seria trabalhado de uma forma
mais qualitativa, fazendo o aluno percebê‐ lo no seu dia a dia, bem como identificar a relação
entre os óxidos e as tintas e fazer valer a tão divulgada e pouco aplicada interdisciplinaridade.
Os resultados apresentados mostram que houve um crescimento com relação à afinidade
dos alunos com a disciplina de química, pois, de acordo com os questionários, inicialmente 68%
consideravam sua afinidade ruim e após a aplicação da metodologia apenas 13%.
Com relação à apreensão de conceitos e informações a cerca do tema abordado, no
início, 93% respondeu que não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto óxidos e após a
aplicação da metodologia, 100% conseguiu expor o que aprendeu e apreendeu.
Além disso, foi possível observar que 73% não tinha nenhum conhecimento da relação
dos óxidos com o dia a dia e a natureza. Após a metodologia, verificou‐ se que 100% conseguiu
mencionar alguma relação. Antes da aplicação da metodologia verificou‐ se que 93% da turma
nunca tinha ouvido falar sobre produção de tinta ecológica e 63% não sabia a relação dos óxidos
com as tintas. Após a metodologia, 100% conseguiu citar relações existentes.
Além dessas observações posteriores à metodologia, 100% da turma achou interessante
produzir tinta ecológica durante a aula, pois puderam aprender mais sobre química e afirmaram
que o experimento auxiliou na compreensão do conteúdo: óxidos. Essas observações foram
possíveis de ser vistas tanto nos questionários analisados, quanto no decorrer do
desenvolvimento da aula expositiva e do experimento.
A última pergunta do questionário final foi “Quais os pontos positivos e negativos da
metodologia aplicada?”. No geral, os alunos mencionaram pontos positivos como: a aula ficou
mais interessante; o assunto foi ministrado de maneira dinâmica; os alunos puderam ter mais
contato com experimentos e não somente aula teórica; puderam aprender como produzir tinta
de baixo custo e puderam entender melhor a teoria a partir da prática. O único ponto negativo
mencionado foi o fato de alguns alunos não levarem a aula a sério e assim, acabarem
atrapalhando os demais na aprendizagem.
CONCLUSÃO
O trabalho da educação científica requer que os alunos construam atitudes,
procedimentos e conceitos. Sendo assim, a metodologia utilizada pelo professor deve servir de
mediação ao processo de aprendizagem e suas estratégias dotadas de objetivos a serem
alcançados.
O conhecimento científico só pode ser apreendido se transposto de forma eficaz,
enfrentando assim, as várias dificuldades que o processo de ensino‐ aprendizagem apresenta.
Para tanto é necessário que o currículo seja reconstruído de forma a se integrar à realidade em
questão.
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A sala de aula, segundo Demo (2005, p. 83), torna‐ se prisão da criatividade cerceada, à
medida que se instala um ambiente meramente transmissivo e imitativo de informações de
segunda mão. Nesse sentido, o que o professor fala se torna verdade absoluta e incontestável e o
aluno deve apenas ouvir e aceitar.
O ensino da química tem como objetivo desenvolver no aluno a capacidade de
compreender seus fundamentos teóricos metodológicos de forma integrada, possibilitando a
construção de novos conhecimentos e a mediação entre a aprendizagem escolar e vivência do
aluno no contexto. Logo, o aluno deve ter uma visão abrangente dos processos que ocorrem na
natureza, bem como ter gosto por investigar e a partir daí, compreender os fenômenos.
A metodologia proposta nessa pesquisa visou a auxiliar os alunos a conhecerem as
contribuições da química no desenvolvimento social, tecnológico e científico através da produção
de tinta ecológica à base de terra.
A interdisciplinaridade e contextualização permearam o processo de desenvolvimento da
metodologia a fim de articular o conhecimento dos alunos com a química e demais disciplinas.
Após a análise e discussão de resultados verificou‐ se que a metodologia proposta
alcançou os objetivos e foi eficiente no que diz respeito à apreensão do conteúdo ministrado.
Foi notório o envolvimento e a dedicação dos alunos durante a realização da pesquisa.
Devido a estarem acostumados com aulas teóricas monótonas e apenas o uso do livro didático,
ao se depararem com algo novo, demonstraram vontade de aprender o conteúdo e satisfação
por ser algo dinâmico.
A experimentação, assim como o diálogo, abriu um caminho para que o professor
exercesse, de fato, seu papel de mediador e para que os alunos pudessem construir seus próprios
conhecimentos. Conseguiram elaborar problemas e solucioná‐ los, investigar os fenômenos e
compreendê‐ los. Além desses pontos favoráveis, os alunos puderam associar algo que
primeiramente lhes pareceu “científico” demais, distante de suas realidades.
A associação dos óxidos à produção das tintas ecológicas trouxe uma nova maneira de
ensinar química de maneira dinâmica e interessante. Além de ser um assunto que está
totalmente presente em seu dia a dia, a metodologia utilizada é de baixo custo e, portanto, de
fácil acesso.
Portanto, é necessário que os professores mantenham uma postura crítica e reflexiva com
relação à realidade dos alunos e à contextualização que deve ser feita com os conteúdos, a fim
de que novas metodologias surjam e retirem a ideia errônea que os alunos possuem com relação
à química, de que a mesma é uma disciplina chata e meramente conceitual.
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RESUMO
A corrosão ocorre em diversos materiais
metálicos ocasionando perdas diretas e indiretas todos
os anos, muitos alimentos em conserva são
acondicionados em latas que são de materiais metálicos
que podem sofrer corrosão, sendo assim se torna
necessário o revestimento interno em latas que
acondicionam alimentos para impedir a interação
alimento/embalagem, o rompimento do revestimento

por algum dano mecânico pode ocasionar a migração de
íons metálicos para o alimento o alterando, o presente
trabalho vem demonstrar a importância do
revestimento interno em latas de folha‐de‐flandres (aço
revestido de estanho) que acondicionam milho em
conserva através de um experimento de fácil execução
observando a corrosão em latas com e sem
revestimento.

PALAVRAS‐CHAVE: Corrosão, Revestimento, lata, alimento.

TEST OF CORROSION IN CANS CORN CANNED WITH AND WITHOUT JACKET
ABSTRACT
Corrosion occurs in various metallic materials causing
direct and indirect losses every year, many canned
foods are packaged in cans that are metallic materials
that can corrode, so the lining in food cans contained
therein is necessary to prevent interaction food /
packaging, the disruption of the coating of some
mechanical damage can cause the migration of metal
KEY‐WORDS: Corrosion, coating, tin, food.

ions to the changing food, this work demonstrates the
importance of the internal coating of cans of tin‐plate
(tin‐coated steel) contained therein canned corn
through an experiment easily performed observing the
corrosion cans with and without coating.

1.INTRODUÇÃO
A indústria de alimentos enlatados usa conservantes para prolongar a vida útil dos
mesmos, mas um problema que pode ocorrer com os alimentos enlatados é a interação dos
conservantes com o material que compõe a lata que o acondiciona, “A interação
embalagem/alimento é caracterizada principalmente pela dissolução dos metais que constituem
a embalagem, como o ferro e o estanho, em folhas‐de‐flandres.”(DANTAS et al.,2010), se a lata
que acondiciona o alimento em conserva não for revestida pode ocorrer uma interação entre o
material que compõe a lata e o alimento formando uma pilha galvânica ocorrendo um processo
de corrosão.
A corrosão afeta diversos materiais metálicos causando prejuízos diretos e indiretos todos
os anos com a contaminação de produtos segundo GENTIL (1996) “Pode‐se definir corrosão
como a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do
meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos”. As latas que acondicionam os alimentos são
de materiais metálicos que podem sofrer corrosão, elas são geralmente de folhas‐de‐flandres
que são de aço revestido com estanho “Na pilha galvânica formada, o estanho é, na maioria dos
casos, o ânodo, devido ao forte poder complexante que a maioria dos meios alimentares ácidos
exercem sobre seus íons.” (JORGE, 2009) esse revestimento de estanho é aplicado dos dois lados
da liga ele vai servir como um ânodo de sacrifício protegendo o ferro da corrosão impedindo a
migração de íons metálicos para os alimentos alterando alguma propriedade dele e por fora da
lata também irá servir como proteção contra os efeitos externos que podem causar oxidação da
lata, a espessura desse revestimento de estanho que vai proteger o ferro da corrosão vai
depender do alimento que a lata vai acondicionar. Além do revestimento de estanho as latas
também possuem um revestimento orgânico para evitar o contato do alimento com o metal que
compõe a lata “Os revestimentos orgânicos são utilizados para fornecer uma proteção adicional
em relação à que já é oferecida pela própria folha‐de‐flandres. Deve haver um controle da
quantidade de revestimento aplicado à folha‐de‐flandres devido ao peso e espessura que a
película pode formar” BRANCO (2010 apud YAM, 2009).
O amassamento de latas de alimentos por danos mecânicos pode provocar o rompimento
do revestimento que protege a lata da corrosão e da interação embalagem/alimento, esse
rompimento do revestimento pode provocar uma corrosão interna na lata podendo ocasionar a
migração dos íons metálicos para o alimento, pode também ocasionar o escurecimento de
alimentos como milho e ervilha devido a sulfuração que pode ocorrer devido a interação do
enxofre presente na composição das proteínas de alguns alimentos que pode reagir com o ferro
e o estanho presente na lata caso haja um rompimento do revestimento ou do verniz ou em
locais da lata onde há descontinuidade do revestimento essa sulfuração pode causar
escurecimento dos alimentos, o que não representa nenhum risco à saúde porém pode dar a
aparência de um alimento de má qualidade, por esses motivos que órgãos de proteção ao
consumidor recomendam que o consumidor não compre produtos com a lata amassada por que
pode ter sido rompido o revestimento que protege a interação embalagem/alimento.
O presente trabalho vem demonstrar a importância de se comprar alimentos enlatados
em que a lata não apresente danos mecânicos e a importância do revestimento em latas de
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alimentos através de experimentos simples de fácil reprodução de ensaios de corrosão utilizando
uma gota salina em latas de folhas‐de‐flandres que acondicionam milho em conserva,
observando a velocidade da corrosão nas latas com e sem revestimento.
2.MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliadas duas latas de folhas‐de‐flandres de três peças utilizadas para o
acondicionamento de milho em conserva, as latas foram abertas com a ajuda de uma chave de
abrir latas e de um moto esmeril e foram separados o corpo a tampa e o fundo das latas para a
análise, uma das latas após aberta foi lixada incluindo tampa e fundo (Figura 1) para remoção do
revestimento.
Foram preparadas soluções 1% de Ferrocianeto de potássio, 1% de fenolftaleína e 3,5% de
Cloreto de sódio para a preparação da gota salina onde foram adicionados à 100 ml de solução
de cloreto de sódio 3ml do indicador ferrocianeto de potássio 1% e 1ml do indicador 1% de
fenolftaleína. Após ter sido preparada a gota salina ela foi aplicada com a ajuda de um conta
gotas no corpo, tampa e fundo das latas com e sem revestimento sendo acompanhado o
desenvolvimento da corrosão de ambas no período de sete dias.

Figura 1. Corpo da lata sendo lixado.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A velocidade de corrosão nas latas com e sem revestimento foi acompanhada minutos
após a aplicação (Figura 2), no segundo (Figura 3), terceiro (Figura 4) e sétimo dia (Figura 5) após
a aplicação da gota salina nas latas.
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Figura 2. Latas após alguns minuto da aplicação.

Figura 3. Latas após um dia da aplicação.
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Figura 4. Latas após dois dia da aplicação.

Figura 5. Latas após sete dias da aplicação.
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Minutos após a aplicação da gota salina nas latas com e sem revestimento foi observada a
coloração rósea na superfície no corpo, tampa e fundo da lata sem o revestimento, não foi
observada a alteração de coloração da lata com o revestimento, a coloração rósea ocorreu
devido a formação de íons hidróxidos que tornou a solução alcalina indicada pelo indicador
fenolftaleína presente na gota salina.
4OH‐
equação(1)
O2 + 2H2O + 4e‐
Após um dia da aplicação da gota salina foi observada a formação da coloração azul em
algumas partes da superfície da tampa, corpo e fundo da lata sem o revestimento e também em
algumas partes do fundo e corpo da lata com o revestimento, a coloração azul indicava a
oxidação do metal presente na lata, a oxidação na lata com o revestimento pode ter ocorrido
devido ao um rompimento do revestimento durante a abertura da lata, após dois dias da
aplicação da gota salina nas latas foi observado nitidamente a formação da ferrugem com maior
intensidade no corpo, tampa e fundo da lata sem o revestimento e após sete dias pode‐se
observar mais intensamente a corrosão na lata sem o revestimento.

CONCLUSÃO
Através de um experimento de fácil execução pôde ser observada a importância do
revestimento interno em latas de alimentos, pois a falta do revestimento pode provocar a
migração de íons para o alimento alterando suas propriedades, diminuindo a qualidade do
alimento que está sendo comprado, o consumidor deve ficar atento ao comprar alimentos
enlatados observando o estado da lata que o acondiciona evitando comprar alimentos com a lata
amassada pois pode ter sido rompido o revestimento da lata e podendo estar ocorrendo um
processo de corrosão.
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RESUMO
O ensino de química é geralmente repassado de forma
tradicional e descontextualizado, baseado apenas na
memorização de fórmulas e nomes, através do que é
posto nos livros didáticos. Como educadores, é
necessário que tomemos conhecimento que outras
ferramentas agem no desenvolvimento do individuo de
maneira plena. Este trabalho apresenta a proposta dos
jogos lúdicos como essa ferramenta, na intenção de
motivar os alunos na busca do conhecimento a fim de
minimizar as dificuldades encontradas no processo
ensino aprendizagem. Os jogos lúdicos surgem como
uma ferramenta motivadora capaz de repassar o
conteúdo de maneira mais prazerosa e interessante,

fazendo um elo do que é visto em sala, com
acontecimentos diários na vida do aluno, fazendo com
que os mesmos reconheçam o valor que a química
enquanto ciência possui na formação cidadã de cada
um. O trabalho foi desenvolvido com alunos do 3º ano
do ensino médio, da escola Antonio Albuquerque de
Sousa Filho em Iguatu/CE. A avaliação do papel dos
jogos lúdicos no processo ensino aprendizagem dos
alunos foi colhidos através de questionários, de
avaliação dos jogos lúdicos e tabulados na forma de
gráfico para melhor compreenderem, influenciando de
maneira positiva na aprendizagem dos alunos.

PALAVRAS‐CHAVE: Química, ensino, aprendizagem, lúdico.

USE OF EDUCATIONAL TOOL RECREATION AS IN TEACHING CHEMISTRYABSTRACT
The teaching of chemistry is usually passed on
traditional , decontextualized manner, based solely on
memorizing formulas and names , through what is put in
textbooks. As educators , it is necessary that we become
aware that other tools in the development of the
individual act to the fullest . This paper presents the
proposal of recreational games like this tool , hoping to
motivate students to search for knowledge in order to
minimize the difficulties encountered in teaching
learning process . The fun games emerge as a motivating
tool to pass the content more enjoyable and interesting

way , making a link of what is seen in the room with
daily happenings in the life of the student , so that they
recognize the value that chemistry while science has in
civic education of each. The study was conducted with
students of the 3rd year of high school , school
Albuquerque Antonio de Sousa Filho in Iguatu / EC .
Evaluation of the role of fun games in the learning
process of the students was collected through
questionnaires , evaluation of recreational games and
tabulated in graphical form to better understand ,
influence
positively
on
student
learning
.

KEY‐WORDS: Chemistry, teaching, learning, playful.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

O USO DO LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE QUÍMICA
INTRODUÇÃO
Dentre as disciplinas escolares presentes no currículo são notórios a existência de uma
grande dificuldade por parte dos alunos em aprender química, onde estes apresentam
geralmente uma aversão por considerá‐la muito complexa ou pouca atrativa. Dessa forma, para
acabar ou minimizar tal situação é necessário o desenvolvimento de habilidades e técnicas que
facilitem o processo de ensino que sejam capazes de desenvolver no aluno o interesse pela
química e possibilitem sua aprendizagem efetiva.
A escola tem a função de aperfeiçoar os conhecimentos acumulados pelos alunos ao
longo da vida, utilizando‐se de aulas expositivas, das quais ensinar não significa necessariamente
aprender. Vários estudos e pesquisas mostram que o ensino de química se apropria da forma
tradicional em todo o seu contexto, onde a aprendizagem consiste apenas na memorização de
fórmulas e cálculos, bem como na repetição de nomes e ainda possuindo métodos de avaliação
de maneira plenamente conteudista. Nesta vertente o professor é dono de todo o conhecimento
e centro do universo capaz de moldar o aluno, visto como uma folha em branco.
No ensino tradicional, o aluno é um indivíduo receptor que irá ser moldado pelo
professor, onde este receberá todas as informações transmitidas pelo professor, sem questioná‐
las e sem saber se estão corretas ou não. Com isso, Freire (1996) diz que desde o princípio, o
professor deve se convencer definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Assim, o educando deverá
manter vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e estimulando sua
capacidade de arriscar‐se, de certa forma o “imuniza” contra o poder apassivador do
“bancarismo”.
O livro didático vem por muito tempo sendo o principal ou único recurso utilizado pelo
professor como apoio na transmissão dos conteúdos pré‐estabelecidos no plano anual da
disciplina, elaborado pelos professores no início do ano em todas as escolas. Consta no livro
didático uma imensa variedade de conteúdos cabendo ao professor disseminar a seleção dos
mais relevantes. O livro didático ainda continua sendo uma ferramenta importantíssima, mas
vale salientar a importância da introdução de outros recursos didáticos para o auxílio no
desenvolvimento da aprendizagem do aluno, a fim de fazer um paralelo da teoria com a prática,
a exemplo, o uso de jogos educativos.
Friedman, 1996, p. 41, considera que: Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa
cooperativa e interacional, ou seja, quando alguém está jogando está executando regras do jogo
e ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação que estimulam a
convivência em grupo.
Para Kishimoto (2003), o jogo educativo possui duas funções: a lúdica, por
proporcionar diversão, e a educativa, porque através dele pode‐se ensinar qualquer coisa quem
complete o indivíduo. Sendo objetivo do jogo educativo é equilibrar essas duas funções, para que
uma não se sobressaia à outra e torne‐se apenas um jogo, ou apenas ensino. Segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (1998) de Ciências da Natureza e suas
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Tecnologias, a memorização não contribui na formação intelectual do aluno.
Diante dessa perspectiva se tem a possibilidade de diversificar o ensino, tornando‐o miais
eficiente e compreensível, capaz de tornar o aluno um ser crítico e participativo. Aparecendo
ainda como uma ferramenta de transformação do ensino e da aprendizagem.
A vontade de desenvolver um trabalho abordando essa temática deu‐se durante as
experiências vivenciadas nas aulas do Projeto de Química para a Cidadania, a qual pertence ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará‐ Campus Iguatu em parceria com o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência ‐ PIBID da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ‐ CAPES. Durante a pesquisa diagnóstica realizada
pelo projeto nas escolas, foi possível constatar as dificuldades dos alunos vindos da rede
municipal de ensino para com a Química.
Com isso, este trabalho visou proporcionar e auxiliar na construção do conhecimento do
aluno, levando‐se em conta as suas habilidades como um todo através de jogos e atividades
lúdicas, onde se pretende ainda apresentar aos professores, alunos e profissionais da educação
em geral, algumas ferramentas alternativas no ensino de química como instrumentos
mediadores do processo de ensino e aprendizagem, principalmente a utilização de jogos lúdicos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Tendo em vista a realidade encontrada na escola de ensino médio Antonio Albuquerque
de Sousa Filho, foram elaborados juntos com os alunos jogos lúdicos no qual auxiliaria nos
estudos das funções orgânicas, motivando os alunos na busca do conhecimento.
A execução da atividade foi desenvolvida em dois momentos: No primeiro, houve uma
socialização junto à turma sobre a importância dos jogos educativos no processo ensino
aprendizagem, além de mostrar os benefícios que causariam para a vida de cada um. Logo em
seguida os alunos sugeriram o estilo de jogo que lhe trariam satisfação e prazer em se jogar, para
que no segundo momento com o auxílio do autor do presente trabalho fossem desenvolvidos os
jogos que seriam aplicados durante as revisões do 2º bimestre.
Os trabalhos produzidos foram o “Químic Quiz” (figura 2) e a “Roleta Química” (figura 1),
ambos os jogos tinham como objetivo proporcionar aos alunos uma melhor assimilação dos
grupos funcionais e domínio das respectivas nomenclaturas.
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Figura 2 – Quimic Quiz
Figura 1 ‐ Roleta Química

Para a execução e confecção dos jogos, foi traçado um planejamento que compreendeu
todas as etapas necessárias: Pesquisa sobre o tema abordado, levantamento de material
bibliográfico, elaboração das regras dos jogos, construção dos questionários, confecção dos
jogos, aplicação.
Foram selecionados 56 participantes, todos os alunos do 3º ano do ensino médio.
Utilizando‐se do suporte de delineamento experimental, 28 alunos fizeram parte da turma
experimental, na qual foram aplicados os jogos educativos, e os outros 28 alunos serviram como
turma controle, onde após a aplicação dos jogos pode‐se levantar resultados relevantes para o
ensino, comparando uma turma com a outra.
Os dois jogos tem por como ação geral a dinâmica de perguntas e resposta, sendo o grau
de dificuldade separado pelo valor da pontuação cada uma das perguntas selecionadas. O Roleta
Química além de visar as nomenclaturas dos compostos orgânicos, também pode ser utilizado
em qualquer momento, pois suas perguntas são formuladas de acordo com o assunto que está
sendo repassado em sala de aula. O Quimic Quis busca facilitar a compreensão das cadeias
carbônicas e suas diversas funções, mostrando suas estruturas com figuras ilustrativas.
. A intenção no desenvolvimento dos jogos não foi de possuir algo inovador, mais sim
oportunizar aos professores trabalhar com novas estratégias de ensino durante suas aulas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados aqui apresentados são resultados colhidos após observação feita pelo
professor e através da coleta de relatórios feitos pelos próprios alunos ao final da atividade.
Os dados foram analisados de forma quantitativa fazendo uso da estatística para
caracterizar situações em forma de números. Pois a mesma permitiu obter um controle maior
dos resultados.
75% dos alunos que fazem parte do grupo experimental consideraram que a atividade foi
ótima, pois a mesma conseguiu atingir os resultados expressivos de interação entre os
participantes, e na busca de encontrar a resposta correta, houve uma troca de informações e
conhecimentos, fazendo com que os alunos que apresentavam alguma dificuldade chegassem a
resposta correta com a ajuda dos demais. 18% dos participantes consideraram a atividade lúdica
regular.
18%

Figura 3 ‐ Avaliação dos alunos sobre a atividade
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Observaram‐se durante a realização da prática que os alunos transmitiam diversos
sentimentos dos quais podemos citar a alegria, a euforia a cada resposta correta, o entusiasmo e
a competitividade que a atividade fez com quer despontasse na mente de cada um. Tudo isso
acabou refletindo nos benefícios adquiridos ao fim da atividade, pois com a diferenciação da aula
tradicional, para a aula, mas divertida e dinâmica fez com que os alunos aprendessem brincando
de maneira mais clara, alem de fazer com que os mesmo fizessem a leitura do conteúdo
abordado em sala. (figura 4)
aprenderam de forma dinâmica
aprenderam e desenvolveram a competitividade sadia
não compreenderam a atividade como processo de aprendizagem
nenhum benefício

3%

11%

18%
68%

Figura 4 ‐ Benefícios da atividade lúdica.
Os alunos de ambas as turmas durante as explicações do conteúdo, queixavam‐se para o
professor que as aulas precisavam de algo novo, que motivassem os mesmos a buscarem o
conhecimento, pois todos os alunos apresentavam uma dificuldade em assimilar os grupos
funcionais de cada uma das funções orgânicas. A atividade lúdica foi apontada como à grande
responsável pela a aprendizagem da turma, conseguindo com que 69% dos participantes
apontassem que adquiriram a mesma, após a maneira inovadora com que os conteúdos foram
abordados. (figura 5)
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aprendizagem se deu após os jogos
durante a realização do jogo
nada mudou com a aplicação dos jogos
as aulas tradicionais são a única influencia na aprendizagem

4%

10%

17%
69%

Figura 5 ‐ Influência dos jogos na aprendizagem.
Pegando como base o rendimento da turma experimental e da turma controle durante as
avaliações do 2º bimestre, na qual podemos comprovar quantitativamente a influência dos jogos
lúdicos na contribuição do processo ensino aprendizagem (figura 6).

Rendimento da turma
controle
acima da média

Rendimento da turma
experimental

abaixo da média
acima da média

abaixo da média

29%

36%
64%

71%

Figura 6 ‐ Rendimento das turmas.

Na turma controle, a qual não foi aplicada a atividade lúdica, os rendimentos foram
regulares, pois apenas 36% dos alunos conseguiram ficar com média seis no bimestre, enquanto
que na turma experimental, a qual a atividade lúdica foi desenvolvida, cerca de 70% dos alunos
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conseguiram atingir a média no bimestre. Podemos atribuir o expresso desempenho da turma a
proposta prática desenvolvida. Pois a mesma incentivou os alunos a se motivarem na busca do
conhecimento, lhe proporcionando diversão e prazer em aprender, fugindo um pouco dos
métodos tradicionais de ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diversos autores defendem o lúdico como um importante aliado na prática educativa
moderna, podendo ser utilizado como ferramenta alternativa, porém, jamais na substituição de
outros métodos de ensino.
Podemos concluir que os jogos desenvolvidos e aplicados aos alunos do 3º ano do Ensino
Médio da Escola Albuquerque de Souza Filho funcionou como prática motivadora, facilitando na
aquisição do conhecimento das funções orgânicas, pois proporcionou aos alunos uma auto‐
reflexão enquanto aluno, proporcionando ainda um melhor processo de ensino e aprendizagem
tanto para o professor, como para os alunos.
O jogo provocou no aluno o desenvolvimento e exploração da sua criatividade, fazendo
que o mesmo pudesse se descobrir e reinventar‐se, podendo observar mudanças no agir e na
vontade de aprender, na qual constatou através do convívio diário a apropriação de
competências das relações interpessoais e trabalho em equipe.
Os jogos “químic quiz” e “roleta da química” como ferramenta alternativa, agiu de forma
relevante na minimização das dificuldades dos alunos, pois proporcionou de maneira eficaz a
compreensão do conteúdo explorado.
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RESUMO
Para que o carvão vegetal possa ter uso siderúrgico, ele
precisa atender a certos parâmetros qualitativos, os
quais dependerão das características da matéria‐prima e
dos processos utilizados em sua produção. Este trabalho
visa estudar a viabilidade de utilização na siderurgia de
carvões de coco babaçu e de madeira produzidos no
município de Bacabal‐MA, mediante avaliação de dados
obtidos da caracterização química dos mesmos. Para
isso foram feitas análises de umidade, densidade
aparente, carbono fixo, cinzas e material volátil. Para
caracterização imediata, adotou‐se neste trabalho uma
adaptação da norma ABNT NBR 8112, e para a

determinação da densidade aparente utilizou‐se a
norma ABNT NBR 9165. As análises revelaram que os
carvões apresentaram teores de umidade e materiais
voláteis, e valores de densidades acima do que é
relatado na literatura. No entanto, os teores de carbono
fixo e cinzas se enquadraram bem às exigências para um
carvão de uso siderúrgico. Assim, com base nos
resultados obtidos e na comparação com outras
referências, mostrou‐se que tanto o carvão de madeira
como o de babaçu do município de Bacabal‐Ma, pode
ser
utilizado
para
fins
siderúrgicos.

PALAVRAS‐CHAVE: Carvão vegetal, carvão de coco babaçu, caracterização química.

FEASABILITY STUDY OF USE IN STEEL MILL OF BABASSU CHARCOAL AND WOOD PRODUCED IN
THE CITY OF BACABAL‐MA BY REVIEW DATA OF CHEMICAL CHARACTERIZATION
ABSTRACT
For the charcoal to have steel use, it needs to meet
certain qualitative parameters, which will depend the
characteristics of the raw materials and processes used
in their production. This work aims to study the
feasability of use in steel mill of babassu charcoal and
wood obtained in the city of Bacabal‐MA, by review of
data from they chemical characterization. For that, the
following analyzes were performed: moisture, apparent
density, fixed carbon, ashes and volatile matter. For
immediate diagnosis, the procedure adopted in this
study was an adaptation of the ABNT NBR 8112 norm

and, for the determination of the apparent density, the
ABNT NBR 9165 norm was used. The analyzes revealed
that the coals showed levels of moisture and volatiles,
and density values higher than is reported in literature.
However, the content of fixed carbon and ash fit well
with the requirements for a charcoal to steel use. Thus,
based on the results obtained and the comparison with
other references, it was shown that both wood and
babassu charcoal of the city of Bacabal ‐ MA, can be
used
for
steel
purposes.

KEY‐WORDS: Charcoal, babassu charcoal, chemical characterization.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA SIDERURGIA DE CARVÕES DE COCO BABAÇU E DE
MADEIRA PRODUZIDOS NA CIDADE DE BACABAL‐MA MEDIANTE DADOS DE CARACTERIZAÇÃO
QUÍMICA
INTRODUÇÃO
Atualmente o aço vem sendo cada vez mais utilizado, o que exige uma maior produção
deste. Nesse cenário o ferro gusa tem grande destaque, pois ele é a matéria‐prima para a
produção do aço. Mas, para que haja a produção de ferro gusa é necessário o emprego de outras
matérias‐primas, às quais incluem uma carga metálica (minério de ferro, pelota e sínter),
fundentes (calcário, dolomita e quartzo) e combustível, que pode ser carvão mineral ou vegetal
(ARAUJO, 1997).
Segundo Fontes, Silva e Lima (2005, p. 937), o carvão vegetal é um subproduto florestal
que resulta da pirólise da madeira, também conhecida como carbonização ou destilação seca. No
processo de carbonização, a madeira é aquecida em ambiente fechado, na ausência ou presença
de quantidades controladas de oxigênio, a temperaturas acima de 300 °C, desprendendo vapor
d'água, líquidos orgânicos e gases não condensáveis, ficando como resíduo o carvão.
O carvão vegetal é uma fonte energética de grande relevância, tanto pelo seu caráter
renovável como pela sua importância histórica e econômica. Cerca de 90% do carvão produzido
no Brasil é utilizado nas siderúrgicas, visto que ele é o agente de dupla finalidade para a produção
de ferro gusa e aço, fornecendo calor para o sistema e reduzindo o minério de ferro (PINHEIRO et
al, 2006). Além disso, ele é uma alternativa limpa se comparada ao coque, pois além de emitir
menores quantidades de poluentes durante sua queima, possibilita um ganho ambiental de 3
toneladas de dióxido de carbono equivalente por tonelada de carvão produzida (CENTRO
NACIONAL DE REFERÊNCIA EM BIOMASSA, 2008).
Segundo Brito (1993), um carvão vegetal de qualidade deve ser inodoro, duro, apresentar
ruído metálico quando quebrado, ter uma superfície de ruptura curva, lisa e sedosa, mostrar a
estrutura da madeira, queimar sem desprender fumaça, fagulha ou cheiro, ter cor negra e
brilhante. No entanto, tal definição não é suficiente para descrever o conceito de qualidade do
produto para o emprego na indústria siderúrgica. É necessário o atendimento de certos
parâmetros qualitativos, os quais dependerão das características da matéria‐prima e dos
processos utilizados na produção, necessitando de testes para o conhecimento das propriedades
físicas e químicas. Entre esses parâmetros estão a densidade aparente, que deve ser a maior
possível (possibilita menores consumos de carbono na produção de ferro gusa), reduzidos teores
de umidade (menor consumo de carvão e melhor produtividade do alto forno siderúrgico),
elevados teores de carbono fixo (melhor combustão) e baixos teores de materiais voláteis e
cinzas (ABM, 1975 apud BRITO, 1993).
Este trabalho visa estudar a viabilidade de utilização na siderurgia de carvões de coco
babaçu e de madeira, produzidos no município de Bacabal‐MA, mediante avaliação de dados
obtidos da caracterização química dos mesmos.
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MATERIAL E MÉTODOS
Neste trabalho foram determinados a densidade aparente e os teores de umidade, cinzas,
material volátil e carbono fixo. O procedimento de caracterização imediata adotado foi uma
adaptação da norma ABNT NBR 8112 (Carvão vegetal – Análise imediata, de 1986) em base seca,
citado por Assis (2008). Esta adaptação não modifica a confiabilidade dos resultados. No que diz
respeito a determinação da densidade aparente, a norma utilizada foi a NBR 9165 de dez/85 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme citado por Barroso (2007). As
amostras foram obtidas de pequenos produtores do munícipio de Bacabal, no estado do
Maranhão.
Inicialmente os carvões foram moídos num almofariz, peneirados numa peneira de 100
mesh e armazenados em recipientes de plástico. Para a análise de umidade, utilizou‐se uma
estufa da marca Quimis com temperatura de 105°C por cerca de 8h, e posteriormente pesaram‐
se as amostras desumidificadas para determinar a massa final.
Nas análises de cinzas e material volátil, utilizou‐se um forno mufla da marca BRAVAC,
onde a amostra desumidificada foi submetida a uma temperatura de 700°C por 6h para
determinar o teor de cinzas. No caso da análise de materiais voláteis, colocou‐se a amostra em
cadinho tampado na porta da mufla a 900°C por 3min e depois na mufla fechada por 7min.
Depois de calcinadas e resfriadas, as amostras foram pesadas para determinar a massa final.
Após a realização dos procedimentos adequados, utilizaram‐se equações apropriadas
para determinar os parâmetros desejados do carvão. O teor de carbono fixo foi obtido através da
diferença dos valores de cinzas e materiais voláteis das amostras.
Na determinação da densidade aparente do carvão vegetal, utilizou‐se um esquema cuja
representação é mostrada na figura 1.

Figura 1‐ Representação do dispositivo para determinação da densidade aparente do
carvão vegetal
Fonte: BARROSO (2007)
O método empregado neste trabalho se baseia no princípio estabelecido pelo matemático
grego Arquimedes, segundo o qual, qualquer corpo, parcial ou totalmente submerso em um
líquido, recebe um empuxo com intensidade igual ao peso do volume do líquido deslocado. Este
princípio torna possível determinar a densidade aparente de sólidos (MONTANHEIRO, 1990). De
posse dos dados obtidos durante o experimento, utilizou‐se a equação (1) para determinar a
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densidade do carvão.
Equação (1)
Onde:
DA= densidade aparente da partícula (g/cm3)
m1= massa do carvão seco (g)
m2= massa da água deslocada (g)
m3= massa do carvão úmido (g)
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através dos procedimentos realizados com as amostras dos carvões de babaçu e de
madeira, obtiveram‐se dados em relação à umidade, densidade aparente, carbono fixo, cinzas e
material volátil. Os resultados podem ser vistos na tabela 1.
Tabela 1 – Dados da caracterização química dos carvões de babaçu e madeira
Parâmetro

Amostra
Carvão de coco babaçu

UMIDADE (%)

CB1

CB2

CM1

CM2

3,9

3,7

3,3

3,6

média: 3,8
3

DENSIDADE APARENTE (Kg/m )

682

média: 3,45
643

média: 662,5
CARBONO FIXO (%)

80,3

7,0

80,6

12,7
média: 12,65

490

82,87

82,24

média: 82,56
6,8

média: 6,9
MATERIAL VOLÁTIL (%)

584
média: 537

média: 80,45
CINZAS (%)

Carvão de madeira

1,43

1,46

média: 1,45
12,6

15,7

16,3

média: 16,0

Conforme apresentado na tabela 1, a umidade média obtida no carvão de madeira foi de
3,45% e 3,8% no de babaçu. A referência para o uso siderúrgico estabelece teores entre 2 e 3%
(ARAUJO, 2005). Isso não significa que as amostras são inadequadas, pois há referências do uso
de carvão com umidades entre 8 e 20 %, embora isso talvez resulte numa maior intensidade de
reações de combustão para fornecimento de calor, com o consequente aumento do consumo de
carvão (ABM, 1975 apud BRITO, 1993).
Para a densidade aparente, os valores de referência estão entre 420 e 510 kg/m3
(ARAUJO, 2005). Os valores encontrados foram 662,5 kg/m3 para o carvão de babaçu e 537 kg/m3
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para o de madeira. Esses resultados podem estar relacionados com a qualidade da madeira e das
peças que os deu origem ou com os parâmetros de produção, como temperatura e velocidade de
carbonização. Os carvões analisados apresentaram bom comportamento em relação a esse
critério, pois quanto mais densos, menor será o consumo de carbono e mais produtivo será o
alto‐forno (ABM, 1975 apud BRITO, 1993).
Quanto ao teor de cinzas, os carvões de madeira e de babaçu apresentaram 1,45 e 6,9%,
respectivamente. Esses teores estão dentro das exigências para o uso siderúrgico, cujo limite é
de 8,5%. Por outro lado, o teor médio de materiais voláteis no carvão de madeira é de 16% e no
de babaçu é 12,65%, o que supera o limite de 2% (ARAUJO, 2005). Embora se exija que o
percentual de voláteis seja baixo, uma outra corrente de interpretação considera que eles
também participariam das reações do alto‐forno, devido à presença de substâncias redutoras em
sua constituição, e que dentro de certos limites, possibilitam um melhor balanço na geração e
utilização de gases no contexto da usina, além de permitir a obtenção de melhores rendimentos
de conversão madeira/carvão (BRITO, 1993).
Segundo Silveira e Campos (1976) apud Barroso (2007), quanto maior for a quantidade
de cinzas no carvão, menor é o teor de carbono fixo. Essa relação também vale para os materiais
voláteis. Observou‐se que o carvão de madeira apresentou maiores quantidades de carbono fixo
(82,56%) que o de babaçu (80,45%), embora possua maior teor de materiais voláteis. Isso pode
ser explicado analisando a quantidade de cinzas presentes nessa amostra, visto que o teor de
cinzas nesse carvão é bem baixo. Assim, a quantidade de cinzas balanceou o resultado final.
CONCLUSÃO
A análise dos dados da caracterização química das amostras de carvão mostra que tanto o
carvão de madeira como o de babaçu, obtidos no município de Bacabal‐Ma, pode ser utilizado
para fins siderúrgicos. Isso porque, embora tenham apresentado teores de umidade e materiais
voláteis, e valores de densidades acima do que é relatado na literatura, uma comparação com
outras referências revelou que, há correntes de interpretação que consideram ser possível
utilizá‐los na produção de ferro gusa. Seria necessário, nesse caso, um maior controle na
produção destes, a fim de melhorar essas propriedades. Por outro lado, quanto aos teores de
carbono fixo e cinzas, estes se enquadraram muito bem às exigências para um carvão siderúrgico.
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RESUMO
A eletroflotação (EF) vem desempenhando
papel importante entre as técnicas não convencionais
de tratamento de água e efluentes industriais. E isso se
deve a sua versatilidade, tanto no modo operacional
quanto na eficiência de remoção de contaminantes. O
experimento proposto, baseado na técnica eletrolítica,
realizado com água residual proveniente de pia de lava
louças, foi caracterizado por possuir fácil instrumenta‐

ção, operação simples e demonstrou eficiência na
remoção dos poluentes presentes na água em um curto
período de tempo. No presente trabalho, que fundiu
revisão bibliográfica e experimentação, abordaremos as
principais características desse método físico‐químico
empregado no tratamento de águas residuais, bem
como alguns dos principais princípios químicos
envolvidos no processo.

PALAVRAS‐CHAVE: tratamento de efluentes; processo físico‐químico; eletroflotação.

ELECTROFLOTATION: A METHOD FOR PHYSICAL AND CHEMICAL WASTEWATER TREATMENT
ABSTRACT
The electroflotation (EF) has played an
important role among the unconventional techniques of
water treatment and industrial wastewater. And this is
due to its versatility, both in operational mode as the
efficiency of contaminant removal. The proposed
experiment technique based on electrolytic performed
with waste water from sink dishwasher, was
characterized by having easy instrumentation, simple

operation and demonstrated removal efficiency of the
pollutants present in the water in a short period of time.
In the present work, which merged literature review and
experimentation, discuss the main characteristics of the
physicochemical method used in wastewater treatment,
as well as some key chemical principles involved.

KEY‐WORDS: wastewater treatment; physicochemical process; electroflotation.
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ELETROFLOTAÇÃO: UM MÉTODO FÍSICO‐QUÍMICO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
INTRODUÇÃO
Os tratamentos de efluentes industriais (águas residuais) envolvem processos necessários
à remoção de impurezas geradas na fabricação dos produtos de interesse. De acordo com a
revisão realizada em alguns textos relacionados ao tema, os métodos de tratamento estão
diretamente associados ao tipo de efluente gerado, ao controle operacional da indústria e às
características da água utilizada.
Na literatura são encontrados diversos artigos que abordam diferentes técnicas utilizadas
no tratamento de água produzida proveniente da extração do petróleo, que são efluentes
complexos, de salinidade elevada e de composição amplamente variável, dependente do campo
de extração, origem e qualidade do óleo extraído (CERQUEIRA, 2009). E nesse contexto, existe
uma série de questões ambientais e de sustentabilidade que estão largamente relacionadas ao
tratamento para o descarte ou mesmo o reuso da água utilizada nos processos envolvidos. Sendo
que entre os métodos físico‐químicos mais utilizados, a eletroflotação (EF) destacar‐se entre um
dos principais.
Dos vários processos empregados na separação de certas impurezas, presentes nos
efluentes, destacam‐se os processos físicos caracterizados por métodos de separação de fases
tais como: sedimentação, decantação, filtração, centrifugação, adsorção e flotação dos resíduos.
Além dos métodos físicos, existem ainda os processos químicos e os chamados físico‐químicos, a
exemplo da troca iônica, oxidação química, osmose, osmose inversa, coagulação, diálise,
eletrodiálise e a EF, também conhecida como eletrofloculação ou eletrocoagulação.
A tecnologia de tratamento físico‐químico pelo processo eletrolítico é uma alternativa
promissora para o atendimento à legislação ambiental. Esta alternativa possibilita ampliar a
capacidade de tratamento dos sistemas físico‐químicos tradicionais, pois utiliza os mesmos
fundamentos básicos de coagulação‐floculação e adicionalmente disponibiliza elementos que
potencializam o método pela geração de oxigênio e hidrogênio nas reações de eletrólise,
formando um fluxo ascendente de microbolhas que interagem com todo efluente presente no
interior do reator eletrolítico, sendo este, submetido intensamente às reações de oxidação e
redução, facilitando a floculação e a flotação da carga poluidora existente, aumentando a
eficiência do processo de tratamento (SILVA, 2002).
No final do século XIX, a EF já era bem conhecida. Embora pouco explorada, foi
considerada uma técnica promissora. Durante o século XX, algumas plantas piloto de EF
começaram a ser estudadas, mas logo foram abandonadas em decorrência da complexidade das
etapas que envolvem processos hidrodinâmicos acoplados a sistemas eletroquímicos.
Atualmente, vários fenômenos relacionados à processos de coagulação via eletroquímica já são
bem conhecidos e podem ser aplicados a modelos hidrodinâmicos.
Vários pesquisadores estão desenvolvendo tratamentos com reatores eletroquímicos
para a descontaminação de diversos tipos de efluentes industriais. Esse processo consiste na
eletrofloculação, no qual um reator eletroquímico é o centro das reações de coagulação.
(CRESPILHO & REZENDE, 2004).
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A técnica de EF tem despertado bastante interesse, devido à sua simplicidade de
operação e aplicação em diversos tipos de efluentes e água potável dentre as quais:
descontaminação de águas subterrâneas (POON, 1997), tratamento de efluentes de indústria de
processamento de coco (CRESPILHO et al., 2004), indústria de óleo (MOSTEFA & TIR, 2004;
SANTOS et al., 2006), lavanderias (GE et al., 2004) e remoção de íon fluoreto (SHEN et al.,2003),
indústria de alimentos e remoção de polifenóis (CRESPILHO & REZENDE, 2004); tratamentos de
efluentes de curtumes (MURUGANANTHAN et al., 2004 a), entre outros.
Segundo Crespilho e Rezende (2004), [...] “a eletrofloculação ocorre basicamente em
quatro etapas: geração eletroquímica do agente coagulante, eletrocoagulação, eletrofloculação e
por fim, flotação das impurezas ou eletroflotação”. De acordo com os autores, a teoria
desenvolvida por Derjaguin‐Landau e Verwey‐Overbeek (DLVO), é a mais aceita e utilizada para
explicar a floculação.
No processo de EF podem ser aplicados dois tipos de corrente elétrica, contínua ou
alternada. A corrente contínua (CC), segundo Mollah et al. (2001), no processo de EF por
corrente contínua há formação de uma camada de óxido impermeável no catodo e uma
deterioração no anodo, devido à oxidação. Isso acarreta perda de eficiência na unidade, limitação
essa que pode ser minimizada pela adição de placas de eletrodos de sacrifício paralelas na célula.
Por esse motivo, alguns pesquisadores utilizam frequentemente a corrente alternada (CA), que
retarda o mecanismo normal do ataque ao eletrodo, que ocorre na CC e, assim, assegura
razoável tempo de vida ao eletrodo. Além disso, esse processo pode induzir interações dipolo‐
dipolo no sistema, decorrentes da constante mudança de polaridade. Como resultado, o campo
elétrico pode também interromper a estabilidade do balanço dipolar das estruturas existentes no
sistema. Isso não é possível no processo por corrente contínua (MOLLAH et al., 2001).
A proposta nesse trabalho que reuniu revisão bibliográfica e experimentação, para
confirmação de alguns resultados, foi a de testar um método considerado eficiente para o
tratamento de parte da água que descartamos em nosso dia‐a‐dia. Especificamente para o
experimento realizado, utilizamos a água residual proveniente da pia de lavar louça do refeitório
do próprio IFRN em Ipanguaçu, efluente este com alto teor de matéria orgânica e alcalinidade,
devido aos óleos, restos de comida e sabões dissolvidos.
Para o teste da eficiência do tratamento, utilizamos análise de pH, turbidez e sólidos
totais da água a ser tratada, água da torneira, e subsequentemente o mesmo procedimento de
análise após o tratamento, pra verificar a eficácia do método. Para a técnica de EF utilizamos a CC
em todo processo, além disso, foram utilizados eletrodos de ferro e alumínio em diferentes
testes.
MATERIAS E MÉTODOS
Caracterização do efluente
A água utilizada para o tratamento com EF apresentava os seguintes aspectos: coloração
castanho claro e muito opaca, com pH elevado devido as concentrações de sabão e detergente
presentes nesta, e alta concentração de matéria orgânica. Sendo que essa ultima afirmação foi
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bem evidenciada, uma vez que colhemos também amostras dos caldeirões engordurados que
estavam de molho na pia.
Materiais utilizados
Para a realização da montagem do reator de EF foram necessários os materiais a seguir:
um inversor de corrente de entrada 220v CA e saída 12v CC com até 3 ampère (A) de corrente
elétrica, dois eletrodos de ferro (usados no primeiro teste), dois eletrodos de alumínio (usados
no segundo teste), conjunto de garras do tipo jacaré e um béquer para adicionar o efluente.
Procedimento experimental
Para a realização do experimento foi adicionada a amostra de água residual em um
béquer. No primeiro teste utilizamos dois eletrodos de ferro conectados ao inversor de corrente
pelas garras do tipo jacaré. Para colocar os eletrodos em uma posição fixa e emergidos na
amostra, utilizamos um pedaço de isopor sob o béquer, com corte adequado à entrada dos
eletrodos que serviu de base para fixa‐los. No segundo teste, realizamos o mesmo procedimento
mudando apenas os eletrodos de ferro pelo os outros dois de alumínio. Tanto no primeiro
quanto no segundo teste, utilizamos uma corrente de 3 A e o tempo de 1 hora para cada EF.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Crespilho e Resende, o processo de EF consiste basicamente em quatro
etapas, sendo elas: geração eletroquímica do agente coagulante, eletrocoagulação,
eletrofloculação e por fim, flotação das impurezas ou EF (CRESPILHO & REZENDE, 2004). A
geração eletroquímica do agente coagulante é determinante para que a coagulação ocorra de
maneira controlada e eficiente, sendo que vários fatores devem ser considerados, como por
exemplo, a condutividade da solução, a resistividade do meio, o potencial aplicado entre os
eletrodos e a corrente obtida. De modo geral, todos esses fatores estão relacionados entre si,
uma vez controlados, a geração do agente coagulante, passa a ser monitorada pela corrente
obtida. No experimento realizado o efluente apresentou alta resistividade, problema esse
minimizado pela aproximação dos eletrodos emergidos na solução. A água utilizada para o
tratamento, antes de estar contaminada com os resíduos, apresentava condutividade igual a 403
µs medidos no condutivímetro.
Na segunda etapa ocorre a coagulação das partículas, ou seja, o metal carregado
positivamente pode reagir com partículas de cargas negativas. Esse fenômeno ocorre para baixas
concentrações do metal. Entretanto, a reação pode ficar limitada pela hidrólise da espécie
carregada, liberada em grande quantidade pelo eletrodo, que, por sua vez, é muito rápida. Assim,
a adsorção e a neutralização podem ocorrer, porém seus efeitos são bem menos expressivos
quando comparados com a ação dos hidróxidos formados a partir da oxidação do eletrodo
metálico. Nesta etapa, é de grande importância que a hidrólise, responsável pela quebra da
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molécula de água, resulte em hidróxido. Esse composto, formado pelo íon metálico e a hidroxila
da água, será o maior responsável por remover as impurezas do efluente. Abaixo são
apresentadas as equações que descrevem a reação que ocorre com os eletrodos de ferro e as
etapas da hidrolises nos eletrodos de alumínio.
Fe(s) → Fe2+(aq) + 2e‐

equação (1)

Fe2+(aq) + 2OH‐(aq) → Fe(OH)2(s)

equação (2)

Cátodo:

2H2O(l) + 2e‐ → H2(g) + 2OH‐(aq)

equação (3)

Reação global:

Fe(s) + 2H2O(l) → Fe(OH)2(s) + H2(g)

equação (4)

Ânodo:

Oxidação do Al sólido (reação anódica)
Al → Al3+(aq) + 3e‐

equação (5)

Solvatação do cátion formado
Al3+(aq) + 6H2O → Al(H2O)63+

equação (6)

Formação do agente coagulante
Al(H2O)63+ → Al(OH)3(s) + 3H2O

equação (7)

Esta etapa é importante no processo de EF, a presença dos complexos formados na
solução aquosa confere uma característica gelatinosa ao meio. Esses complexos são responsáveis
por remover contaminantes, pelo fato de adsorverem‐se às partículas, originando coágulos
maiores, os flocos.
Na terceira etapa, também denominada de floculação, ocorre a agregação da fase
desestabilizada, onde sucede a mudança no sistema aquoso para formar os flocos. Os complexos
formados na etapa de geração eletroquímica adsorvem‐se em partículas coloidais, originando
partículas maiores, os flocos. Consiste em maior desestabilização do sistema, e os flocos
formados podem ser removidos por decantação, filtração ou flotação.
A quarta etapa consiste da flotação das impurezas ou eletroflotação ocasionada pela
geração de microbolhas de hidrogênio no cátodo. Segundo MOLLAH et al. (2004), a eficiência da
flotação depende do tamanho das bolhas e também da mistura das mesmas com o efluente.
Geralmente acredita‐se que pequenas bolhas promovem maiores áreas superficiais de contato,
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resultando em melhor eficiência de separação no processo. Ao termino do procedimento, o
efluente tratado foi mantido em repouso por cerca de umas 12 horas. Logo após a estabilização
do sistema e decantação do material particulado, utilizamos da filtração com papel de filtro para
eliminar quaisquer resíduos não dissolvidos na solução resultante. A imagem abaixo mostra o
estado do efluente após o tratamento com os eletrodos de ferro.
Após o repouso da solução por algumas horas, é bem demonstrada a sedimentação dos
flocos coagulados durante o processo. Já na terceira imagem, ocorre justamente o inverso, a
maior parte do material particulado e coagulado, se encontra suspenso no sistema.
Realizado o procedimento de tratamento, analisamos a eficiência deste utilizando apenas
três parâmetros: pH, turbidez e a quantidade de sólidos totais presentes, os resultados são
descritos na tabela que segue abaixo.

Tabela 1 – Análise da água utilizada e dos efluentes bruto e tratado.
Parâmetros

Técnica analítica

Água utilizada

Efluente bruto

Tratamento Fe Tratamento Al

pH

Potenciométrico

6,10

9,12

9,18

9,28

Turbidez

Potenciométrico

0,62 NTU

922 NTU

29,8 NTU

2,07 NTU

Sólidos totais

Gravimétrico

250 mg/L

9600 mg/L

3050 mg/L

2920 mg/L

Diante dos valores obtidos, percebemos que o tratamento realizado com os eletrodos de
alumínio foi o que apresentou melhor resultado. Visualmente após a filtração, o efluente tratado
com eletrodos de ferro apresentou uma transparência, de aspecto amarelada, superior a da
solução resultante do tratamento com eletrodos de alumínio, a esse fato atribuímos à presença
de íons de ferro dissolvidos no meio aquoso. A figura 4 mostra a transparência da água tratada
com os eletrodos de alumínio após a filtração.
Os resultados de pH, entre o efluente bruto e os tratados com os dois eletrodos usados,
não demonstraram variações significativas. A análise de turbidez evidenciou que os eletrodos de
alumínio eliminaram 99,78% da turvação da água, já os de ferro 96,77%. Nos resultados obtidos
em sólidos totais, os eletrodos de alumínio eliminaram 69,59% contra 68,23% utilizando os de
ferro para a remoção dos resíduos suspensos e dissolvidos. No entanto, os números esperados
para o tratamento com eletrodos de alumínio, deveriam possuir um percentual bem menor
perante o índice de turbidez apresentado pela solução resultante.
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CONCLUSÕES
Os resultados obtidos nessa experimentação mostraram que o tratamento de efluentes
produziu melhores efeitos utilizando os eletrodos de alumínio, como metal de sacrifício, para a
remoção dos resíduos dissolvidos na água produzida. A técnica da EF, como esperado, se
mostrou satisfatória para o tratamento de efluentes provenientes da pia de lavar louça, no
entanto, com os resultados obtidos nas análises, a solução final após todo o processo servirá de
forma eficiente pra a correção de solos ácidos ou mesmo o reaproveitamento dessa para lavar
louça, devido seu pH elevado.
As vantagens da técnica eletrolítica utilizada, bem elucidadas por MOLLAH et al. (2004) e
CRESPILHO & REZENDE (2004), foram bem evidenciadas no experimento, como por exemplo,
versatilidade, eficiência energética, segurança e seletividade. A EF requer equipamentos
relativamente simples e de fácil operação, onde a corrente e potencial aplicado podem ser
medidos e controlados de forma automatizada, sem falar que uma das principais vantagens
dessa técnica além da rapidez é a não utilização de reagentes ou microrganismos, utilizando
apenas os elétrons pra realizar o tratamento.
Quanto às desvantagens, destacamos a substituição regular dos eletrodos, uma vez que
esses sofre passivação depois de certo tempo e impedem a corrosão dos eletrodos. A isso é
atrelado outro problema, a perda da eficiência da unidade, já que a corrente utilizada foi a CC é
preciso fazer a inversão de polaridade depois de certo tempo para impedir a formação de um
filme impermeável de óxido que dificulta o processo. Uma terceira desvantagem seria a alta
resistividade do meio, sendo que para uma reação mais otimizada é necessário uma alta
condutividade do efluente, que nesse caso pode ser corrigida com o acréscimo de determinada
quantidade de sal diminuindo a resistividade do meio, método já imposto em alguns trabalhos
que utilizam o mesmo método.
Contudo, essa experimentação ainda carece de resultados mais precisos como, por
exemplo, análise de óleos e graxas dissolvidos, teor de ferro e alumínio e a análise de cor. Além
disso, a reprodutibilidade da técnica comparando parâmetros como distância dos eletrodos, a
quantidade destes presentes no processo, a intensidade da corrente e o tempo, já conferidos
pela literatura são de fundamental importância para um projeto de utilização desse experimento
em larga escala como meio de sanar o desperdício da água residual proveniente das pias de lavar
louça.
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RESUMO
Devido às constantes discussões sobre a educação no
Brasil, e da formação inicial dos professores, o
Ministério da Educação criou o Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID com a
finalidade de inserir os licenciandos no ambiente escolar
das escolas públicas, fortalecendo a formação destes e
consequentemente
melhorando
a
qualidade
educacional das escolas participantes. O Subprojeto de
Química do IFCE – campus Iguatu foi criado no ano de
2010 e desde então vem contribuindo para o
desenvolvimento de escolas públicas no município de
Iguatu – CE, especialmente no Liceu de Iguatu Dr. José
Gondim, escola onde foi desenvolvida a pesquisa deste
trabalho que teve como objetivo analisar a relevância do

projeto PIBID para o ensino de Química na visão dos
alunos nesta referida escola. Após realizada a pesquisa e
analisado os dados coletados, conclui‐se que o PIBID foi
de extrema importância para os alunos e para a própria
escola, onde houve uma queda no número de
reprovações e recuperações finais na disciplina de
Química, além de dinamizar as aulas de química com a
utilização de jogos lúdicos e experimentos durante as
aulas do “Curso de Aprendizagem de Química para a
Cidadania” oferecido e ministrado pelos bolsistas do
PIBID/CAPES/IFCE ‐ Iguatu, fugindo do tradicionalismo
da memorização de fórmulas e nomenclaturas,
melhorando a compreensão dos alunos com relação ao
conteúdo.

PALAVRAS‐CHAVE: PIBID, química, educação, alunos.

THE RELEVANCE PIBID PROJECT FOR TEACHING CHEMISTRY IN THE VIEW OF SCHOOL STUDENTS
OF SECONDARY EDUCATION LICEU IGUATU / CE DR. JOSEPH GONDIM
ABSTRACT
Due to the constant discussions about education in
Brazil, and the initial training of teachers, the Ministry of
Education created the Institutional Program Initiation to
Teaching Purse ‐ PIBID for the purpose of entering
undergraduates in the school environment in public
schools, strengthening the training these and
consequently improving the educational quality of the
participating schools. The Subproject Chemistry IFCE ‐
Iguatu campus was created in 2010 and since then has
contributed to the development of public schools in the
municipality of Iguatu ‐ EC, especially in Liceu Iguatu Dr.
José Gondim school where this research was developed
work aimed to analyze the relevance of PIBID project for

teaching chemistry in view of the students referred to
this school. After performed the research and analyzed
the data collected, it is concluded that the PIBID was
extremely important for the students and for the school
itself, where there was a drop in the number of failures
and final recoveries in the discipline of Chemistry and
streamline classes chemistry with the use of fun games
and experiments during class the "Learning Course in
Chemistry for Citizenship" offered and taught by fellows
PIBID / CAPES / IFCE ‐ Iguatu, fleeing the traditionalism
of memorizing formulas and nomenclature, improving
understanding of the students regarding the content.

KEY‐WORDS: PIBID, chemistry, education, students.
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RELEVÂNCIA DO PROJETO PIBID PARA O ENSINO DE QUÍMICA NA VISÃO DOS ALUNOS DA
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO LICEU DE IGUATU/CE DR. JOSÉ GONDIM
INTRODUÇÃO
Existem inquestionáveis discussões sobre a formação docente para que haja uma melhora
na educação brasileira em todos os níveis. Os indicadores nacionais e/ou internacionais de
educação como o PISA, IDEB, e o SPAECE mostram o desempenho dos nossos alunos desde a
educação básica até o ensino superior, dessa forma percebe‐se a ênfase que se deve dar a
educação, visto que é o primeiro passo para termos um país mais justo, humano e desenvolvido.
Perante os desafios colocados para elevar a qualidade na formação de professores, novas
ferramentas foram sendo construídas pelas Instituições de Ensino Superior no Brasil e suas
unidades num movimento de criação de um fértil debate ao longo dos anos. Uma das respostas
dadas pelo Ministério da Educação com intuito de atender ao movimento foi à criação do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID (Franco, Bordignon, Nez, 2012).
Os acadêmicos em iniciação à docência necessitam conhecer a prática pedagógica nas
escolas e em diferentes escolas, para que sejam oportunizados momentos de vivência e de
conhecimentos, de como é estar frente aos alunos, e suas diversas realidades. O ambiente
escolar precisa ser repleto de oportunidades, nas quais alunos e acadêmicos possam vivenciar
em conjunto um processo contínuo de conhecimento, pois a prática docente se desdobra na
relação professor‐aluno (Silva e Luquetti, 2013).
A partir dessas discussões sobre a qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras, o
professor e então Chefe do Departamento de Ensino Msc. Antonio Nunes Pereira do IFCE –
campus Iguatu fez uma pesquisa no município de Iguatu/CE para analisar a quantidade de
professores com formação em química nas escolas públicas estaduais em Iguatu, onde se
constatou que de todos os professores de química das 06 escolas públicas estaduais no município
apenas 02 professores possuíam formação acadêmica em química.
Com os dados obtidos pela pesquisa sobre a realidade dos professores de química no
município, o professor Antonio Nunes escreveu e submeteu um subprojeto ao Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), destinado ao curso de Licenciatura em Química do campus,
atendendo ao edital da CAPES de 2010, que contemplava 02 escolas públicas estaduais de ensino
médio, 02 professores supervisores bolsistas destas escolas, 01 coordenador de área (professor
responsável pelo subprojeto) e 20 alunos bolsistas da licenciatura. O subprojeto foi desenvolvido
durante dois anos nas escolas públicas selecionadas e ao final, atendendo ao edital da CAPES de
2012, o subprojeto de química do campus foi ampliado contemplando atualmente 04 escolas
públicas estaduais, 04 professores supervisores, 02 coordenadores de área e 32 alunos bolsistas
da licenciatura.
Com a implantação do PIBID de química no IFCE – campus Iguatu, aconteceu mudanças
positivas no quadro de professores de química nas escolas públicas e até mesmo nas privadas no
município, onde atualmente 15 ex‐bolsistas do subprojeto estão contratados pela rede pública
estadual de educação como professores regentes em escolas de ensino médio em Iguatu e
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cidades vizinhas.
“É diferente saber os conteúdos de Química, por exemplo, em um contexto de Química, e
sabê‐los num contexto de mediação pedagógica dentro do conhecimento químico”, ou seja, nem
todos os profissionais que tem ou que receberam o conhecimento químico conseguem transmiti‐
los eficazmente (Maldaner, 2000, p. 45). E é isso que o subprojeto de química do campus Iguatu
proporciona aos alunos participantes: um aprendizado contextualizado e em algumas vezes
interdisciplinar que proporciona ao aluno uma reflexão do porque acontece determinada reação
e de qual o papel da química na nossa vida, podendo relacioná‐la com acontecimentos simples e
complexos do nosso cotidiano.
As aulas ministradas pelos bolsistas do PIBID/CAPES/IFCE‐Iguatu no curso de
“Aprendizagem de Química para a Cidadania” acontecem nas escolas participantes no contra
turno dos alunos de forma dinâmica, com a inserção de jogos lúdicos, aulas práticas e
contextualizadas fugindo do tradicionalismo e da memorização de fórmulas e nomenclaturas da
disciplina. A avaliação do subprojeto de Química do PIBID é realizada por meio de questionários
aplicados aos bolsistas e alunos das escolas participantes e ainda através de relatórios bimestrais
e semestrais elaborados pelos supervisores e coordenadores do subprojeto.
Nóvoa (2003), nos faz refletir quanto às experiências vividas no espaço escolar quando diz
que “a Universidade desempenha um papel importante na formação de professores, porém, a
bagagem essencial que o professor irá adquirir será na escola, através das experiências e
reflexões sobre estas.
Com a implantação do PIBID nas escolas públicas, percebeu‐se uma melhora nas notas
dos alunos participantes do curso “Aprendizagem de Química para a Cidadania” ofertado pelo
PIBID e ministrado pelos licenciandos bolsistas que visa diminuir consideravelmente e de forma
dinâmica e lúdica as dificuldades encontradas pelos alunos em aprender química.
Este trabalho visa fazer uma abordagem exploratória e analisar a contribuição do PIBID na
aprendizagem dos alunos do Liceu de Iguatu Dr. José Gondim, após a implantação do subprojeto
de Química.
MATERIAIS E MÉTODOS
Primeiramente, buscando fundamentar a pesquisa, foi desenvolvido e analisado o
referencial teórico do trabalho, realizando uma pesquisa bibliográfica, que de acordo com
Marconi e Lakatos (2007, p. 71), “[...] é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que
foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”.
No que se refere à pesquisa, com foco principalmente nos objetivos relacionados a este
estudo, caracteriza‐se como descritiva. De acordo com Gil (2002, p. 42), este tipo de pesquisa
“[...] tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou
fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.
No que se refere ao procedimento adotado para esta pesquisa científica, enquadra‐se o
método de levantamento ou survey, tendo em vista que a pesquisa se desenvolve por intermédio
de questionário aplicado junto aos alunos do ensino médio do Liceu de Iguatu Dr. Jose Gondim,
possuindo assim uma amostra. Para Tripod (1981, p. 39), o método survey “[...] procura
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descrever com exatidão algumas características de populações designadas”.
A pesquisa foi realizada na Escola de Ensino Médio Liceu de Iguatu Dr. José Gondim,
localizada na Rua 25 de Março s/nº, no Bairro Brasília, no município de Iguatu – CE. Foram
aplicados questionários compostos por nove questões de múltipla escolha a 30 alunos e alunas
que participaram do curso “Química para a Cidadania” oferecido pelo PIBID de Química do IFCE –
campus Iguatu durante o ano letivo de 2013. As informações obtidas através da coleta de dados
foram analisadas e interpretadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as informações obtidas pelos questionários, pode‐se perceber na figura 1
que 56% dos alunos que participaram do curso “Química para a Cidadania” tinham uma faixa
etária entre 14 a 16 anos seguido pela taxa de 37% dos alunos que tinha idade entre 17 a 19
anos. Ao compararmos estes dados com a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada divulgada pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2008) que mostrou que 34%
dos jovens na faixa etária de 15 a 17 anos e 60% dos alunos entre 18 e 20 anos ainda estavam
cursando o ensino fundamental, vemos que esta realidade esta mudando, visto que neste
trabalho, constatamos que os alunos estão cursando o ensino médio na faixa etária indicada pelo
Ministério da Educação, isto graças à universalização do ensino.

Figura 1 ‐ Qual a sua idade?
Entende‐se que a melhoria da qualidade do ensino de Química deve contemplar também
a adoção de uma metodologia de ensino que privilegie a experimentação como uma forma de
aquisição de dados da realidade, oportunizando ao aprendiz uma reflexão crítica do mundo e um
desenvolvimento cognitivo, por meio de seu envolvimento, de forma ativa, criadora e
construtiva, com os conteúdos abordados em sala de aula, viabilizando assim a dualidade: teoria
e prática (DOMINGUEZ, 1975). Assim, na 2ª pergunta do questionário (figura 2) o que os alunos
mais gostavam na Química, 61% dos alunos responderam que gostam dos experimentos, seguido
por 36% dos alunos que gostam mais da teoria. O que nos faz refletir sobre a importância da
práxis no ensino de Química, que para Freire (2011) prática sem teoria é puro ativismo e teoria
sem prática é puro blá blá blá.
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Figura 2 ‐ O que você mais gosta na Química?
Na 3ª pergunta do questionário (figura 3), os autores trazem uma análise feita pelos
alunos sobre a utilização da Química trabalhada em sala de aula, ou seja, para que aquele
conteúdo estudado iria servir na vida daqueles alunos, 50% dos alunos responderam que a
Química faz parte do seu cotidiano e 44% responderam que a Química tem uma relação com a
sociedade, porém está distante da realidade vivida pelo aluno entrevistado. O que nos faz refletir
sobre a importância da contextualização no processo de ensino e aprendizagem e ainda de
darmos aplicabilidade aos conteúdos vistos em sala de aula, trazendo os fatos e acontecimentos
que acontecem no nosso dia‐a‐dia para dentro da sala de aula, onde os alunos possam perceber
a relação daquele conteúdo com a sua vida e o seu cotidiano.

Figura 3 ‐ Como você analisa a utilização da Química trabalhada em sala de aula?
A 4ª pergunta do questionário (figura 4) foi baseada nas dificuldades encontradas pelos
alunos em relação à aprendizagem na disciplina de Química, 67% dos alunos disseram que o fator
que mais dificulta essa aprendizagem é a falta de tempo para estudar os conteúdos necessários,
seguido por 17% dos alunos que disseram que o professor não tira as dúvidas imediatas dos
alunos, seguido por 13% da dificuldade de assimilar os conteúdos por acharem as aulas difíceis.
Com as informações trazidas por essa pergunta, cabe a nós professores, aos pais e aos próprios
alunos investigarmos o(s) motivo(s) que faz com que esses alunos tenham pouco tempo para
estudar.
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Figura 4 ‐ Na sua opinião, o que dificulta a sua aprendizagem na Química?
Na 5ª pergunta (figura 5), os alunos entrevistados apontam quais as melhores alternativas
para que essa dificuldade em aprender a Química fosse superada ou minimizada
consideravelmente, onde obtivemos as seguintes respostas: 37% dos alunos responderam que as
aulas praticas supririam essa dificuldade de aprender Química, o que rompe com as aulas
tradicionais de Química que são consideradas como chatas e desestimulantes pelos alunos.
Temos ainda 33% dos alunos que responderam que se tivessem mais tempo para estudar, essa
dificuldade seria superada. 17% dos alunos disseram que o aumento no número de aulas seria
uma ferramenta que os ajudaria. Assim, no ano letivo de 2014, a Secretaria de Educação do
Estado do Ceará – SEDUC implantou a semestralidade no ensino médio e aumentou as aulas de
Química de duas para três aulas por semana para os alunos dos primeiros anos do ensino médio,
em contrapartida , a disciplina passou a ter de 80 horas anuais vistas durante todo o ano letivo
para 60 horas anuais, onde os alunos veem a disciplina apenas durante um semestre, o que
dificultou ainda mais para a aprendizagem dos alunos.
As orientações curriculares do Ministério da Educação consideram que a experimentação
favorece a compreensão dos processos químicos a serem estudados, pois é uma atividade
pedagógica que permite dar sentido aos conceitos químicos (BRASIL, 2006). É importante
ressaltar que a experimentação não deve ser vista apenas pelo seu caráter lúdico ou que sejam
feitas apenas para cumprirem carga horária na disciplina, mas sim, que estas possuam uma real
intensão de melhor fixar os conteúdos teóricos estudados em sala de aula e que estes sigam m
roteiro durante a prática.
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Figura 5 ‐ Em sua opinião, o que seria necessário para você melhorar o seu
rendimento/aprendizagem na disciplina de Química?
Na 6ª pergunta (figura 6), foi perguntado aos alunos entrevistados quais fatores/ motivos
os levaram a participar do curso “Química para a Cidadania”, ofertado pelos alunos licenciandos
bolsistas do subprojeto do PIBID do IFCE – campus Iguatu e 50% responderam que a sua entrada
no curso foi para ampliar os seus conhecimentos, seguido por 20% dos alunos que disseram que
o curso seria útil para tirar dúvidas dos conteúdos trabalhados em sala de aula e outros 20% dos
alunos disseram que iriam participar do curso porque gostavam da Química. Apenas 10% dos
alunos disseram que seriam para melhorar a nota na disciplina. Com isso, podemos perceber a
importância do curso para estes alunos, visto que estes estão sempre em busca de novos
conhecimentos, onde o curso também possibilita aos alunos participantes a oportunidade de
tirar dúvidas, estudar em grupo, fortalecendo cada vez mais a aprendizagem cooperativa e
sempre sendo incentivados a estudarem para entrar em uma Universidade.
Para Amaral (1996) a própria essência da Química revela a importância de introduzir este
tipo de atividade ao aluno, esta ciência se relaciona com a natureza, sendo assim os
experimentos propiciam ao estudante uma compreensão mais científica das transformações que
nela ocorrem.

Figura 6 ‐ Quais fatores motivaram você a participar do Curso de Química para a
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Cidadania (PIBID)?
Como 7ª pergunta feita aos alunos (figura 7), foi trazida para este trabalho, quais as
perspectivas os alunos tinha com relação ao curso “Química para a Cidadania”, 83% disseram que
esperavam compreender melhor os conteúdos da disciplina, seguido por 17% dos alunos que
disseram que o curso melhoraria o seu currículo. 0% dos entrevistados respondeu que não
possuíam nenhuma perspectiva ou tinham como perspectiva para o curso apenas ocupar o seu
tempo livre. Assim, pode‐se verificar que a principal meta dos alunos participantes seria buscar
um método melhor e mais eficaz para uma melhor compreensão nos conteúdos estudados na
disciplina de Química, além de melhorar o próprio currículo para futuramente, pois os alunos
vêem o curso também como uma possibilidade de aprimoramento para o mercado de trabalho
após terminar os estudos.

Figura 7 ‐ Quais suas perspectivas para o Curso de Química para a Cidadania?
Na 8ª pergunta (figura 8) do questionário aplicado aos alunos que participaram do curso
no Liceu de Iguatu, a autora analisou o que mais os alunos gostavam no curso do PIBID, onde
50% disseram que gostavam das práticas, 30% responderam gostar das aulas ministradas pelos
licenciandos bolsistas e 20% responderam gostar da teoria abordada no curso. O que remete a
uma discussão que está sempre presente na educação com relação à práxis, que é a junção das
aulas teóricas e práticas para facilitar a compreensão do aluno, instigá‐los a estudar de forma
autônoma e cooperativa. É preciso que os professores busquem se aperfeiçoar para podermos
aperfeiçoar as nossas práticas educativas melhorando a educação dos nossos alunos, buscando
cada vez mais nos libertamos das práticas pedagógicas tradicionais que tinham o aluno como
uma folha em branco onde o professor iria escrever o que quisesse nessas folhas.
Atualmente esse quadro de carência de aulas práticas está mudando do Liceu de Iguatu,
onde a escola possui laboratórios de Química, Biologia e Física e seus respectivos professores
coordenadores, onde cada professor responsável pelo laboratório, deverá sempre que possível,
aulas práticas que estejam relacionadas com o conteúdo visto em sala de aula. As aulas práticas
na escola funcionam da seguinte maneira: cada turno e cada laboratório possui um professor
responsável com formação na área apenas para aulas práticas, onde este deverá realizar em
acordo com o professor de sala de aula, aulas práticas com os alunos desde que estas tenham
vínculos com a teoria vista em sala de aula, e ainda, os alunos devem escrever relatório de cada
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aula prática assistida e entregue ao professor da sala de aula.

Figura 8 ‐ O que você mais gosta no curso do PIBID?
Na última pergunta (figura 9), os autores trouxeram a importância da análise feita pelos
alunos do Liceu de Iguatu com relação aos licenciando bolsistas que são os professores
responsáveis por ministrarem o curso, onde 67% dos alunos disseram que a atuação dos bolsistas
é ótima, seguido por 27% que consideram a atuação dos bolsistas como excelente e 6%
consideraram a atuação dos bolsistas como boa, o que nos mostra que os alunos licenciandos
bolsistas estão desenvolvendo as suas atividades com qualidade na escola e que estes estão
recebendo uma boa formação tanto durante a graduação, quanto nos encontros periódicos com
os coordenadores e supervisores do subprojeto.

Figura 9 – Como você avalia a atuação dos bolsistas do PIBID?
E para que esse índice continue crescendo, é necessário que os bolsistas estejam sempre
buscando crescimento pessoal e profissional, na tentativa de dar o melhor para os alunos
participantes do curso, incentivando‐os cada vez mais a estudarem e ingressarem em uma
Universidade. É importante frisar que 0%, ou seja, nenhum aluno entrevistado tem os bolsistas
como profissionais ruins.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante da pesquisa bibliográfica realizada durante a execução deste trabalho, podemos
observar a grande importância que o PIBID tem na educação brasileira, uma vez que este
transforma positivamente a realidade de muitas escolas do nosso país, e elevando a qualidade
dos futuros professores desta nação.
Com isso, constatamos através dos dados apresentados neste trabalho, a grande
relevância e contribuição que o subprojeto do PIBID de Química do IFCE – Campus Iguatu tem
trazido para o Liceu de Iguatu/CE, melhorando o desempenho dos alunos na disciplina de
Química e consequentemente nas áreas afins, como também despertando a curiosidade dos
alunos pela ciência, diminuindo consideravelmente o percentual de alunos com notas baixas, na
recuperação final e até mesmo nas reprovações na referida disciplina.
O curso “Química para a Cidadania” proporcionou durante todo o ano letivo de 2013 um
misto de aulas dinâmicas, diferenciadas, lúdicas e com o compromisso de elevar a qualidade do
ensino de Química na presente escola. O PIBID mostrou‐se ainda como uma ótima oportunidade
do licenciando inserir‐se no magistério, fugindo das práticas tradicionais da disciplina e inserindo
a práxis na mesma, melhorando a compreensão dos alunos com relação ao conteúdo.
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RESUMO
O bagaço da cana é uma fonte abundante de material
lignocelulósico, sendo uma alternativa viável e atrativa
para o aumento da produção de bioetanol de segunda
geração com finalidade de estabilizar a matriz mundial
energética, além de suprir a demanda crescente por
combustível, minimizando, consequentemente, os
impactos ambientais provocados pelo exagerado uso de
combustíveis fósseis. Em suma, sabendo que o Brasil é
o principal produtor de cana-de-açúcar com ampla
produção de etanol 1º Geração (1G), aguardente e
açúcar, tendo como subproduto o bagaço da cana que
é destinado à produção de energia térmica em usinas.

Contudo, além do bagaço ser destinado à utilização em
usinas, tal material lignocelulósico pode ser aplicado na
produção do etanol de 2º Geração (2G), fonte de
energia mais limpa e que apresenta menor liberação de
gases, tais como o dióxido de carbono (CO2), principal
causador do efeito estufa. Compreendendo que para
obtenção de bioetanol são necessárias etapas
fundamentais para atingir o produto final, tais como:
pré-tratamento, hidrólise, fermentação e destilação, o
presente trabalho tem por finalidade analisar o melhor
pré-tratamento aplicado durante a produção de etanol
2G a partir da biomassa da cana-de-açúcar.

PALAVRAS-CHAVE: Bioetanol, 2º geração, Lenho-celulósicos, Pré-Tratamento.

EVALUATION OF DIFFERENT PRE-TREATMENTS FOR THE PRODUCTION OF BIOETHANOL SECOND
GENERATION FROM BIOMASS RESIDUAL SUGARCANE
ABSTRACT
The bagasse is an abundant source of lignocellulose,
being a viable and attractive alternative to the increased
production of second generation bioethanol in order to
stabilize the global energy matrix, addition to meeting the
growing demand for fuel, consequently minimizing the
environmental impacts caused by the overuse of fossil
fuels.In short, knowing that Brazil is the largest producer
of cane sugar, ethanol production with great 1st
Generation (1G), Brandy and sugar, having as a byproduct
sugarcane bagasse which is intended for the production
of thermal energy in mill. However, beyond bagasse is

intended for use in mill, such lignocellulosic material can
be applied in the production of ethanol from 2nd
Generation (2G), source of cleaner energy and has lower
release of gases such as carbon dioxide (CO2), the main
cause of the greenhouse effect. Understanding that to
obtain bioethanol are fundamental steps required to
achieve the final product, such as: pretreatment,
hydrolysis, fermentation and distillation, the present
work aims to analyze the best pre-treatment applied
during the production of ethanol from biomass 2G of
sugarcane bagasse.

KEY-WORDS: Bioethanol, 2nd Generation, Lignocellulosic, Pre-Treatment.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES PRÉ-TRATAMENTOS PARA A PRODUÇÃO DE BIOETANOL DE
SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DA BIOMASSA RESIDUAL DA CANA-DE-AÇÚCAR
1. INTRODUÇÃO
A atual necessidade de substituir os combustíveis fosseis que não são uma fonte de energia
renováveis, faz com que a demanda por pesquisas por novas fontes de energia e tecnologia cresça
cada vez mais, pois a preocupação atual com a preservação e a proteção do meio ambiente
desperta-se em todas as áreas, com a finalidade de gerar energia sem prejudicar o ecossistema e
que consigam sustentar o alto consumo existente9. Em suma, uma das maneiras de isso ocorrer é
a produção de energia proveniente de materiais orgânicos, os quais poderão não somente ser
reutilizados, como também faz com que a poluição por liberação de gases tóxicos diminua. Logo,
pode-se dizer que, o que será produzido é uma bioenergia, a qual pode ser definida como toda e
qualquer forma de energia associada a formas de energia química acumulada mediante processos
fotossintéticos. Os recursos naturais que dispõem da bioenergia denominam-se, geralmente,
biomassa, que podem ser processadas para a obtenção de formas mais elaboradas para o
aproveitamento humano1.
Um dos principais objetivo do uso dos biocombustiveis é a substituição de combustivéis fósseis,
permitindo a diminuição da depêndenica por recursos não renovavéis e a redução das emissões
de gases de efeito estufa. A queima de combustivéis fósseis representa aproximadamente 82% das
emissões dos gases causadores do efeito estufa5. Portanto, seja pela questão ambiental global,
seja pela importância em reduzir a dependência externa de energia, o etanol de cana-de-açúca,
que já apresenta indicadores ambientais muito positivos quando comparados a outras opções,
representa uma altenativa viavél na substituição de combustivéis fósseis3.
O etanol obtido do caldo de cana-de-açúcar (etanol de primeira geração) é, até o momento, o
único combustível com capacidade de atender à crescente demanda mundial por energia
renovável de baixo custo e de baixo poder poluente. Deve-se considerar que as emissões gasosas
com a queima do etanol são da ordem de 60% menores se comparadas às emissões da queima da
gasolina, sendo ainda que o do CO2 emitido é reabsorvido pela própria cana4.
O que diferencia o bioetanol (Etanol Celulósico ou Etanol de segunda geração) do etanol
convencional (Etanol de primeira geração) é a matéria-prima. Os de primeira geração utilizam a
sacarose encontrada nos colmos da cana-de-açúcar e no amido do milho, e os de segunda geração
utilizam a celulose dos materiais lignocelulósicos1.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A biomassa lignocelulósica constitui a maior fonte de carboidratos naturais do mundo. A
dificuldade de converter a biomassa lignocelulósica em insumos químicas é atribuída às suas
características químicas e morfológicas. Esses materiais lignocelulósicos são constituídos de fibras
de celulose envolvidas em uma matriz amorfa de polioses e lignina. Essa matriz amorfa age como
uma barreira natural ao ataque de microrganismos e/ou enzimas e torna-se esses matérias
estruturalmente rígidos e poucos reativos. A composição química da biomassa lignocelulósica,
geralmente contém 35-50% de celulose, seguido de 20-35% de hemicelulose, 10-25% de lignina e
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uma pequena quantidade de cinzas e extrativos. Na qual essas quantidades podem se diferenciar
dependendo da biomassa estudada, como mostra a Tabela 15.
Tabela 1. Composição química de biomassas lignocelulósicas 5
Biomassa Lignocelulósica
Palha de cana
Bagaço de cana
Madeira dura
Madeira mole
Talo de milho
Espiga de milho
Algodão
Palha de trigo
Sisal
Palha de arroz
Forragem de milho
Fibra de coco
Fibra de bananeira
Palha de cevada

% Celulose

% Hemicelulose

% Lignina

40-44
32-48
43-47
40-44
35
45
95
30
73,1
43,3
38-40
36-43
60-65
31-45

30-32
19-24
25-35
25-29
25
35
2
50
14,2
26,4
28
0,15-0,25
6-8
27-38

22-25
23-32
16-24
25-31
35
15
0,3
15
11
16,3
7-21
41-45
5-10
14-19

Tendo em vista a resistência encontrada nas biomassas, que é o impede a produção do bioetanol
faz-se necessária que haja um emprego de pré-tratamentos, no qual esses objetivam remover a
lignina e hemicelulose, reduzir a cristalinidade da celulose, aumentar a porosidade da parede
celular e aperfeiçoar a hidrólise dos polissacarídeos, minimizando a formação de subprodutos
tóxicos. O pré-tratamento favorece a etapa posterior de hidrólise da celulose para finalmente,
seguir a fermentação e destilação e obtenção do bioetanol10.
2.1. PRÉ-TRATAMENTOS
O pré-tratamento tem por objetivo aumentar a área de superfície da biomassa, aumentar a
porosidade dos materiais e reduzir a cristalinidade da celulose8, como demostrado na Figura 1.
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Figura 1: Representação esquemática da ação do pré-tratamento sobre o material
lignocelulósico8
Pré-tratamento de biomassa Iignocelulósica é uma etapa que aumenta significativamente a
eficiência da hidrólise enzimática da celulose para posterior fermentação, realizada por leveduras
ou bactérias produtoras de etanol7.
2.1.1. PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO
Esta técnica é efetiva na solubilização do componente hemicelulósico da biomassa, provocando
desacetilação e despolimerização da fração hemicelulósica. Combinações entre concentração de
ácido, temperatura e tempo de reação podem gerar grandes quantidades de açúcares
provenientes da fração hemicelulósica2.
A utilização de H2SO4 permite uma elevada reatividade da fibra celulósica, apresentando cerca de
90% de digestibilidade da mesma ao ataque enzimático; porém, ao empregar elevadas
concentrações deste composto, o processo demanda complexas configurações de equipamentos,
necessitando de elevado consumo de água e energia2.
2.1.2. PRÉ-TRATAMENTO ALCALINO
O tratamento alcalino, empregado após execução do pré-tratamento ácido, o qual visa à remoção
de hemicelulose, consiste na remoção de Iignina da biomassa, causando o desnovelamento da
estrutura lignocelulósica, separando as ligações entre lignina e carboidratos, reduzindo o grau de
polimerização, bem como de cristalinidade e aumentando a porosidade das matérias-primas
lignocelulósicas11.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. PRÉ-TRATAMENTOS
3.1.1. PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO
Primeiramente foi feita a adição de uma solução de ácido sulfúrico 1,5% (v/v) à biomassa, numa
razão sólido/líquido de 1/10. Esta suspensão foi mantida por 30 minutos na autoclave a 121°C. Este
material foi filtrado e o sólido foi então lavado com água, utilizando-se o dobro do volume de ácido
empregado no pré-tratamento11.
3.1.2 PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO SEGUIDO POR BÁSICO
Realizou-se o procedimento descrito anteriormente e, ao sólido lavado, adicionou-se solução de
hidróxido de sódio 1,5% (m/v) numa razão sólido/líquido de 1/10. Esta suspensão foi autoclavada
por 30 minutos a 121°C. Este material foi filtrado, e o sólido retirado deste pré-tratamento foi
lavado com água fervente (utilizando um volume equivalente a 5 vezes o volume de hidróxido de
sódio utilizado)11.
3.1.3 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA
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As hidrólises serão realizadas em Erlenmeyer de 500 mL com: 8 g de bagaço, 100 mL de tampão
citrato de sódio (pH = 4,8) e preparações comerciais de celulases e β-glucosidases. A carga de
enzimas adotada será de 30 FPU/g bagaço e 20 CBU/ g bagaço.
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Os erlenmeyers serão mantidos em mesa incubadora rotativa (New Brunswick Scientific Incubator
Shaker C25KC), a 50°C e 150 rpm. Todas as amostras em seguida serão centrifugadas (Eppendorf,
Minispin) por 15 min na rotação de 10.000 rpm, sendo os sobrenadantes, após filtração em
membrana de 0,45 μm, utilizados para a quantificação de carboidratos por cromatografia liquida
de alta eficiência.
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3.2 FERMENTAÇÕES
3.2.1 MICRORGANISMOS
Para a fermentação alcoólica será empregada cultura pura de Saccharomyces cerevisiae isolada de
fermento biológico seco Fleischman. O microrganismo será conservado em geladeira (4°C) e
mantido através de repiques quinzenais em placas de Petri (semeadura por alça de platina em
cultivo sólido de superfície) contendo meio WLN. O período de incubação das placas de Petri
semeadas, antes de irem para a geladeira, é de 48 h, a 30°C.
3.2.1. PREPARO DO INÓCULO
Na preparação do inoculo, a linhagem será repicada em tubo de ensaio contendo o meio GLP sólido
com pH igual a 7,0, o qual foi mantido a 30°C durante 24 h. Após esse período, o inoculo foi
preparado através de outro repique em frasco de Erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL de meio
GLP líquido, o qual foi acondicionado a 250 rpm e a 30°C, durante 12 h.
3.2.2. FERMENTAÇÃO
As fermentações utilizando os hidrolisados enzimáticos serão realizadas em estufa a 30°C. Em
Erlenmeyers de 250 mL, contendo 90 mL de meio de fermentação e 10 mL do inoculo, após
filtração das células em membrana de 0,45 μm. As fermentações serão realizadas durante 48 h.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para que se fosse possível ter um aproveitamento elevado da celulose existente na biomassa da
cana-de-açúcar para que pudesse ter um bom aproveitamento na produção do bioetanol foi
necessário que houvesse um acesso facilitado da enzima ao este substrato. Logo, para que
ocorresse esse facilitamento foram empregados quatro tipos de pré-tratamentos os quais
obtiveram os resultados que estão expressos na Tabela 02, na qual é mostrada o teor de celulose
em cada pré-tratamento aplicado e no material, que foram calculados pelos métodos descritos em
Gouveia et al. (2009)6.
Tabela 02. Adaptada para a porcentagem de celulose para biomassa bruta e cada um dos prétratamentos avaliados.
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Pré-Tratamento
Material bruto
Ácido 1,5%
Ácido seguido por Básico 1,5%
Ácido seguido por Básico 4%

% Celulose
37,29
53,94
80,01
92,36

Em suma, pode-se perceber que a utilização dos pré-tratamentos ajudará com que aumente a
concentração da celulose na biomassa em comparação com o material bruto. Podendo ter um
observar mais atencioso para o pré-tratamento ácido seguido de alcalino 4% no qual obteve um
sólido com o maior teor de celulose comparado com os pré-tratamentos avaliados no presente
estudo.
Após a aplicação dos pré-tratamentos, os quais fizeram possíveis que houvesse uma remoção da
hemicelulose e da lignina, assim havendo um aumento da área superficial, tendo assim uma
exposição da celulose, foi feita a hidrólise enzimática, a qual se obteve uma transformação de
celulose em glicose em maior quantidade no material que foi aplicado o pré-tratamento ácido
seguido por básico 4%, como é demostrado na Tabela 03.
Tabela 03. Adaptada para a conversão de celulose em glicose na hidrólise enzimática para os
diferentes pré-tratamentos
Pré-tratamento
Ácido 1,5%
Ácido 1,5% seguido por Básico 1,5%
Ácido 1,5% seguido por Básico 4%

% Conversão
32,51
35,03
46,05

Para o pré-tratamento ácido seguido de alcalino 4%, obteve-se, com 72 horas de hidrólise enzimática, 87,4
g/L de glicose no meio. O potencial de formação de glicose, dado pela metodologia de caracterização, era
de 92,36 g/L, ou seja, foi atingida conversão de 94,62% com a utilização da combinação de pré-tratamento
ácido e alcalino. A hidrólise enzimática do material que sofreu apenas tratamento ácido atingiu 26,2 g/L de
glicose, correspondente a 48,6% de conversão12.

5. CONCLUSÃO
O bagaço da cana-de-açúcar é um resíduo com alta concentração de carboidratos, sendo
encontrado em grandes quantidades no Brasil, podendo ser utilizado sem aumentar os custos para
o setor sucroalcooleiro. São por essas razões que pode-se ter, o mesmo, como uma fonte confiável
para a produção de etanol de segunda geração, uma vez que não será necessário que tenha uma
aumento de ocupação de terras para a sua produção, não provocando, deste modo, altos preços
alimentícios.
A biomassa do bagaço da cana-de-açúcar é caracterizada por sua constituição de uma forte ligação
entre a celulose, hemicelulose e lignina, o que dificulta a degradação das estruturas internas do
material lignocelulósico o que reduz a eficiência das hidrólises ácida e enzimática, etapas
importantes para a produção do bioetanol, logo faz-se necessário à aplicação de pré-tratamentos,
os quais irão facilitar essas etapas e aumentar o rendimento do produto final, o bioetanol.
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RESUMO
O presente artigo é um dos resultados da
pesquisa cientifica do Instituto Federal do Amapá‐IFAP
em parceria com o programa de iniciação cientifica IC‐
SETEC intitulada “Ensino da ciência química na educação
de jovens e adultos: uma proposta metodológica com
abordagem no cotidiano dos alunos numa escola pública
em Macapá” teve como objetivo investigar tecnologias
educacionais à prática docente para o processo de
ensino e aprendizagem significativa da ciência química,
aos alunos da EJA‐PROEJA. E assim, desenvolvam suas
capacidades criticas, criativas e interpretativas dos
fenômenos naturais.. A pesquisa foi realizada no
Instituto Federal do Amapá‐IFAP, onde o publico alvo foi
a turma da EJA‐PROEJA (Educação de Jovens e Adultos)
do turno da noite. Os participantes da pesquisa foram os

alunos do 1º Ano do Ensino Médio Técnico Integrado em
alimentos, numa turma com 35 alunos, entre 18 a 50
anos, mas só fizeram parte da pesquisa como sujeitos
um grupo de 10 alunos e a professora da disciplina de
Química. As técnicas para a coleta de dados foram
questionários e entrevistas semiestruturadas e
observações e os instrumentos utilizados foram
máquina fotográfica, filmadora. Os resultados desta
pesquisa evidenciaram as dificuldades do ensino de
química na educação de jovens e adultos, onde o ensino
de química continua sendo uma ciência esotérica, ao
invés de tornar‐se indispensável à formação de cidadãos
críticos, conscientes e especialmente participantes.

PALAVRAS‐CHAVE: Interdisciplinaridade, Construção do conhecimento, Tabela periódica.

RESEARCH IN PROEJA WITH THE APPROACH OF STUDENTS EVERYDAY.ABSTRACT
This article is one of the results of scientific
research at the Federal Institute of Amapá‐IFAP program
in partnership with the scientific initiation IC‐SETEC
titled "Teaching Science in chemical education for young
people and adults: a methodological proposal to
approach the daily lives of students a public school in
Macapa "aimed to investigate educational technologies
to the teaching practice for teaching and meaningful
learning of chemical science, students EJA‐PROEJA. And
so, develop their critical skills, creative and interpretive
natural phenomena .. The research was conducted at
the Federal Institute of IFAP‐Amapá, where the target
audience was the class of EJA‐PROEJA (Youth and

Adults) night shift. Survey participants were students of
the 1st year of High School Technical Degree in food, in a
class with 35 students, aged 18 to 50 years, but only
took part in the research as subjects a group of 10
students and the teacher of the discipline of Chemistry.
Techniques for data collection were questionnaires and
semi‐structured interviews and observations, and the
instruments used were camera, camcorder. The results
of this study showed the difficulties of chemistry
teaching in the education of youth and adults, where
the teaching of chemistry remains an esoteric science,
rather than becoming indispensable to the formation of
critical citizens, and especially conscious participants.

KEY‐WORDS: Interdisciplinarity, construction of knowledge, Periodic Table.
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A PESQUISA NO ENSINO DE QUÍMICA NO PROEJA COM ABORDAGEM NO COTIDIANO
INTRODUÇÃO
Esse trabalho faz parte de um dos resultados da pesquisa cientifica do Instituto Federal do
Amapá‐IFAP em parceria com o programa de iniciação cientifica IC‐SETEC intitulada “Ensino da
ciência química na educação de jovens e adultos: uma proposta metodológica com abordagem
no cotidiano dos alunos numa escola pública em Macapá”, onde se buscou a compreensão sobre
a realidade dos alunos da educação de jovens e adultos (EJA‐PROEJA) e sua interação com os
conhecimentos químicos.
O interesse pela temática surgiu ao verificar qual possível interação dos jovens da EJA‐
PROEJA com o conhecimento químico, muitas vezes esses alunos apresentam dificuldades e
consequentemente frustrações por não se acharem capazes de aprender química, e, por não
perceberem a importância dessa disciplina no seu dia a dia. Em geral, os alunos têm pouco
tempo de estudo e muitas responsabilidades financeiras e familiares, sendo a grande maioria
trabalhadora e responsável pelo sustento de sua família. Sua rotina é cansativa e a falta de
motivação desses estudantes também está relacionada com o grande sentimento de culpa,
vergonha por não ter concluído seus estudos na época oportuna.
E essas dificuldades segundo os alunos ocorrem dentre outros motivos por estar muito
tempo afastado da escola e assim apresentarem mais dificuldades de aprender os conteúdos da
Ciência Química e, ainda por serem conteúdos muito complexo, dizem que “se os professores
saíssem do método tradicional de aula expositiva (quadro e giz), para uma aula interativa, através
de oficinas, vídeos, assimilaríamos mais os conteúdos” (alunos EJA‐PROEJA, 2012/2013).
O objetivo foi investigar tecnologias educacionais à prática docente para o processo de
ensino e aprendizagem significativo da ciência química, aos alunos da EJA‐PROEJA (Educação de
jovens e Adultos) no seu cotidiano, possibilitando que esses desenvolvam suas capacidades
críticas, criativas e interpretativas dos fenômenos naturais, uma vez que a maioria desses alunos
por estarem por muito tempo fora da escola não teve oportunidade de ensino diferenciado.
O artigo está divido em duas seções, uma que apresenta a metodologia da pesquisa e
outra que apresenta e discute os resultados da referida pesquisa.
Materiais e Métodos
A pesquisa foi descritivo‐qualitativa e quantitativo do tipo estudo de caso etnográfico no
sentido proposto por Lüdke & André (1986) já que buscou a interpretação e a descoberta do
fenômeno, de forma holística, isto é, levando em consideração o todo da situação e suas
interações e influências recíprocas, tendo como principal fonte de dados o seu acontecer em seu
ambiente de “significados” culturais e natural, o cotidiano dos alunos da EJA. E ainda numa
abordagem de trabalho colaborativo. Que pretende unir o saber acadêmico da Ciência Química
da acadêmica/ pesquisadora (IFAP) e o saber da prática, da experiência, do professor de química,
da escola campo durante suas aulas nas turmas investigadas da EJA, aulas essas que propiciarão
às experiências metodológicas propostas.
Foi um trabalho colaborativo que ocorreu no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do
Amapá IFAP (laboratórios e pesquisadores), ainda a SETEC (com bolsa para essa iniciação
científica).
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Deu‐se com formadores/pesquisadores e futuros professores (IFAP), e na escola com
professores em exercício e alunos da EJA, atividade desse tipo que vem sendo de significativa
importância durante a formação de professores, uma vez que, “a formação de professores,
centrada em grupo de trabalhos coletivos e/ ou colaborativo, vem se fazendo presente nas
pesquisas nacionais e internacionais” Nacarato (ET AL, 2006, p. 27). O que pode contribuir na
construção de teoria e prática do futuro professor subsidiando a formação reflexiva necessária
para o desenvolvimento das tecnologias educacionais.
O trabalho colaborativo no ensino, na formação e aprendizagem Matemática é de grande
importância, como fundamenta Ferreira (2006). “Todos os professores e os que se constituirão
professores muito têm a contribuir para o desenvolvimento de práticas mais significativas de
ensino e aprendizagem da matemática, a partir da construção conjunta de saberes mais
condizentes com as mesmas”.(Ferreira,2006 apud PAIXÃO, 2010, p 150).
E a partir de experiências colaborativas no campo da matemática, pretendeu‐se com esta
pesquisa trazer este tipo de pesquisa/experiência para o campo educacional da Ciência Química.
Local e Sujeito
A pesquisa foi realizada na turma do PROEJA (Educação de Jovens e Adultos) do turno da
noite no IFAP. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do 1º Ano do Ensino Médio Técnico
Integrado em alimentos, numa turma com 35 alunos, entre 18 a 50 anos, mas só fizeram parte da
pesquisa como sujeitos um grupo de 10 alunos e a professora da disciplina de Química. Onde no
primeiro momento ocorreu o diagnóstico a respeito das defasagens referentes a matéria de
Química no Processo de ensino aprendizagem dos alunos focando o assunto principal tabela
periódica (identificação dos elementos químicos, onde está situada as famílias e os períodos). Em
decorrência das defasagens encontradas na turma foi aplicado as técnicas de coleta de dados a
partir de questionários com perguntas abertas e entrevistas semiestruturadas. Foi distribuído um
questionário com o intuito de levantar os problemas da turma logo após as entrevistas a partir de
conversa entre pesquisador e sujeitos do estudo e observação participante, e os instrumentos
utilizados foram máquina fotográfica, filmadora.
Resultados e Discussão
Os dados da pesquisa apontaram para um elevado índice de desconhecimento por parte
dos alunos do que seja a ciência química, sua história e a importância dessa ciência em sua vida
prática o qual pode ser fundamentado por (SANTOS E SCHNETZLER, 2004).
De acordo com Santos e Schnetzler (2004):
No ensino de Química para formar cidadão levaria o aluno a compreender os
fenômenos químicos mais diretamente, ligados a sua vida cotidiana; a saber,
manipular as substâncias com as devidas precauções; a interpretar as
informações químicas transmitidas pelos meios de comunicação; a compreender
e avaliar as aplicações e implicações tecnológicas; a tomar decisões frente aos
problemas sociais relativos a Química (2004, p. 94).
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Esse índice foi detectado através de questionário com perguntas abertas do tipo “Qual é o
seu entendimento por química?” “‐ Nenhum” (ALUNOS PROEJA 2012/2013), com isso foi
necessária uma intervenção pedagógica por parte da pesquisadora com apresentação de um
vídeo sobre a história da química, além do vídeo foi feito comentários sobre o assunto abordado.
Depois foi passado mais um questionário de ação e intervenção com perguntas abertas para
saber se o vídeo contribuiu com a compreensão do assunto, segundo os alunos o vídeo fez com
que a compreensão fosse satisfatória, novamente questionou‐se “Qual é o seu entendimento por
química” resposta do aluno – “A química é muito abstrata e mística como o vídeo fala sobre a
alquimia eu vejo como mágica” (ALUNO PROEJA 2011).
Nesse sentido concorda‐se com (RIBEIRO E MELLO) ao fundamentarem que os
Desestimule o estudante e criam a falsa ideia de que a química é, em si,
de difícil compreensão, portanto para ser entendida por poucos
“especialmente qualificados”, confirmando assim, a critica de Chassot
(2004), que diz que a química da forma que é trabalhada no ensino
médio é considerada uma ciência esotérica. (2010, p.03)

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi passado outro questionário com as mesmas
características do primeiro contento a seguinte pergunta: Antes da intervenção o que vocês
entediam de tabela periódica como família, período e nomes dos elementos químicos? se fez
necessário este questionamento para entender melhor qual era o conhecimento desses alunos,
como a tabela está organizada de acordo com as famílias, períodos e elementos químicos.
Segundo eles:
Antes nós não entendíamos nada, mas agora com a construção dessa
tabela já esta havendo compreensão, porque não sabíamos identificar o
período, família e nem o nome dos elementos químicos, para procurar os
elementos tínhamos que ir de elementos por elementos até chegar nos
elementos desejados, mas agora a senhora fala por exemplo eu quero o
elemento da família 2ª, que está no 5º período a gente já vai certo nesse
caso o elemento é estrôncio (aluno PROEJA 2012/2013).

E aqueles alunos continuam respondendo e refletindo sobre o assunto:

Agora alguns elementos já sabemos identificar sem o auxilio da
professora/pesquisadora como por exemplo o elemento Be que é o
berílio fica no segundo período e pertence a família 2A, que é conhecida
como a família dos metais alcalinos terrosos entres outros (aluno PROEJA
2012/2013).
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Nesse sentido concorda‐se com (RIBEIRO E MELLO) ao fundamentarem que
As dificuldades do ensino dos conhecimentos químicos não é atual e
nem privilégio da Educação de Jovens e Adultos, pois várias pesquisas na
área de ensino de Química apontam que ensinar os conhecimentos
químicos na educação básica e sobretudo no ensino médio passa há
tempos por algumas dificuldades; e como afirma Chassot (2004), o que
contribui para essa dificuldade é o ensino de Química ser: asséptico,
abstrato, dogmático, aistórico e avaliado de uma maneira ferreteadora
(2010, p. 1).

Neste sentido concorda‐se com a fala da professora regente da sala:

Segundo a professora antes os alunos não tinham o entendimento da química com
clareza, hoje são mais questionadores e até as provas eles respondem com mais objetividade.
Alunos tinham dificuldades para reconhecer esses símbolos um aluno
depois que teve contato com a pesquisa passou a ter mais
interesse
para ser pesquisador, além disso esse mesmo aluno teve uma pesquisa
aprovada no (Programa institucional de bolsa de iniciação científica)
PIBIC Jr – IFAP e pesquisa dele foi uma ramificação da pesquisa que ele
faz parte que a sua, a pesquisa desse aluno trata‐se de construção de
uma tabela periódica em braile . (PROFESSORA REGENTE DA TURMA,
2013).

Além disso foi feito uma atividade com os 10 sujeitos da pesquisa, os alunos tinham que
identificar alguns símbolos químicos, logo essa atividade constatou que esses alunos tinha
dificuldades em manusear a tabela periódica. (PROFESSORA REGENTE DA TURMA, 2013).
Tal resultado é expresso na análise da figura 01 que mostra como esses alunos não sabiam
manusear a tabela periódica.
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Figura 1‐Resultados obtidos com a atividade proposta

Tais resultados do gráfico expressam, que no Proeja, há sim, um desconhecimento entre os
estudantes e estão de acordo com as expectativas de Godoi et. al. (2010, p. 23) quando afirmam:
O estudo da Tabela Periódica é sempre um desafio, pois os alunos têm dificuldade em
entender as propriedades periódicas e aperiódicas e, inclusive, como os elementos foram
dispostos na tabela e como essas propriedades se relacionam para a formação das
substâncias. Na maioria dos casos, eles não sabem como a utilizar e acabam por achar que
o melhor caminho é decorar as informações mais importantes.

Dessa forma, esses resultados demonstraram que os alunos do PROEJA apresentavam
dificuldades em reconhecer os símbolos químicos na tabela periódica e que só 20% acertaram o
que foi proposto, assim é mais fácil eles assimilarem os símbolos para prova.
As figuras a seguir fazem parte da construção da tabela que é uma das propostas da
pesquisa, que inclusive, os alunos fizeram parte da construção dessa tabela. Na figura 2 os alunos
estão dando inicio na construção da tabela, onde foi proposto que cada aluno ficasse com três
famílias da tabela, com isso eles tinham que ir falando os nomes dos elementos químicos.
Na figura 3 os alunos já tinham confeccionado alguns nomes dos elementos químicos
como a da família 2A e estavam colando esses elementos na tabela:
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Figura 2‐ confecção da tabela periódica

Figura 3‐ Identificando os elementos químicos

Através desses resultados pode ser constatado que os alunos do proeja tem muita dificuldade em
relação ao conteúdo de tabela periódica no ensino de química. Dessa forma, se entende que no
ensino de química para esse público é necessária a apresentação de metodologias que facilitem a
aprendizagem desse público, e que despertem através da pesquisa científica para compreensão
da teoria com a prática.
Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

CONCLUSÃO
A pesquisa tem mostrado um grande avanço, no que diz respeito ao conhecimento da
ciencia química por parte dos discentes do PROEJA, onde tem desmistificado muitos conceitos
abstratos dessa ciência, através disso pode também enfocar que além dessa desmistificação
pode‐se dizer que esses alunos estão preparados para avançar mais uma etapa de ensino em
relação os conteúdos de identificações dos elementos químicos, onde esses resultados foram
satisfatórios, por serem alunos com diagnósticos de defasagem no que se desrespeitos a ciencia
química. Diferente que acontece na sala, que os alunos ficam mais escutando o professor falar, já
na pesquisa eles faz parte das experiências e os mesmos constrói seu próprio conhecimento.
Dessa forma, a pesquisa é de grande relevância para o meio acadêmico científico e para o
ensino aprendizagem na EJA, para a prática de futuros professores e para o processo de pesquisa
e inovação para o desenvolvimento científico acadêmico e da Educação Profissional e
Tecnológica.
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RESUMO
Na busca pelo desenvolvimento sustentável, a sociedade
tem se aprofundado nas reflexões sobre a necessidade
de explorar, de maneira mais coerente, seus recursos
naturais. Desse modo, o biodiesel destaca‐se como um
dos principais meios encontrados como geração de
fonte energética para uso nos transportes e na geração
de energia elétrica, com menor grau de poluição e
menor impacto no processo de aquecimento da Terra,
se tornando, assim, um grande substituto do óleo diesel.
Com essa crescente preocupação na utilização de
energia renováveis, tem‐se também a necessidade de

implementar aditivos nesse biocombustível, com o
intuito de garantir a sua estabilidade e
consequentemente sua qualidade.
O trabalho
em questão tem o objetivo de estudar o cardanol
hidrogenado (derivado do líquido da castanha de caju –
LCC) e suas propriedades como agente antioxidante no
biodiesel, visando o retardamento do início da reação
de oxidação, e assim, impossibilitando a propagação das
reações em cadeia de formação dos compostos
oxidados.

PALAVRAS‐CHAVE: antioxidante, biodiesel, cardanol hidrogenado.

DERIVED HYDROGENATED CARDANOL ANTIOXIDANT IN BIODIESEL AS AGENT
ABSTRACT
In the quest for sustainable development ,
society has deepened in the reflections on the need to
explore , in a more coherent way , its natural resources .
Thus , biodiesel stands out as a major means found as
generation energy source for use in transport and power
generation , with lower pollution and less impact on the
process of global warming , becoming thus a great
substitute for diesel oil. With this growing concern in the
use of renewable energy also has the need to

implement this biofuel additives , in order to ensure its
stability and consequently its quality . The work in
question is intended to study the hydrogenated
cardanol (derived from the cashew nut liquid ‐ LCC ) and
its properties as an antioxidant agent in biodiesel ,
aiming at delaying the onset of the oxidation reaction ,
and thus preventing the spread of reactions in the
formation
of
oxidized
compounds
chain.

KEY‐WORDS: antioxidant, biodiesel, hydrogenated cardanol.
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DERIVADO DE CARDANOL HIDROGENADO COMO AGENTE ANTIOXIDANTE NO BIODIESEL
INTRODUÇÃO
Sabe‐se que, atualmente, o panorama econômico mundial está voltado para uso de
energia por meio da utilização de combustíveis fósseis. No entanto, este modelo econômico está
mudando com a crescente importância de três causas distintas, que fazem com que o uso de
energias alternativas sustentáveis que causam menor impacto ambiental comecem a ser cada vez
mais implantadas. Levando‐se em consideração essas três motivações: energia (com uma ampla
redução do óleo diesel), ambiental (com melhorias da qualidade do ar e diminuição do efeito
estufa) e econômico‐social (com possibilidades de agregação de renda e geração de postos de
trabalho no meio rural), o uso de biocombustíveis se torna uma das principais opções para a
substituição de combustíveis provenientes do petróleo e seus derivados em motores a
combustão.
O biodiesel é um dos principais tipos de biocombustíveis, apresentando um grande peso
no desempenho nacional em energias renováveis; ele pode ser definido como um combustível
renovável, biodegradável e ambientalmente correto, sucedâneo ao óleo diesel mineral. Sua
produção é realizada à partir da biomassa, onde se mistura o óleo (de origem animal ou vegetal)
com metanol, resultando no éster metílico, ou com etanol, na forma de éster etílico, e em
seguida é estimulado por um catalisador, que serve para provocar uma reação química entre o
óleo e o álcool. Esse processo químico é chamado de transesterificação, onde a glicerina é
separada da gordura ou do óleo vegetal. Em ambos os processos, tem‐se a produção da glicerina
como subproduto, fato que pode aumentar a competitividade do biodiesel, pois essa substância
pode ser utilizada como matéria‐prima de outros produtos. Como principais características
benéficas do biodiesel, pode‐se citar sua boa lubricidade, aumentando a vida útil do motor; boas
características em relação ao índice de cetano e ao ponto de fulgor; apresenta ausência de
enxofre e quando produzido a partir do etanol é neutro em relação à emissão de CO2 para a
atmosfera.
Devido os compostos insaturados, o biodiesel é suscetível ao processo de autoxidação,
causado pelo contato com o ar, esta, é uma legítima preocupação no que diz respeito ao
monitoramento da qualidade do biodiesel e suas misturas com combustíveis destilados do
petróleo durante o longo período de estocagem, sendo esse um consenso entre produtores,
fornecedores e usuários do combustível (Stavinoha et. al., 1999 apud Ferrari 2009).
Sendo assim, para garantir a qualidade do biodiesel, é fundamental a utilização de
aditivos antioxidantes. Antioxidantes são compostos usados para retardar a reação de materiais
orgânicos com o oxigênio atmosférico (Exxon USA Lubricants Encyclopedia: Oxidation, 2002 apud
Dantas, 2005). Eles retardam o início da reação de oxidação, pois reagem com os radicais livres

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

formando compostos estáveis e assim, impossibilitam a propagação das reações em cadeia de
formação dos compostos oxidados.
O foco deste trabalho é voltado para o uso de um subproduto natural, o cardanol
hidrogenado, como agente oxidante para a solução da grande problemática da oxidação do
biodiesel, melhorando ainda as condições sócio‐econômicas dos produtores de caju,
principalmente da região nordeste que apresenta os principais estados produtores. Derivado do
líquido extraído da castanha de caju (LCC), o cardanol hidrogenado pode ser utilizado como
antioxidante e/ou lubrificante, pois agregam em sua constituição compostos fenólicos (ARAUJO,
et al., 2010; SILVA, et al., 2006).
Após sofrer alterações químicas o LCC apresenta como principal constituinte o cardanol,
quando obtido por destilação recente ele resulta em um óleo de coloração amarelo‐clara que
tende rapidamente a escurecer. O cardanol hidrogenado é obtido por borbulhamento do LCC
com hidrogênio gasoso em equipamentos adequados.

Figura 01 ‐ Estrutura e composição do cardanol (Prabhakaran; Narayanan; Pavithram, 2001 apud
Dantas 2005).
A sua longa cadeia carbônica é uma mistura de compostos saturado e mono‐, di‐ e tri‐
saturados, como a mostra a Figura 01, que devido à seu grau de instauração confere certas
propriedades ao composto, como grande sensibilidade a polimerização e auto‐oxidação.
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MATERIAIS E METÓDOS
A proposta inicial deste trabalho consiste em reproduzir uma substância experimental
derivada do cardanol hidrogenado (produto derivado do líquido da castanha de caju – LCC). A
matéria‐prima citada deverá ser submetida a reações químicas de alquilação de Friedel‐Crafts, de
nitração e redução para obtenção de alguns derivados.
A seguir, são apresentados os reagentes e solventes (Tabela 01) e os equipamentos que
deverão ser utilizados durante os procedimentos experimentais, bem como as metodologias
utilizadas nos procedimentos reacionais e métodos físico‐químicos utilizados para caracterização
dos derivados obtidos.
Tabela 01‐ Reagentes e solventes utilizados
Origem

Pureza (%)

Cardanol hidrogenado

Acros Organics

90‐95

Cloreto de alumínio anidro

Merck

99,50

2‐etilamino‐etanol

Aldrich

98

Clorofórmio

Vetec

99,80

Sulfato de sódio

Merck

P.A.

Éter etílico

Nuclear

96

Ácido sulfúrico

Synth

98,08

Ácido nítrico

Nuclear

65

Ácido clorídrico

Vetec

36,5‐38

Hidróxido de sódio

Cirq

97

Cloreto de sódio

Merck

P.A.

Estanho granulado

Reagen

P.A.

A seguir, estão citados os principais equipamentos utilizados durante os procedimentos
experimentais.
 Agitador magnético;
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 Equipamento para determinação do ponto de fusão;
 Balança analítica digital;
 Infravermelho;
 Bomba a vácuo (modelo TE‐058‐Tecnal).
Um sistema reacional deverá ser montado no laboratório para obtenção dos
antioxidantes, conforme apresentado na Figura 02.

Figura 02‐ Sistema de síntese utilizado para obtenção do derivado I
O estudo da eficiência antioxidativa da substância derivadas do cardanol hidrogenado,
bem como dos produtos comerciais Ionol (DBPC, BHT) e Santoflex (PDA) deverá ser feito com
amostra de biodiesel da Refinaria Clara Camarão (RCC). A RCC produz grande quantidade de
biodiesel, assim como outros produtos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Líquido da castanha de caju (LCC) é uma fonte rica em compostos fenólicos não
isoprenóides, e por isso pode ser utilizado como antioxidante. Os antioxidantes fenólicos são
classificados como primários, pois atuam no mecanismo oxidativo de hidrocarbonetos como
seqüestradores de radicais, competindo com as moléculas do lubrificante pelos radicais reativos
do processo de propagação (Matos, 2011).
Como já dito anteriormente, o estudo visa a utilização do cardanol hidrogenado como
substância experimental do trabalho, e deverá ser submetido a diferentes reações, como a de
alquilação de Friedel‐Crafts, de nitração e na redução para obtenção de alguns derivados.
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A alquilação trata‐se de outro processo empregado na obtenção da gasolina, que envolve
a combinação de olefinas com parafinas para formar isoparafinas. Alquilados são correntes
desejáveis na composição da gasolina porque possuem um número de octanos relativamente
alto e servem para diluir o teor total de aromáticos (Hochhauser, 1992 apud Dantas, 2005). Em
química orgânica costuma‐se denominar reação de alquilação qualquer alteração química de
compostos com o objetivo de inserir radicais alquila em suas estruturas, substituindo um de seus
átomos de hidrogênio. Compostos que podem ser submetidos a esse tipo de reação são os
hidrocarbonetos alinfáticos ou aromáticos. A figura 03 mostra a alquilação com isobutileno do
cardanol hidrogenado, produzindo a provável estrutura do cardanol alquilado.

Figura 03 ‐ Esquema de reação química de alquilação no cardanol hidrogenado
(Carioca, J. O. B; Sancho. E. O; Pedrosa Neto. H. B, 2005).
Segundo Morrison & Boyd (1974), Srirattnai et al. (2002) e Singh et al. (2001) apud Dantas
(2005) as reações de alquilação de Friedel‐Crafts constituem o método mais eficiente para a
corporação de radicais alquila em anéis aromáticos. Ela é conduzida utilizando catalisadores
homogêneos altamente corrosivos, ácido de Lewis como AlCl3, AlBr3, ZnCl2, FeCl3, TiCl4 e fortes
ácidos de Brönsted como ácido sulfúrico e acido fosfórico.
A reação de nitração pode ser definida como uma reação entre um ácido nitrante (ácido
nítrico (HNO3)) e um composto orgânico que resulta em um ou mais grupos nitro (‐NO2)
quimicamente ligados a um átomo deste composto, normalmente C‐, O‐ ou N‐ (Olah; Malhotra;
Narang, 1989 apud Dantas 2005). São processadas pela formação de íons ou de radicais livres e,
geralmente, os métodos empregados envolvem processos térmicos, eletroquímicos e
fotoquímicos.
O primeiro processo normalmente é empregado para nitração de compostos contendo os
grupos hidroxila, aromáticos e diversos heterocíclicos. Nitração de parafinas, cicloparafinas e
olefinas frequentemente são obtidas pela formação de radicais livres. No entanto, compostos
aromáticos e outros hidrocarbonetos, eventualmente, podem ser nitratos por esta via reacional.
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As condições empregadas pelos métodos convencionais na nitração de anéis aromáticos
são incompatíveis com a diversidade de compostos que são sensíveis à oxidação ou a reações
fortemente ácidas (Bak & Smallridge, 2011 apud Dantas, 2005). O mecanismo comumente aceito
para nitração do benzeno requer uma mistura de ácido sulfúrico (H2SO4), catalisador, e ácido
nítrico (HNO3), que perde água e gera o íon nitrônnio, eletrófilo requerido para a nitração.
CONCLUSÃO
Devido a grande preocupação mundial com o desenvolvimento sustentável, está
ocorrendo um grande avanço tecnológico voltado para as energias renováveis e suas
especificidades, garantindo que o combustível seja operante de qualidade e ecológico.
Neste estudo, foi feita uma reprodução do derivado do cardanol hidrogenado, com o
intuito de operar como agente antioxidante no biodiesel. Esta substância apresenta inúmeras
vantagens, já que é um subproduto natural que pode retardar as reações oxidativas com êxito,
além de beneficiar os produtores de caju.
Sendo compostos destacados da formulação de aditivos, os antioxidantes impedem a
formação da “goma”. Os processos oxidativos que ocorrem durante o armazenamento do
biodiesel têm como principais propagadores a presença de oxigênio, traços de metais,
temperatura e teor de insaturações dos ácidos graxos. Esses processos têm como resultado
produtos causadores de corrosão nos motores, obstrução dos filtros e do sistema de injeção,
fatores estes que levaram a considerar a estabilidade oxidativa como parâmetro do controle de
qualidade do biodiesel, segundo a Resolução n° 42 de 24/11/2004 da ANP (Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; norma EM 14112). Com isso, diversos produtos
antioxidantes específicos têm sido produzidos industrialmente, para suprir as necessidade de se
aumentar a vida útil de materiais e equipamentos em suas condições de trabalho e exposição
(condições ambientais).
Atualmente, a obtenção de antioxidantes comerciais para adição em combustíveis só é
feita através de importação, portanto, a produção nacional desses bioaditivos será uma forma de
substituir essas importações, além de preservar o meio ambiente não produzindo resíduos
poluentes. Sendo, assim, com a comprovação da eficiência antioxidante de alguns compostos
derivados do LCC em biodiesel pode‐se contribuir satisfatoriamente para a geração de emprego e
renda, formação de recursos humanos e para conservação do meio ambiente.
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RESUMO
O mosquito Aedes aegypti, principal vetor dos vírus da
dengue e da febre amarela, representam um grave
problema de saúde pública. A ocorrência de populações
resistentes de mosquitos, devido ao uso contínuo de
inseticidas convencionais, além da poluição ambiental e
sua toxicidade tem estimulado a busca por métodos
alternativos para o seu controle. Este trabalho avaliou o
efeito larvicida do óleo essencial extraído dos rizomas da
espécie Zingiber officinale Roscoe (Gengibre) contra
larvas do Aedes aegypti. O óleo foi obtido por destilação
por arraste de vapor de água, e foram determinadas
suas constantes físicas (densidade, índice de refração,
solubilidade, cor e aparência), a composição química foi
determinada por Cromatografia Gasosa/Espectrometria

de Massas (CG‐EM). O óleo essencial foi testado em
triplicata em diferentes concentrações e a atividade
larvicida foi baseada na percentagem de larvas mortas
em que a ação foi avaliada 24h após o tratamento.
Foram identificados 18 compostos voláteis no óleo, cujo
componente majoritário foi o zingibereno, 27,14%,
seguido pelo geranial com 14,06% e o nerolidol com
13,51%. A Concentração Letal 50 % (CL50) obtida foi de
170µg mL‐1 e indicaram que o óleo essencial avaliado é
composto por substâncias que juntamente com o
componente majoritário (zingibereno) apresentaram
boa atividade larvicida contra as larvas do Aedes
aegypti.

PALAVRAS‐CHAVE: Aedes aegypti, óleo essencial, gengibre, atividade larvicida.

ANALYTICAL STUDY AND EVALUATION OF OIL LARVICIDAL ACTIVITY ESSENTIAL DOS RHIZOMES
ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE (GINGER) FRONT MOSQUITO LARVAE AEDES AEGYPTI
(LINNAEUS, 1762)
ABSTRACT
The mosquito Aedes aegypti, the main vector of dengue
and yellow fever viruses, represent a serious public
health problem. The occurrence of resistant mosquito
populations, due to the continued use of conventional
insecticides, as well as environmental pollution and its
toxicity has stimulated the search for alternative
methods for its control. This study evaluated the
larvicidal effect of the essential oil extracted from the
rhizomes of Zingiber officinale Roscoe species (Ginger)
against larvae of Aedes aegypti. The oil is obtained by
steam distillation of water drag, and their physical
constants were determined (density, refractive index,
solubility, color and appearance), the chemical

composition was determined by Gas Chromatography /
Mass Spectrometry (GC‐MS). The essential oil was
tested in triplicate at different concentrations and
larvicidal activity was based on the percentage of dead
larvae in which the action was assessed 24 hours after
treatment. 18 volatile compounds have been identified
in oil whose major component was zingiberene, 27.14%
followed by geranial with 14.06% and 13.51% with
nerolidol. The Lethal Concentration 50% (LC50) obtained
was 170μg mL‐1 and indicated that the essential oil
evaluated consists of substances that together with the
major component (zingiberene) showed good larvicidal
activity against the larvae of Aedes aegypti.

KEY‐WORDS: Aedes aegypti, essential oil, ginger, larvicidal activity.
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ESTUDO ANALÍTICO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LARVICIDA DO ÓLEO ES‐SENCIAL DOS
RIZOMAS DO ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE (GENGIBRE) FRENTE ÀS LARVAS DO MOSQUITO
AEDES AEGYPTI (LINNAEUS, 1762)
INTRODUÇÃO
A dengue, infecção viral transmitida por mosquitos do gênero Aedes, é considerada uma
das maiores preocupações mundiais de saúde pública. A enfermidade apresenta ampla incidência
nos países tropicais e subtropicais, e estima‐se que aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas
estejam em risco de serem infectadas com o vírus da dengue (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2004).
O Aedes aegypti trata‐se de uma espécie de grande importância para a medicina, pois, é o
vetor de quatro sorotipos do flavivírus causador do dengue clássico e da febre hemorrágica do
dengue. Portanto é urgente que o controle da densidade populacional do Aedes aegypti ocorra,
evitando assim proporções de uma epidemia, pois não existe vacina para a doença, e a melhor
forma de combatê‐la é atacar o vetor, principalmente eliminando os locais onde ocorre a
oviposição e o desenvolvimento das larvas (BRASIL, 2009). Vale ressaltar que a preocupação de
especialistas vem aumentando tendo em vista o surgimento de formas resistentes do mosquito
aos inseticidas convencionais utilizados.
Com o surgimento dessa problemática, pesquisas que buscam métodos alternativos de
controle do Aedes aegypti têm sido desenvolvidas (GARCEZ, 2013; DOMINGOS, 2013), o uso de
compostos provenientes de extratos naturais e de óleos essenciais de vegetais tornou‐se alvo de
investigação. Além disso, muitos produtos à base de plantas apresentam um efeito inseticida
comprovado e compostos ativos, que agem sinergicamente, possuindo características que
poderiam ser empregadas como alternativa dirigida para controle e monitoramento das
populações do mosquito (NAVARRO‐SILVA, 2009).
Esses extratos de plantas, óleos essenciais, são misturas químicas complexas, formadas às
vezes por mais de cem componentes, responsáveis, entre outras coisas, pelo seu aroma.
Diferentes partes das plantas têm sido usadas para obtenção do óleo essencial: flores, folhas,
sementes, raízes, frutos, cascas, rizomas e tubérculos (MACHADO, 2011).
Tendo em vista os prejuízos causados pelo dengue, torna‐se de suma importância a
descoberta de novos métodos de combate ao seu vetor. Nesse contexto a procura por
compostos larvicidas advindos de espécies vegetais, como os óleos essenciais extraídos de
plantas, tem se intensificado. Em razão de muitas plantas serem tóxicas para diversos mosquitos,
os óleos essenciais tem surgido como uma alternativa viável para esse problema. Nesse contexto
o presente trabalho visa determinar a atividade larvicida do óleo essencial extraído de uma
planta da flora brasileira contra as larvas do mosquito Aedes aegypti por meio de ensaios
toxicológicos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O óleo de interesse foi obtido a partir da pesagem de 400 g das raízes dos rizomas de
gengibre (Zingiber officinale Roscoe) comercial, fatiadas e diluídas em 4000mL de água destilada
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e posterior destilação por arraste de vapor de água. A extração do óleo essencial foi realizada em
um sistema Clevenger modificado, em vidro, acoplado a um balão volumétrico (capacidade
1000mL) e uma manta de aquecimento.
Utilizou‐se um refratômetro ABBE 2 WAJ, para as medidas de índice de refração. A
determinação da composição química foi realizada por meio de um gromatógrafo a gás acoplado
à espectrometria de massas (CG/EM), modelo QP‐5000, fabricado pela Shimadzu. Para a
caracterização do óleo extraído foram realizadas as seguintes análises: densidade, solubilidade
em etanol a 90%, índice de refração, rendimento do óleo, cor e aparência.
As larvas do Aedes aegypti foram obtidas a partir de um sistema relativamente simples.
Inicialmente foi preparada uma armadilha para coleta dos ovos depositados pela fêmea do
mosquito. Para tanto, foram utilizados jarros de plástico, de aproximadamente 500mL, com água
e um pedaço de madeira (20cmx5cm) parcialmente imerso. A fêmea do Aedes aegypti, deposita
seus ovos na parte imediatamente superior à lâmina d’água, na parte do madeirite ainda úmida,
mas fora da água do jarro.
Os ovos do Aedes aegypti foram transferidos para um refratário plástico, com cerca de 3
litros de água mineral para a eclosão. Após a imersão dos ovos, 0,5g de ração de rato foi
adicionado à água para auxiliar no crescimento das larvas. Todo o material foi mantido no
interior de uma gaiola de madeira e coberta com uma tela de tecido, apropriada para insetos, a
fim de evitar a contaminação por ovos de outras espécies de mosquito. Após a eclosão, as larvas
foram acompanhadas até que atingissem o 3º ou 4º estágio do desenvolvimento, quando então
foram utilizadas nos ensaios de atividade larvicida. As larvas cultivadas foram devidamente
identificadas, como Aedes aegypti, por técnicos do Laboratório do Núcleo de Patologia Tropical e
Medicina Social, Universidade Federal do Maranhão.
Para realização do teste de toxicidade, as larvas selecionadas, entre o terceiro e o quarto
estágios (10 por teste), foram transferidas para um béquer contendo 20mL de água mineral (26‐
28ºC). As larvas foram capturadas utilizando‐se uma pipeta de Pasteur. Cada teste foi feito em
triplicata para cada concentração testada. Os controles positivos foram realizados com o
organofosforado temefós em larvas do Aedes aegypti, na concentração utilizada pela vigilância
sanitária que é de 100mg L‐1. Os controles negativos foram realizados com 20mL de água mineral
(26‐28ºC) contendo 0,04% de Tween. As larvas foram expostas às soluções por 24 horas e ao fim
deste período registrou‐se a mortalidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As essências alteram‐se com maior ou menor facilidade, dependendo da natureza química
dos seus constituintes e as condições do meio, levando dessa maneira à diminuição de suas
qualidades e aproveitamento. Nesse sentido foi realizada a caracterização dos parâmetros físicos
do óleo essencial do gengibre, demonstrada na Tabela 1.
Tabela 1 ‐ Propriedades físico‐químicas do óleo essencial extraído dos rizomas do Zingiber
officinale Roscoe (Gengibre).
P r op ri ed ade s F ís ico ‐Qu ím ic as

Ó l eo ess enci al

D en s id ade (g/cm3) (25ºC)

0, 8282

S o lub i l id ade em á lc oo l 90 % ( v/ v)

1: 5

25 º

Í n d ic e d e r ef r açã o ( N D )

1, 4826

R end i m ent o (% )

1, 5

Cor

A ma r e lo

Ap arên cia

Límp ido

Os valores obtidos apresentaram‐se dentro dos especificados na literatura (BULLETIN,
2003). Após a caracterização físico‐química do óleo foi realizado a determinação da composição
química por meio da cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). O
cromatograma de CG/EM do óleo essencial do gengibre está apresentado na Figura 1. Os picos
cromatográficos foram identificados através da comparação dos respectivos espectros de massa
com os dados encontrados na literatura.
No cromatograma da Figura 1 pode ser identificado um pico (16), com tempo de retenção
de 31,99 min. equivalente ao composto α‐zingibereno, constituinte majoritário do óleo essencial
de gengibre. A Figura 2 mostra o espectro de massas referente ao referido pico, no qual, o íon
molecular [M] apresenta a relação m/z = 204, confirmando a fórmula C17H26O4, que caracteriza o
composto como zingibereno (ADAMS, 1995).
Após a análise de CG/EM realizada com o óleo essencial do gengibre e posteriores
comparações dos resultados com os dados da biblioteca do instrumento e a dedução dos
fragmentos, foram identificados 18 compostos voláteis. O α‐zingibereno (sesquiterpeno),
identificado como o constituinte majoritário correspondendo a 27,14% (pico 16) do total do óleo,
seguido pelo geranial (E‐citral) (monoterpeno oxigenado) (14,06% ‐ pico 11), nerolidol (13,51%
pico 17) (sesquiterpeno), neral (Z‐citral) (monoterpeno oxigenado) (9,64% ‐ pico 9),
sesquifelandreno (9,45% ‐ pico 18), sabineno (5,23% ‐ pico 4) (monoterpeno hidrocarbono),
canfeno (5,02% ‐ pico 2) (monoterpeno hidrocarbono), 1,8‐cineol (4,35% ‐ pico 5) (monoterpeno
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oxigenado) e o ar‐curcumeno (1‐(1,5‐dimetil‐4‐hexenil)‐4‐metil‐benzeno) (3,33%) (pico 15)
(sesquiterpeno).
Figura 1 ‐ Cromatograma (CG/EM) do óleo essencial do gengibre.

A atividade larvicida do óleo essencial extraído dos rizomas da espécie Zingiber officinale
Roscoe (Gengibre) foi testada em sete concentrações diferentes: 50, 70, 100, 120, 150, 170 e 200
µg mL‐1, sendo que n é o número de larvas do mosquito Aedes aegypti utilizadas no ensaio
larvicida para cada concentração (totalizando 10 larvas por ensaio). Para cada concentração os
testes foram realizados em triplicata. Os dados sobre o número de larvas vivas e de larvas mortas
foram encontrados através de uma média das três repetições para cada uma das sete
concentrações testadas, Tabela 2.
Tabela 2 ‐ Mortalidade das larvas do mosquito Aedes aegypti após 24 horas de exposição em
várias concentrações do óleo essencial extraído dos rizomas da espécie Zingiber officinale Roscoe
(Gengibre)
Dose µg mL‐1

Log dose

200
2,301
170
2,230
150
2,176
120
2,079
100
2,000
70
1,845
50
1,699
Número de larvas (n=10)

Nº de mortos
(valor médio)
6
5
4,66
4
3,66
2,66
2,34

Nº de vivos
(valor médio)
4
5
5,34
6
6,34
7,34
7,66

Acumulados
Mortos
28,32
23,32
18,66
14,66
11
8,34
6

Acumulados
Vivos
4
9
14,34
20,34
26,68
33,02
41,68

Mortalidade
%
60
50
46,6
40
36,6
26,6
23,4

De acordo com a Tabela 2, a concentração de 50 µg mL‐1 do óleo essencial da Zingiber
officinale Roscoe (Gengibre) apresentou a menor atividade larvicida, matando, em média, 2,33
larvas (23% de mortalidade). A partir da concentração de 70µg mL‐1 até a concentração de 150µg
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mL‐1 do óleo essencial a atividade larvicida foi bem pouca provocando a morte apenas de 46,6%.
A melhor concentração de foi obtida para 170µg mL‐1, a qual apresentou uma atividade larvicda
de 50% dos indivíduos testados.
A Concentração Letal 50% (CL50), concentração na qual cinquenta por cento das larvas
testadas morrem, foi encontrada próxima ao Log dose 2,230 (na concentração de 170µg mL‐1). A
dose letal 50% para o óleo essencial do Zingiber officinale Roscoe (Gengibre) foi calculada através
da intersecção das curvas de indivíduos acumulados mortos e indivíduos acumulados vivos,
Figura 2.
Figura 2 ‐ Estimativa da CL50 do óleo essencial do Zingiber officinale Roscoe (Gengibre) a
partir do acumulado de larvas mortas e vivas em função do logaritmo decimal da dose aplicada.
10,0
9,5

Acumulados Mortos
Acumulados Vivos

9,0
8,5
8,0

Acumulados

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

Log Dose

CONCLUSÃO
O presente estudo demonstrou que a espécie Zingiber officinale Roscoe (Gengibre), forneceu um
óleo essencial cujo rendimento foi de 1,5 % (m/m), o qual foi considerado de valor elevado em
relação à extração de outros óleos essenciais de plantas aromáticas. Além disso, o óleo essencial
dos rizomas do Zingiber officinale Roscoe (Gengibre) apresentou boa atividade larvicida contra as
larvas do mosquito Aedes aegypti em que a CL50 encontrada foi na concentração de 170µg mL‐1
demonstrando bom desempenho para a finalidade proposta, desenvolvimento de um método
alternativo de combate ao Aedes aegypti.
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RESUMO
O estudo das plantas medicinais e suas
aplicações estão evoluindo cada vez mais com objetivo
de curar algumas enfermidades. Os homens vêm
utilizando métodos fitoterápicos das plantas medicinais
nos últimos anos, com o intuito de fornecer melhor
qualidade de vida e de forma que não agrida o seu meio
ambiente. Na medicina atual, a planta sapotizeiro
(Manilkara zapota L.) possui um valor muito importante
para prevenir diversas enfermidades como: a falta de
apetite, diarreia, febre, disenteria e possui elevada
atividade antibacteriana. Com tantos benefícios para a
saúde o sapoti vem sendo disseminado em todo o

continente Sul Americano. Pesquisadores observaram
que extrato de sua semente possui elevada atividade
antibacteriana tanto para as bactérias gram‐negativas
quanto para gram‐positiva, portanto, a sua importância
para o presente estudo, que tem como objetivo
aprofundar o estudo científico para comprovar os
potenciais da planta.

PALAVRAS‐CHAVE: Plantas medicinais, Manilkara zapota L., antibacteriana.

QUALITATIVE ANALYSIS OF MEDICINAL PLANT (Manilkara zapota L.) FOR TREATMENT OF SKIN
DISEASES
The study of medicinal plants and their
applications are evolving increasingly aiming to cure
some diseases. A men method have used herbal
medicinal plants in recent years, in order to provide
better quality of life and so does not harm their
environment. In current medicine, sapotizeira plant
(Manilkara zapota L.) has a very important value to
prevent various diseases such as: lack of appetite,

diarrhea, fever, dysentery, and has high antibacterial
activity. With so many health benefits to the sapodilla
has been disseminated throughout the South American
continent. Researchers observed that his seed extract
has high antibacterial activity for both gram‐negative
bacteria and for gram‐positive, hence its importance to
the present study, which aims to deepen the scientific
study to prove the potential of the plant.

KEY‐WORDS: Medicinal plants, Manilkara zapota L., antibacterial.
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ANÁLISE QUALITATIVA DA PLANTA MEDICINAL (Manilkara Zapota L.) PARA TRATAMENTO DE
DOENÇAS DERMATOLÓGICAS
INTRODUÇÃO
A utilização de plantas medicinais vem desde a.C, e foram descobertos no antigo Egito
onde foram achados vários papiros que mencionava sobre as plantas medicinais, e
atualmente, são facilmente encontradas em jornais, livros e revistas. (CUNHA, 2012).
Dentre tantas plantas medicinais, enfatizaremos a Manilkara zapota L. popularmente
conhecida por sapotizeiro; pertencente à família Sapotaceae, é uma árvore de grande porte com
altura de 8 a 15 metros de folhas esverdeadas e brilhosa em sua parte superior e opaca na parte
inferior, não possui flor, e seu fruto quando maduros apresenta uma cor marrom no lado externo
e interno com bordas esverdeadas, sabor adocicado e odor agradável. Nativa do México e
América Central, e cultivada em todo o mundo incluindo o Brasil. A fruta da Manilkara zapota L.
(figura 1) possui propriedades que dilatam os poros, ou seja, aperientes e também é diurético e
febrífugo. Sua casca é adstringente e febrífugo. As folhas e casca são usadas para parar a tosse,
disenteria e diarreia. (OTARI et al., 2013).

Figura 1 ‐ Fruta sapoti.
A família Sapotaceae possui aproximadamente 50 gêneros e 800 espécies distribuídas nas
regiões tropicais e subtropicais, e 12 gêneros, com cerca de 100 espécies, são encontrados no
Brasil (BARROSO et al., 1978). A fruta possui um sabor adocicado, aroma delicado, por vezes, um
pouco adstringente. (BALERDI e SHAW, 1998).
A estrutura molecular detalhada do polissacarídeo isolado dos frutos de Manilkara zapota
L. ainda não foi determinada. (MONDAL et al., 2012).
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Produtos naturais vêm sendo fortemente utilizados na área comercial dos medicamentos
fitoterápicos, cosméticos, dentre outros. Alguns compostos bioativos e elucidação da estrutura
são encontrados em extratos vegetais bruto, por isso a sua importância para novas preparações
de sintéticos. Vários pesquisadores atualmente relataram que, extratos de sementes possui
atividade antimicrobiana. (NASCIMENTO et al., 2000).
Extratos da semente de Manilkara zapota L. (figura 2) possui elevada atividade
antibacteriana significativa. Considerando um largo espectro de atividade, uma vez que, são
ativos contra as bactérias gram‐negativas e gram‐positivas. (KOTHARI e SESHADRI, 2010).

Figura 2 ‐ Sementes de Manilkara zapota L.
Uma das doenças dermatológica muito importante atualmente é a dermatite atópica,
doença inflamatória cutânea associada há alérgenos ambientais. Trata‐se de uma doença
causada por diversos fatores, mas especificamente, nas alterações sistêmicas e alérgicas ou das
manifestações cutâneas. (LEITE et al., 2007).
Segundo Hanifin, a dermatite atópica é uma doença inflamatória cutânea que atinge cerca
de 10% da população, e incide principalmente em crianças, entretanto, melhora com a idade. A
doença inflamatória consiste na formação de uma pele seca, escamosa e frágil que fornece uma
barreira para não entrada de irritantes em ambiente alérgeno.
A presente pesquisa tem como objetivo, qualificar a planta sapotizeiro (Manilkara zapota
L.) através de pesquisas bibliográficas e obtendo dados para melhor compreensão de sua
importância no âmbito dermatológico. Pois estudos mostram que o sapotizeiro (Manilkara
zapota L.) possui atividade antibacteriana (DOUGHARI, 2006) em seu extratos obtidos do caule,
casca e folhas e antifúngica. (TYAGI e BOHRA, 2003).
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo realizado a partir de pesquisas bibliográficas, aduzindo importância sobre a planta
sapotizeiro (Manilkara zapota L.) na fitoterapia e sua influencia nos cuidados com a pele.
Por conseguinte, esta pesquisa foi obtido através de levantamentos bibliográficos de
(OTARI et al., 2013), (KUMAR e VENKATESH, 2014) e (GANGULY et al., 2013), nas quais destacam
o melhor conhecimento da planta (Manilkara zapota L.) e seus benefícios.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Otari (2013) observou em sua pesquisa à fotossíntese verde de nanopartículas de prata
utilizando em extrato aquoso de Manilkara zapota L. e sua ação inibidora contra espécies de
cândidos. Os extratos de plantas são biomateriais viáveis e econômico no qual tem sido estudado
extensivamente para a síntese de AgNPs. Os extratos de folhas, sementes, frutas, raízes e caules
contendo antioxidantes foram estudados para a síntese de AgNPs. As sementes foram utilizadas
para síntese de AgNPs e suas nanopartículas foram caracterizadas por análises espectroscópica
de UV‐vis, EDX, DLS, TEM e XRD para atividade contra quatro tipos de anti‐cândida.
Os AgNPs sintetizados no estudo de Otari demonstrou atividade anti‐cândida
proeminente contra todas as espécies de cândida. Embora o extrato de sementes possua
atividade antimicrobiana e sem atividade antimicrobiana contra espécies de cândida. Os AgNPs
exibiram atividade antibacteriana contra diversas bactérias, tanto para as Gram‐positivas quanto
para Gram‐negativas e fungos. (OTARI et al., 2013).
Segundo Kumar (2014), reações alérgicas ao sapoti são raras. Apenas três casos de alergia
sob ingestão de sapoti foram descritos primeiramente na Índia e o alérgeno causador foi o
chamado kDa 21. Posteriormente, o alérgeno principal foi isolado e identificado como uma
principal proteína conhecida por taumatina (TLP), no qual utiliza soros de 7 sapoti – alérgico em
indivíduos (HEGDE et al. , 2013). TLP principal (TLP 2) é rico em arginina, glicina e treonina.
O objetivo do trabalho de Ganguly (2013), preparar telas de extrato etanólico de folhas
Manilkara zapota L. juntamente com outros solventes para a realização de experimentos e
possíveis atividades antipiréticas e anti‐inflamatórias em ratos Wistar albinos. Analise da
atividade anti‐inflamatória foi feita através de carragena induzida (polissacarídeo que forma
colóides e géis em meios aquosos e de concentrações baixas) em edema de pata; potencial
antipirético pelo método de pirexia induzida (leveduras) em ratos albinos.
CONCLUSÃO
Baseado nos estudos dos demais autores pode‐se concluir que a planta sapotizeiro
(Manilkara zapota L.) é adequada para atuar como anti‐inflamatório, podendo ser utilizada em
qualquer área fármaco, cosmético ou medicinal.
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RESUMO
O trabalho tem por objetivo apresentar uma
série de práticas experimentais que, por meio da
contextualização, investigação e discussão dos dados,
mostra a contribuição do uso do biodiesel como
alternativa ao uso de combustíveis com maior índice de
poluentes. A urbanização e o crescimento populacional
de Vitória da Conquista – BA provocou um aumento
significativo da frota de ônibus nos últimos 7 anos.
Assim, a substituição do diesel comum por misturas
entre diesel e biodiesel tem se mostrado uma opção
promissora no que diz respeito à qualidade do ar,
principalmente no Terminal Central da cidade. Nesse
contexto, diferentes matérias primas foram analisadas,
através da avaliação qualitativa de algumas

propriedades físicas e químicas dos óleos vegetais e das
misturas geradas a partir destas, numa série de
experimentos. Foram como reagentes usados os óleos
de girassol, de soja e azeite de dendê, e comparados as
viscosidades e os calores de combustão do biodiesel
obtido e suas respectivas misturas entre diesel e
biodiesel. Assim, com esta pesquisa, buscou‐se utilizar
os dados obtidos para justificar a contribuição e a
importância da produção de biodiesel para o
desenvolvimento de Vitória da Conquista, e em larga
escala, para o desenvolvimento do Brasil.

PALAVRAS‐CHAVE: Biodiesel, Experimentação, Desenvolvimento.

SYNTHESIS OF BIODIESEL: a contextualized proposal to qualitatively the energy capabilities
ABSTRACT
This paper aims to present a series of
experimental practices that, through contextualization,
research and discussion of the data, shows the
contribution of the use of biodiesel as an alternative to
the use of polluting fuels. Urbanization and population
growth of Vitória da Conquista ‐ BA caused a significant
increase in the bus fleet for the last 7 years. Thus, the
replacement of regular diesel for mixtures between
diesel and biodiesel has shown as a promising option to
improve the air quality, especially in the city Central
Terminal. In this context, various raw materials were

analyzed by qualitative evaluation of some physical and
chemical properties of vegetable oils and mixtures
generated from these raw materials, a series of
experiments. Were used as reagents sunflower’s,
soybean’s and palm’s oils, and compared the viscosities
and the heats of combustion of biodiesel obtained and
their mixtures between diesel and biodiesel. So, with
this research, were attempted to the use of the
obtained data to justify the contribution and importance
of biodiesel to the development of Vitória da Conquista,
and large scale, for the development of Brazil.

KEY‐WORDS: Biodiesel, Experimentation, Development.
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INTRODUÇÃO
No geral, todo o país apresenta regalias quanto à produção do biodiesel, como a grande
variedade de oleaginosas disponíveis e as condições ambientais aqui existentes. Tais regalias
conferem demasiadas vantagens quando comparadas ao cenário internacional, e isso pode nos
levar a liderança do mercado, proporcionando ainda, desenvolvimento não só econômico, mas
social e político ao país.
Atualmente, as demandas energéticas e a recente preocupação com o meio ambiente
elevaram diversas fontes de biocombustível como alternativas à insustentável hegemonia do
petróleo. O biodiesel se apresenta, neste contexto, como uma das mais concorrentes fontes
renováveis de energia, sendo hoje alvo de várias nações em suas políticas de substituição da
matriz energética (CASTELLANELLI, 2008).
Nesta conjuntura, o Brasil se sobressai como um dos países cujo potencial produtor de
matérias‐primas para a fabricação do biodiesel é mais eminente. Possuindo áreas imensas a
serem produzidas tais culturas, em conjunto com os solos férteis e adequados aos seus cultivos, o
solo brasileiro é visado como um dos mais viáveis para a implantação de um sistema de produção
de biodiesel (PLÁ, 2002).
Acompanhando esta tendência o Brasil poderá vir a ser um pioneiro no ramo energético
mundial como principal produtor e fornecedor do biodiesel para outros países, trazendo uma
série de benefícios econômicos, sociais. O grande mercado energético brasileiro e mundial
poderá dar sustentação a um imenso programa de geração de emprego e renda a partir da
produção do biodiesel (LIMA, 2004).
Porém para a produção de biodiesel ser efetiva são necessárias grandes áreas de cultivo
de oleaginosas e muitas dessas áreas possuem a monocultura como modelo de produção, o que
pode acarretar em uma serie de impactos ambientais, tais como, compactação e
impermeabilização dos solos pelo uso intensivo de máquinas agrícolas, erosão, contaminação por
agrotóxicos nas águas, alimentos e animais, impactos danosos da retirada da vegetação nativa de
áreas contínuas extensas, assoreamento de rios e reservatórios, aparecimento de novas pragas
ou aumento das já conhecidas e risco à sobrevivência de espécies vegetais e animais com a perda
de habitat natural devido a expansão agrícola (CUNHA, 1994).
O biodiesel se caracteriza como um conjunto de ésteres alcoólicos, oriundos de reações
com oleaginosas orgânicas. Segundo Rinaldi (2007, p. 1374), este combustível "é obtido através
da transesterificação [...] dos triglicerídeos de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal com
um monoálcool de cadeia curta, tipicamente metanol ou etanol, na presença de um catalisador,
produzindo uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos e glicerol".
Os recentes estudos que consideram a produção deste combustível se concentram na
possibilidade de aperfeiçoamento para a comercialização dos mesmos. Para isso são
consideradas variáveis das mais distintas, dentre as quais se destaca a capacidade deste de gerar
energia. Como forma de análise da qualidade deste combustível, Peres et al. (2007) propõe o uso
do procedimento de calor de combustão para quantificar a eficiência do biodiesel originada a
partir das diversas fontes.
O biodiesel, por fim, carrega consigo a possibilidade de atenuar um dos grandes
problemas ambientais modernos, a massiva poluição atmosférica. Impondo‐se como um
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combustível eficiente, que corresponda aos anseios energéticos da humanidade, ele reúne os
critérios necessários para sua implantação expressiva numa economia que está cada vez mais
atenta às condições ambientais resultantes de suas ações. De acordo com Costa Neto e Rossi
(2000, p. 535),"a utilização de biodiesel no transporte rodoviário pesado oferece grandes
vantagens para o meio ambiente, principalmente em grandes centros urbanos, tendo em vista
que a emissão de poluentes é menor que a do óleo diesel demostram que as emissões de
monóxido e dióxido de carbono, enxofre e material particulado foram inferiores às do diesel
convencional".
O biodiesel vem sendo amplamente difundido através do uso da sua mistura com o diesel.
Essa mistura, a depender da proporção (volume/volume), é dividida em: B2 (2% biodiesel), B5
(5% biodiesel), B7 (7% biodiesel), B10 (10% biodiesel), B20 (20% biodiesel), B100 (100% biodiesel)
entre outros. O uso dessas misturas visam a diminuição da emissão dos gases poluentes liberados
na combustão do óleo diesel.
Em 2004, foi lançado no Brasil o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. A lei
nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética
brasileira. A lei determinou a adição mínima obrigatória de 5% de biodiesel ao óleo diesel a partir
de janeiro de 2013, e estabeleceu a utilização de um percentual mínimo obrigatório
intermediário de 2% a partir de janeiro de 2008.
Neste sentido, este artigo se desenvolve como parte de um projeto que estuda a
viabilidade de enquadrar o transporte coletivo de Vitória da Conquista ‐ BA ao uso do biodiesel
através de suas misturas, na tentativa de minimizar os efeitos do diesel comum ao ambiente e
saúde dos conquistenses. Este trabalho é a continuação de outro já apresentado, em que foram
feitas as primeiras análises da viscosidade e calor de combustão de diferentes combustíveis
numa proposta para o Ensino Técnico em Meio Ambiente (SOUZA et al., 2013). O presente
trabalho, no entanto, discutirá, em específico, a produção do biodiesel a partir dos óleos de soja,
girassol e dendê caracterizando‐lhes a qualidade, a partir do uso do procedimento calor de
combustão, comparando‐os qualitativamente quanto a suas capacidades energéticas.
Visando estas considerações técnicas acerca dos combustíveis apresentados, e com o foco
em contribuir para propor a composição de um cenário, cuja matriz energética se faz mais
sustentável e conectada às necessidades e possibilidades regionais, reconhece‐se o biodiesel
oriundo do óleo de soja mais viável para produção de larga escala, mesmo que o biodiesel de
girassol apresente vantagens químicas e físicas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Parte A. Síntese do biodiesel
Neste procedimento executa‐se a síntese do biodiesel por meio da transesterificação de
óleo de soja, óleo de girassol e azeite de dendê com metanol, catalisada por base (RINALDI,
2003). O metanol é um líquido volátil, inflamável e tóxico, por isso deve ser manipulado na
capela e com pêra de sucção. Tal como o metanol, o hidróxido de potássio é uma substância
tóxica por inalação, contato com a pele, olhos, ingestão e exposição crônica, dessa forma, deve
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ser manipulado com o uso de equipamento de proteção individual (EPI).
Otimizou‐se as quantidades de reagentes necessárias para a síntese do biodiesel como
descrito na tabela 1.
Tabela 1 – Quantidades de materiais utilizados. Vitória da Conquista, abril/2014.
Reagentes

Biodiesel
de Soja

Biodiesel de
Girassol

Biodiesel de
Dendê

Hidróxido de Potássio

1,7675g

1,7560g

1,7568g

14,00mL

14,05mL

14,03mL

50,13g

50,02g

50,12g

Metanol
Óleo Vegetal

Fonte – Laboratório de Química do IFBA – Vitória da Conquista.

Foram pesados 1,75 g de KOH e transferidos para um erlenmeyer. Após a adição de 14 mL
de metanol PA, o recipiente foi fechado com auxílio de papel alumínio e a dissolução completa da
base foi realizada sob agitação magnética.
Foram pesados cerca de 50g do óleo vegetal e transferiu‐se para o erlenmeyer e agitou‐se
por 1 hora. Transportou‐se a solução para o funil de separação. Foi deixado em repouso até a
total separação das fases, obtendo biodiesel e glicerol.
Parte B. Lavagem do biodiesel
Preparou‐se 250 mL de solução saturada de NaCl. Adicionou‐se 20 mL da solução
preparada ao funil de separação e agitou‐se manualmente. Aguardou‐se a separação de fases e
moveu‐se a fase inferior para um béquer de 20 mL. Mediu‐se o pH da água de lavagem. Repetiu‐
se o processo até que a solução de lavagem esteja neutra.
Parte C. Preparo das misturas biodiesel/diesel
Em balões volumétricos preparou‐se 20 mL das misturas B2, B5, B10 e B20 de cada um
dos biodieseis trabalhados.
Parte D. Teste de viscosidade relativa
Neste procedimento testa‐se a viscosidade relativa entre a água, biodiesel de soja,
biodiesel de girassol, biodiesel de dendê, óleo de soja, óleo de girassol, azeite de dendê, diesel e
as misturas supracitadas. Pipetou‐se 10 mL do material. Foi cronometrado o tempo de
escoamento na pipeta.
Parte E. Teste de calor de combustão
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Pesou‐se aproximadamente 0,05g de algodão, que posteriormente foi imerso no
combustível. Voltou‐se a pesá‐lo para então ser transferido para um cadinho.
Num erlenmeyer envolto em papel alumínio foram adicionados 100g de água que foi
posicionado sobre uma tela de amianto e o cadinho com o algodão embebido em combustível.
Então, foi realizada a queima do material e medida a variação de temperatura da água no
erlenmeyer.
Esse procedimento foi realizado com: biodiesel de soja, biodiesel de girassol, biodiesel de
dendê, diesel, e com as misturas B2, B5, B10 e B20 de soja, girassol e dendê.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Parte A. Síntese do biodiesel
Utilizou‐se o hidróxido de potássio (KOH) para a formação de metóxido de potássio
(CH3OK), base que atuará como catalisador da reação.
CH3OH + KOH ↔ CH3OK + H2O

equação (1)

CH3OK ↔ CH3O‐ + K+

equação (2)

A adição do metanol ao hidróxido de potássio visa à formação do metóxido, que deve
estar formado antes de sua reação com o óleo vegetal.
A escolha do hidróxido de potássio e de sua quantidade deve‐se ao fato de que segundo
Rinaldi (2007) quanto maior a quantidade de catalisador, maior será a reação de saponificação,
dificultando a separação das fases e diminuindo o rendimento da produção do biodiesel.
A escolha do metanol deve‐se "ao seu baixo custo na maioria dos países e às suas
vantagens físicas e químicas [...]. Além disso, permite a separação simultânea do glicerol. A
mesma reação usando etanol é mais complicada, pois requer um álcool anidro, bem como um
óleo com baixo teor de água para levar à separação do glicerol" (GERIS, 2007, p. 1370).
A reação de transesterificação, que de acordo com Geris (2007) consiste na reação
alcóolica do óleo vegetal – é um triacilglicerídeo – formando uma mistura de ésteres, de ácidos
graxos livres e glicerol (Figura 1).

Figura 1 – Reações de transesterificação.
Geris (2007, p. 1370).
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Parte B. Lavagem do biodiesel
A reação de saponificação, resultante do processo de transesterificação, ocorre quando
há interação entre um ácido graxo livre e um catalisador básico, KOH. Essa reação caracteriza um
dos principais problemas para a produção do biodiesel, por ser uma reação paralela indesejada,
diminuindo o rendimento da transesterificação, exigindo que se faça o procedimento de lavagem
para a retirada de sabão e o excesso do catalisador, resultando em ainda mais perda de massa de
biodiesel.

Figura 2 – Reação secundária da transesterificação: reação de saponificação.
Geris (2007, p. 1370).

Nos processos de lavagem, utilizou‐se uma solução saturada de NaCl, a fim de facilitar a
separação das fases pelo chamado efeito salting out.
O experimento permitiu também uma avaliação qualitativa da reação paralela de
produção de sabão. Observou‐se a diferença entre os valores de pH dos biocombustíveis em
questão na primeira lavagem, verificou‐se que o biodiesel de soja e o biodiesel de dendê
apresentaram uma maior produção de sabão, quando comparados ao biodiesel de girassol. A
maior presença de sabão, deve‐se a maior concentração de ácido oléico no óleo de soja e no
azeite de dendê, quando comparados ao óleo de girassol (Tabela 2), já que esse ácido é um dos
principais reagentes na produção do sabão (MACIEL et al., 2010).
Tabela 2 – Principais constituintes do óleo vegetal (% em massa).
Ácidos Graxos

Óleo de
Soja

Óleo de Girassol

Azeite de
Dendê

Ácido Oleico

23,5‐31

14‐43

38‐53

Ácido Linoleico

49‐51,5

44‐68

6‐12

Fonte – Universidade Estadual de Campinas – Campinas (GARCIA, 2006, p. 6).

Outra evidência observada que confirma a maior produção de sabão utilizando o óleo de
soja e o azeite de dendê foi a quantidade de biodiesel produzido em relação à quantidade de
biodiesel obtida pelo óleo de girassol (tabela 3).
Tabela 3 – Biodiesel obtido. Vitória da Conquista, julho/2013.
Unidade

Biodiesel
de Soja

Biodiesel de
Girassol

Biodiesel de
Dendê

mL

25

49

29

g

23,14

42,93

25,21
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Fonte – Laboratório de Química do IFBA – Vitória da Conquista.

Parte D. Teste de viscosidade relativa
Por meio do teste de escoamento (realizado seis replicas), determinou‐se a viscosidade
relativa dos reagentes utilizados, uma vez que, quanto maior o tempo de escoamento de um
material, Muito provavelmente maiores são as forças de interação intermolecular e
consequentemente, maior será a viscosidade do mesmo.
Tabela 4 – Tempo de escoamento (TE) e Calor de combustão. Vitória da Conquista, abril/2014.
Água

Diesel

Óleo de
Soja

Biodiesel
de Soja

Óleo de
Girassol

Biodiesel
de
Girassol

Azeite de
Dendê

Biodiesel
de
Dendê

Média (TE)

13,84s

11,56s

48,05s

15,41s

34,85s

13,66s

44,43s

20,44s

Desvio
Padrão (TE)

0,35

0,15

0,40

0,42

1,13

0,47

0,40

0,79

Calor de
Combustão

‐‐‐‐

5,607kJ/g

‐‐‐‐

8,504kJ/g

‐‐‐‐

7,902kJ/g

‐‐‐‐

5,444kJ/g

B2 (Soja)

B5
(Soja)

B10
(Soja)

B20
(Soja)

B2
(Girassol)

B5
(Girassol)

B10
(Girassol)

B20
(Girassol)

Média (TE)

11,48s

11,53s

19,05s

13,65s

13,74s

19,31s

12,68s

12,30s

Desvio
Padrão (TE)

0,25

0,23

0,34

0,31

0,23

0,34

0,44

0,29

Calor de
Combustão

5,321kJ/g

6,234kJ/g

5,211kJ/g

5,215kJ/g

5,641kJ/g

6,066kJ/g

5,902kJ/g

6,289kJ/g

B2
(Dendê)

B5
(Dendê)

B10
(Dendê)

B20
(Dendê)

Média (TE)

11,48s

12,55s

16,96s

12,20s

Desvio
Padrão (TE)

0,25

0,35

0,35

0,19

Calor de
Combustão

4,938kJ/g

6,408kJ/g

5,792kJ/g

5,859Kj/g

Fonte – Laboratório de Química do IFBA – Vitória da Conquista.

A força intermolecular preponderante nos reagentes analisados é a ligação de hidrogênio.
Com a existência da ligação de hidrogênio em todos os reagentes, a interação que contribui na
diferença de viscosidade é o dipolo momentâneo‐dipolo induzido, de maior intensidade nos
óleos vegetais do que nos outros reagentes estudados. Dentre os óleos vegetais em questão,
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todos possuem ácido linoleico (C18H30O2), contudo, o que ainda diferencia o óleo de soja e o
azeite de dendê é a maior concentração de ácido oleico (C18H32O2) em relação ao óleo de girassol
(Tabela 3). O ácido oleico apresenta uma insaturação a menos do que o linoleico, o que interfere
em sua geometria molecular, favorecendo interações ainda mais fortes e justificando a maior
viscosidade das substâncias que o contém majoritariamente em sua composição.
Parte D. Teste de calor de combustão
A fórmula utilizada para calcular o poder calorífico dos reagentes foi a equação
fundamental da calorimetria, que mensura a quantidade de calor sensível.
Q quantidade de calor (cal) = m massa(g) . c calor específico (cal/g.°c) . T temperatura (°c) equação (3)
Segundo Chang (2006) a variação de entalpia (H) é a medida da quantidade de calor (q)
liberada ou absorvida pela reação, a pressão constante. Por isso, o experimento foi realizado em
um sistema aberto já que caso fosse em um sistema fechado os gases liberados pela combustão
aumentariam a pressão, contradizendo a definição acima. Logo, deduziu‐se que a quantidade de
calor absorvida pela água é a mesma quantidade cedida pelo combustível durante a combustão.
Para a realização dessa etapa, tomou‐se como referência a variação de temperatura da
água, assumindo que não houve interação com o universo, devido ao uso do papel alumínio
como isolante térmico. Para a garantia de maior precisão na coleta de dados, também levamos
em consideração o calor absorvido pelo erlenmeyer. Admitindo que a variação de temperatura
seja a mesma tanto para a água quanto para a vidraria por conta do princípio zero da
termodinâmica:
q = T(mH2O . cH2O + mvidro . cvidro)

equação (4)

Desta forma, encontrou‐se o valor de entalpia da queima dos combustíveis.
A partir dos dados coletados, calculou‐se a quantidade de calor envolvida na queima do
combustível. Posteriormente, calculou‐se a quantidade de calor por grama de combustível.
O maior poder calorífico dos biodieseis comparados ao do diesel decorre da maior energia
liberada na quebra das ligações de suas moléculas, por se tratarem de moléculas mais extensas e
com instaurações. Isso justifica o valor intermediário do calor de combustão das misturas (B2, B5,
B10 e B20) em relação ao diesel e ao seu respectivo biodiesel, e porque a concentração de
biodiesel na mistura mantém uma relação diretamente proporcional com o seu poder calorífico.
Já em relação à diferença entre o calor de combustão do biodiesel de girassol ao biodiesel de soja
e dendê (Tabela 4) deve‐se a maior concentração de ácido linoleico no óleo de girassol (Tabela 2),
já que, de acordo com Peres et al. (2007), o ácido linoleico é mais calórico do que o oleico.
As oscilações nos valores dos calores de combustão em relação às misturas de biodiesel
de uma mesma matéria prima, revelam que o B5 tem valores elevados. Isso pode estar
relacionado com a energia absorvida na quebra das interações nessas misturas que certamente é
menor que as outras, “sobrando” mais energia para aquecer a água.
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CONCLUSÃO
É sabido que quando comparado ao diesel comum, o biodiesel além de emitir menos
gases poluentes, como o monóxido e o dióxido de carbono, é um recurso renovável. Constatou‐
se ainda na pesquisa que o biodiesel é mais viável, uma vez que possui um maior potencial
calorífico.
A disponibilidade do estado da Bahia em cultivo de soja, decorrente do seu campo
agrícola já especializado neste setor, faz da produção de biodiesel a partir desta espécie um
projeto mais coerente com a realidade regional.
A partir dos experimentos realizados, e de outros que ainda estão para ser feitos, como a
avaliação das mesmas propriedades para combustíveis obtidos a partir de outros óleos, tais como
dendê (depois de usado em frituras), mamona e coco, será possível estudar a viabilidade das
misturas de biodiesel, como B10 e B20, de modo a contextualizar com o panorama atual da cidade
de Vitória da Conquista ‐ BA.
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RESUMO
Inicialmente foi realizada a síntese do biodiesel de
babaçu a partir do óleo vegetal em escala laboratorial,
por rota metílica e catálise alcalina. Posteriormente
utilizou‐se o biodiesel como componente para o preparo
de microemulsões, as quais foram estudadas e
caracterizadas em diversas composições, sendo utilizado
os surfatantes não iônico Triton X‐100™ e o catiônico
CTAB e três diferentes cosurfatantes (etanol,
isopropanol, n‐butanol). Os diagramas pseudoternários
formados por surfactantes, cosurfactantes, biodiesel e

água, foram caracterizados, onde foi possível avaliar a
dinâmica de fases sob os diferentes constituintes em
diferentes composições. Os resultados foram
satisfatórios, pois foi possível identificar as regiões de
microemulsão nos diagramas, que poderão ser
empregadas futuramente, como meio de análise do
biodiesel para fins de controle de qualidade, dessa
forma, otimizando tempo e reduzindo custo na análise
desse bicombustível.

PALAVRAS‐CHAVE: Microemulsão, Biodiesel, Diagramas de Fase.

FORMULATION AND CHARACTERIZATION OF PHASE DIAGRAMS PSEUDO TERNARY
MICROEMULSION OF BIODIESELABSTRACT
ABSTRACT
Initially the synthesis of biodiesel babassu oil from the
plant in laboratory scale, methyl route and alkaline
catalysis was performed. Subsequently it was used as a
biodiesel component for preparing microemulsions,
which have been studied and characterized in various
compositions, the nonionic surfactant Triton X‐100 ™
and CTAB cationic and three different cosurfatantes
(ethanol, isopropanol, n‐butanol being used ). The
pseudo ternary diagrams formed by surfactants,
cosurfactantes, biodiesel and water were characterized

in which it was possible to evaluate the dynamics of the
different
constituents
phases
with
different
compositions. The results were satisfactory, it was
possible to identify regions of microemulsion in the
diagrams, which can be employed in the future as a
means of analysis of biodiesel for purposes of quality
control, thus optimizing time and reducing cost in the
analysis of biofuel.

KEY‐WORDS: Microemulsion, Biodiesel, Phase Diagrams.
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FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DIAGRAMAS DE FASE PSEUDOTERNÁRIOS DE
MICROEMULSÕES DE BIODIESEL
INTRODUÇÃO
As microemulsões (ME) foram introduzidas na literatura por Hoar e Shulman, em 1943, ao
descreverem sistemas transparentes formados espontaneamente quando óleo e água eram
misturados com quantidades relativamente grandes de um surfatante iônico misturado a um
álcool de cadeia média. Entretanto, o termo microemulsão (ME) só foi utilizado por Schulman et
al. (1959)
Microemulsões são sistemas de água, óleo e moléculas anfifílicas que formam uma única solução
líquida, termodinamicamente estável e opticamente isotrópica. Sistemas microemulsionados
(SME), em função da sua composição química, apresentam uma grande diversidade estrutural e
são constituídos de microgotículas dispersas e dinâmicas, que possuem diâmetro variando entre
5 ‐ 100 nm. Apresenta uma camada mononuclear de moléculas anfifílicas que envolvem as
microgotículas como uma membrana. (BERMERT et al., 2009)
Os SME são constituídos por três ou mais substâncias, água, óleo, molécula anfifílica (surfactante)
e algumas vezes, dependendo do sistema, cotensoativos podem ser adicionados para facilitar a
estabilização de uma microemulsão, alcoóis e aminas de cadeia curta são exemplos comuns de
cotensoativos.
Desde a sua descoberta, as microemulsões vêm se destacando em pesquisas, devido à sua
importância científica e tecnológica. As indústrias, bem como pesquisas, vêm estudando o seu
uso e a sua aplicação de inúmeras formas, pois estas apresentam características muito
importantes como: tensão superficial muito baixa, estabilidade termodinâmica e capacidade de
solubilizar substâncias inicialmente imiscíveis (PAUL e MOULIK, 2001).
A literatura menciona que a uso de microemulsões para determinações analíticas em
combustíveis, era realizado apenas pela técnica espectroscopia de absorção atômica com forno
de grafite (SOUZA et al., 2008). Entretanto, muito recentemente, as técnicas eletroanalíticas mais
especificamente as técnicas de pré‐concentração, têm sido também estudadas, cujos resultados
são bastante promissores (CARDOSO et al., 2007). Pesquisas recente, mostram a viabilidade e
potencialidade do uso de microemulsões em estudos de matrizes complexas, a exemplo
combustíveis como o biodiesel.
Tecnicamente, o biodiesel é definido como um éster alquílico de ácidos graxos, obtidos da reação
de transesterificação de qualquer triglicerídeo (óleos e gorduras vegetais ou animais) com álcool
de cadeia curta (metanol ou etanol). A transesterificação consiste na reação química de um óleo
vegetal com um álcool, que pode ser etanol ou metanol, na presença de um catalisador ácido
(HCl ‐ ácido clorídrico) ou básico (NaOH ‐ hidróxido de sódio). Como resultado, obtém‐se o éster
metílico ou etílico (biodiesel), conforme o álcool utilizado, e a glicerina. (MEIRELES, 2003).
O biodiesel foi introduzido, oficialmente, na matriz energética mundial, a partir de janeiro de
2005. Foram estabelecidos percentuais de mistura de biodiesel ao diesel (MOURA et al., 2009). A
partir de 1º de janeiro de 2010 o teor de biodiesel a ser adicionado ao óleo diesel passou a ser de
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5%, em volume. Atualmente, as empresas brasileiras produtoras de Biodiesel cadastradas
oficialmente junto a ANP (Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural) garantem disponibilidade
de oferta para elevar o percentual de mistura do biocombustível no diesel de 5% para 7%.
Embora o biodiesel ofereça diversas vantagens ambientais e de segurança, o biodiesel produzido
de soja e outras oleaginosas é menos resistente a oxidação do que um típico diesel de petróleo, a
menos que ele seja tratado com aditivos. O controle de qualidade do biodiesel é, portanto, muito
importante para sua comercialização e aceitação no mercado, uma vez que a presença de
contaminantes pode levar a problemas operacionais ou ambientais.
Os óleos vegetais, como alternativa de combustível, começaram a ser estudados no final do
século XIX por R. Diesel, sendo que estes eram usados in natura, ou seja, na forma de óleo. Mas o
uso direto nos motores apresenta muitos problemas. Porém, alternativas têm sido consideradas
para melhorar o desempenho de óleos vegetais em motores do ciclo diesel, como por exemplo,
diluição, microemulsão com metanol ou etanol. (LIMA et al, 2007)
Objetivou‐se nesta pesquisa, elaborar diagramas de fase pseudoternários de microemulsões a
base de biodiesel de babaçu (Orbignya phalerata). Como objetivos específicos, o trabalho visa
avaliar a contribuição de cada componente na formulação dos diagramas, além de realizar um
estudo de caracterização destas regiões e identificá‐las, segundo a classificação de Winsor
(bifásica, trifásica e microemulsão). Estas amostras (microemulsões) poderão ser empregadas
futuramente, como meio de análise do biodiesel para fins de controle de qualidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
• Síntese do Biodiesel de óleo Babaçu
A síntese do Biodiesel de óleo de Babaçu Metílico Puro (BMB‐100) foi realizada seguindo o que
foi descrito pela literatura (SANTOS, 2008) a partir de uma reação de transesterificação.
O óleo bruto foi inicialmente seco na estufa a 100 °C por duas horas. Para cada 100 g de óleo,
utilizou‐se 1,84 g do catalisador hidróxido de potássio, 135 mL de metanol e mistura‐se sob
agitação magnética e aquecimento, até a completa homogeneização. Após a secagem, foi levado
a um reator (Ekipar) sobre temperatura entre 50 e 60 °C onde adicionado‐se o metóxido com
misturador a 1050 rotações por minuto durante uma hora. A mistura foi transferida a um funil
de decantação para separar as fases. A separação dos ésteres da glicerina ocorreu em 24 horas.
A glicerina foi retirada e o biodiesel, lavado com uma solução 1% de ácido clorídrico, após,
lavagens sucessivas com água deionizada foram realizadas até que até que o pH do descarte
oriundo da lavagem ficasse próximo de 7,0. Posteriormente foi levado para a estufa a mais de
100 °C até que possíveis traços de álcool e ou umidade evaporasse.
Análise do Biodiesel de Babaçu
A caracterização do biodiesel foi feita seguindo os métodos da Resolução da ANP de 2008; da
American Society for Testing and Materials D1298 e D130, da Associação Brasileira de Normas e
Técnicas NBR 1041 e da Norma Europeia ISO 1411 e 14112. Na produção do biodiesel, o
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hidróxido de potássio usado foi da Synth e o metanol da marca Merck. Para o cromatógrafo à gás
Hélio é fornecido pela White Martins para a calibração interna o isobutanol da Merck.
Foram analisados os seguintes parâmetros: densidade, com o auxilio de um densímetro Anton
Paar DMA 4500; ponto de Fulgor, por meio do equipamento Nerzoo Ensky‐Martens HFP 360; teor
de metanol com um Cromatógrafo à Gás Varian 450 GC; Índice de acidez, por titulação;
estabilidade oxidativa por meio de Metrohm Biodiesel Rancimat 873 e viscosidade cinemática,
com um viscosímetro (Nerzoo Visco Bath hvb 328).
 Determinação das Regiões de Microemulsão
Determinou‐se a região de microemulsão através de diagramas de fases e o método para
construção destes diagramas de fases baseia‐se inicialmente na titulação volumétrica com
pesagem analítica das proporções, a fim de se obter as proporções mássicas respectivas. Para
construção do diagrama partiu‐se de várias proporções no binário cotensoativo/tensoativo
denominados razão C/T (álcool/tensoativo) em proporções conhecidas (2,0; 1,5; 1,0; 0,5; 0,25) de
forma a obter as regiões de microemulsão e diagnosticar as demais fases. Nas concentrações dos
constituintes utilizou‐se o Biodiesel Metílico de Babaçu puro (BMB‐100), água deionizada,
surfactante e cosurfactante. Para os surfactantes utilizaram‐se dois, sendo um não iônico
(polyethylene glycol p‐(1,1,3,3‐tetramethylbutyl)‐phenyl ether ‐ Triton X‐100™) e um Catiônico
(Cetyl trimethylammonium bromide ‐ CTAB). Para o Triton™ utilizou‐se as razões (2,0; 1,5; 1,0;
0,5; 0,25) variando para as mesmas razões o cotensoativos, partindo de alcoóis de cadeia mais
curtas para cadeias médias (Etanol, Isopropanol e Butanol). Para o CTAB, estudou‐se as razões
(2,0 e 3,0) utilizando os mesmos cotensoativos estudados para o Triton™.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Parte I ‐ SÍNTESE DO BIODIESEL
Os parâmetros utilizados para a caracterização do biodiesel produzido, encontra‐se em total
conformidade com os limites estabelecidos pela ANP, resultados estes expressos na Tabela 1,
mostrando ser uma amostra real do que é produzido pela Petrobrás no Brasil e é adicionado no
diesel para à comercialização em todo território nacional (atualmente, sendo adicionado 6% de
biodiesel no diesel comercial). Os resultados mostram que o BMB é uma matéria prima, com
características equivalentes as outras matrizes utilizada pela Petrobrás para a produção de
biodiesel, demonstrando a potencialidade do óleo de babaçu a ser inserido na matriz energética
nacional, sendo esta matéria prima viável em relação ao que já é utilizado, a exemplo da soja e
sebo bovino.
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Tabela 1. Padrões de Qualidade do Biodiesel

Fonte ‐ Laboratório de pesquisa em química analitica (LPQA ) ‐ UFMA.

 Parte II ‐ FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROEMULSÃO E/OU NANOEMULSÃO DE
BIODIESEL
Como resultados obtidos através das diversas amostras de ME, 21 diagramas pseudoternário
foram construídos, possibilitando uma análise da dinâmica das diferentes concentrações dos
constituintes nos diagramas. Três regiões distintas foram observadas em todos os diagramas
obtidos, a região almejada, a de microemulsão, região bifásica e trifásica.
O primeiro diagrama formado partiu‐se da composição já conhecida nos pontos pré‐
determinados no digrama padrão, sendo utilizado o surfactante (Triton x‐100 ™), juntamente
com o primeiro cosurfactante estudado (Etanol). Para a razão cosurfactante/ surfactante (C/T)
estudou‐se inicialmente a proporção 2:1, sendo esta denominada de C/T = 2. Sendo os resultados
expressos na Figura 2.

Figura 2. Diagramas de fases pseudoternário constituídos de água, Triton X‐100™ BMB‐100 para etanol
com C/T= (a) 2,0; (b) 1,5; (c) 1,0; (d) 0,5 e (e) 0,25. Amostras de microemulsão (■), amostras bifásicas(■) e
trifásicas (■).
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Observando os diagramas acima, percebe‐se que existe um aumento da região de ME à medida
que a razão C/T decresce de C/T=2 à C/T=0,25, justificado pelo aumento de surfactante nesta
respectiva ordem. Na questão custo beneficio, compreende‐se que mesmo diminuindo a
quantidade de surfactante, no caso do C/T=2, tem‐se também uma faixa significativa de ME,
tornado‐a uma razão apta a ser utilizada no emprego de técnicas analíticas.
Sob essas mesmas condições, de razão C/T havendo uma substituição cosurfactante, sendo desta
vez estudado o Isopropanol, os resultados obtidos encontram‐se dispostos nos diagramas abaixo
(Figura 3).

Figura 3. Diagramas de fases pseudoternários constituídos de água, BMB‐100 em diferentes razões C/T
para isopropanol/Triton™ (a‐e). Região de microemulsão (■), região bifásica (■) e região trifásica (■).

Observando os diagramas acima pode‐se verificar a dinâmica sob a influência do isopropanol
empregado como cosurfactante, onde sob as mesmas condições o etanol, verifica‐se que o
etanol representou uma região de microemulsão maior se comparado com este segundo
empregado.
O álcool seguinte, utilizado foi o N‐Butanol, cujos resultados estão descritos na forma de
diagramas na Figura 4.
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Figura 4: Diagramas de fases pseudoternários constituídos de água, BMB‐100 em diferentes razões C/T
para n‐butanol ∕Triton (a‐e). Região de microemulsão (■), região bifásica (■) e região trifásica (■).

Ao analisar estes diagramas, o comportamento em relação a cadeia do álcool empregado,
percebe‐se que, também é possível analisar a dinâmica de fases sob a presença deste álcool,
neste sentido notou‐se também um decréscimo na região de interesse, se comparados com os
demais alcoóis analisados.
Após a análise da presença de etanol, iso‐propano e n‐butanol, realizou‐se um estudo sob as
mesmas condições dos diagramas estudados anteriormente, dessa vez avaliando o
comportamento de segundo surfatante, sendo empregado o CTAB (brometo‐
hexadeciltrimetilamonio) sob as razões C/T= 2 e 3. A Figura 5 mostra os resultados obtidos para o
CTAB como surfatante.

Figura 5. Diagramas de fases pseudoternários constituídos de água, BBM‐100 em duas razões C/T
para n‐butanol ∕ CTAB (a‐b). Região de microemulsão (■), região bifásica (■) e região trifásica (■).
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Figura 6. Diagramas de fases pseudoternário constituídos de água, CTAB, BMB‐100 para etanol
com C/T= (a) 2,0; (b) 3,0. Região de microemulsão (■), região bifásica (■) e região trifásica (■).

Figura 7. Diagramas de fases pseudoternário constituídos de água, CTAB, BMB‐100 para etanol
com C/T= (a) 2,0; (b) 3,0. Região de microemulsão (■), região bifásica (■) e região trifásica (■).
Na construção dos diagramas com CTAB percebeu‐se que ao tentar diminuir a razão C/T para
valores abaixo de 2 a maior parte do diagrama é formado por fases líquido‐cristalinas com
viscosidade elevada, semelhante a um gel. Tal aspecto impossibilita sua aplicação como meio de
análise em técnicas eletroquímicas e com base nestes resultados preliminares, avaliou‐se apenas
a razão C/T= 2, e posteriormente uma razão maior partindo para a razão 3, e quando
comparados, notou‐se que estes não apresentaram variações significativas na região de
interesse.
CONCLUSÃO
O biodiesel produzido segue as exigências básicas exigidas pela ANP, tornado‐o um combustível
equivalente ao que é produzido e adicionado ao diesel comercial no Brasil. É possível formar
microemulsão clássica de água, óleo e surfatante/cosurfatante, utilizando como fase orgânica o
biodiesel de babaçu. As microemulsões, são sistemas que, neste caso, reduzem a resistividade do
biodiesel in natura, pois existem componentes que oferecem essa característica ao sistema
(redução da resistividade), o que torna um meio de análise do biodiesel favorável para a
determinação de contaminantes, como nas técnicas eletroanalíticas que requer um meio de
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análise com teor iônico significativo, no qual seria inviável sua análise direta, devido o biodiesel
puro apresentar características isolantes (baixa transferência à transferência de carga).
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RESUMO
A qualidade da água está relacionada ao tipo de uso e
envolve a avaliação das suas condições físicas,
químicas e biológicas relacionando‐se à sua
potencialidade, quando causa dano à saúde humana.
Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a influência do
aterramento sobre a qualidade da água destinada ao
consumo humano, de três procedências diferentes:
água mineral comercializada em Maceió, AL, água de
poço artesiano do Condomínio San Nicolas Maceió ‐
AL e água de poço artesiano do Instituto Federal de
Alagoas Campus Satuba. As amostras de água foram

coletadas diretamente nas embalagens para
distribuição, e nos pontos de recepção. Os
parâmetros analisados foram: pH , oxigênio dissolvido
(OD), potencial de oxirredução (ORP), turbidez e
temperatura. Das três amostras analisadas duas
atendem os requisitos de qualidade da água para
consumo e distribuição, a amostra AM apresentou
um ORP muito elevado, fato este que uma merece
melhor investigação, a terceira amostra ST por ter um
percentual de coliformes totais elevados mostrou‐se
imprópria para o consumo humano.

PALAVRAS‐CHAVE: qualidade da água, aterramento, análises físico‐químicas.

GROUND ON THE INFLUENCE OF PHYSICAL AND CHEMICAL WATER HUMAN CONSUMPTION
ABSTRACT
The water quality is related to the type of use and
involves the evaluation of their physical, chemical and
biological conditions relating to its potential when
cause harm to human health. This research aimed to
evaluate the influence of grounding on the quality of
water intended for human consumption from three
different sources: mineral water marketed in Maceió,
AL, artesian Condominium San Nicolas water Maceió,
AL, and water from artesian Federal Institute of
Alagoas Campus Satuba. Water samples were
collected directly into packaging for distribution, and

reception points. The parameters analyzed were:
hydrogen potential (pH), dissolved oxygen (DO),
redox potential (ORP), turbidity and temperature,
along with analysis of total coliforms. Two of the
three samples meet the quality requirements of
water for consumption and distribution, AM sample
had a very high ORP, a fact that one deserves further
investigation, the third sample ST by having a high
percentage of total coliforms was found to be
improper for human consumption.

KEY‐WORDS: water quality, grounding, physical and chemical analysis.
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INFLUÊNCIA DO ATERRAMENTO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO‐QUÍMICAS DE ÁGUA DE
CONSUMO HUMANO
INTRODUÇÃO
A qualidade da água está relacionada ao tipo de uso e envolve a avaliação das suas
condições físicas, químicas e biológicas relacionando‐se à sua potencialidade, quando causa dano
à saúde humana. As fontes de contaminação dos mananciais aquáticos podem ser pontuais ou
difusas: as primeiras são aquelas que podem ser identificadas, tratadas e controladas, como
esgotos domésticos e águas residuais industriais e de animais criados de forma intensiva,
enquanto os difusos resultam de um grande número de fontes pontuais individuais, sendo de
difícil controle. A água subterrânea apresenta geralmente excelentes qualidades químicas e
físicas, sendo apta para o consumo humano, muitas vezes sem necessidade de tratamento
prévio. A contaminação ocorre quando alguma alteração na água coloca em risco a saúde ou o
bem estar de uma população (HIRATA, 2003).
As alterações das características físico‐químicas da água quando esta é retirada do seu
ambiente natural vem sendo atribuída a sua reação com o gás carbônico que a torna mais ácida.
Entretanto, outra abordagem complementar pode explicar melhor este fenômeno, como a
desconexão do contato água/solo que interrompe o fluxo de elétrons até a água e promove
alterações da mesma, como descrito por CHEVALIER et al. (2012) em relação a alteração biológica
que ocorrem com seres humanos quando desconectado da superfície da terra. O aterramento da
água utilizando fio de cobre pode reconecta‐la ao seu ambiente natural por meio da interação
que permite troca de elétrons entres a terra (solo) e a água contida em recipientes.
Assim sendo, esta pesquisa teve por objetivo avaliar a influência que o aterramento
exerce sobre as características físico‐químicas de águas destinadas ao consumo humano,
provenientes de três procedências: água mineral, água do Condomínio San Nicolas em Maceió,
AL, e água de poço artesiano do IFAL, Campus Satuba, AL.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi instalado experimento no Laboratório de Química do Instituto Federal de Alagoas
(IFAL), Campus Satuba, Satuba, AL, cuja temperatura do ambiente foi mantida em 25°C. Neste
experimento utilizaram‐se diferentes fontes de águas procedentes de três poços artesianos,
destinadas ao consumo humano. Água: i) mineral comercializada em Maceió ‐ AL (AM); ii) do
Condomínio San Nicolas Maceió ‐ AL submetida a tratamento com resinas e filtro biológico (SN)
e; iii) do IFAL‐Campus Satuba ‐ AL, clorada (ST) a caracterização química encontram‐se na Tabela
1.
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Tabela 1. Caracterização química e microbiológica de água mineral comercializada em Maceió,
AL (AM), água do Condomínio San Nicolas em Maceió, AL, submetida a tratamento
com resinas e filtro biológico (SN) e água de poço artesiano do IFAL, Campus Satuba,
AL, clorada (ST)
Parâmetros

Fontes de Água
AM

SN

ST

Fe total, mg L‐1

< 0,2

< 0,2

< 0,2

Mn total, mg L‐1

< 0,03

< 0,03

< 0,03

Na, mg L‐1

12

20,64

122,8

Ca, mg L‐1

< 0,5

0,57

< 0,5

H2S, mg L‐1

< 0,025

< 0,025

< 0,025

7,5

10

99

Mg, mg L‐1

< 0,5

0,86

1,73

NO3‐, mg L‐1

0,1

0,59

0,58

< 0,007

< 0,007

0,101

Sólidos Suspensos, mg L‐1

< 10

< 10

< 10

Coliformes Totais, NMP*/100 mL

< 1,1

< 1,1

12

pH

4,95

5,82

6,70

C.E., mS cm‐1

42

93

269

BDO, mg L‐1

0,66

1,10

0,74

Bicarbonato, mg L‐1

P, mg L‐1

*Número Mais Provável.

Amostras destas três fontes de água foram acondicionadas em Becker 500 mL e colocadas
em uma bancada do referido laboratório para receberem os tratamentos, os quais consistiram da
utilização de um fio de cobre de 4 mm conectado a uma barra de um metro enterrado
diretamente em solo de área próxima. O aterramento das águas foi realizado por um período de
120 horas. Estes tratamentos foram dispostos em parcelas subdividida com 3 águas de consumo
humano de origem distintas na parcela principal, 2 subparcelas constituídas pelo aterramento
(com e sem) e 4 parcelas subdivididas no tempo formada pela leitura de parâmetros físico‐
químicos aos 0, 24, 48 e 120 horas, os quais foram dispostos em delineamento inteiramente
casualizado com três repetições.
Os parâmetros físico‐químicos analisados foram: pH, oxigênio dissolvido (OD), potencial
de oxirredução (ORP), turbidez e temperatura. Para realização destas leituras foram utilizadas
sondas HI 98183 pH/ORP Meter, HI98186 Dissolved Oxygen Meter e Microprocessado LABOTEC
T‐1000 para leitura direta dos parâmetros. Os dados obtidos foram submetidos à análise de
variância e teste de média utilizando o programa SISVAR da Universidade Federal de Lavras.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificou‐se, dentre as águas de consumo humano estudas, que a água de poço artesiano
do IFAL, Campus Satuba (ST) não se encontra em conformidade com a legislação vigente, Portaria
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do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), uma vez que nesta
foi registrada presença de coliformes totais (Tabela 1). De acordo com esta Portaria, quando
forem detectadas amostras com resultados positivos para coliformes totais, mesmo que em
ensaios presuntivos, devem ser coletadas novas amostras, em dias sucessivos até revelem
resultados satisfatórios, uma vez que a presença de coliformes indica a possibilidade de
contaminação de microrganismos patogênicos (SILVA & ARAUJO, 2003).
A partir da análise de variância dos dados (Tabela 2) observou‐se efeito dos tratamentos e
do aterramento sobre as variáveis estudadas, bem como das interações entre tratamentos e
aterramento e entre tratamento e tempo.
Tabela 2. Análise de variância dos dados de análise físico‐química de três amostras de águas de
diferentes fontes (T), submetida ao aterramento (A) ao longo do tempo (t)
FV

GL

Quadrado Médio
pH

OD

ORP

Turbidez

Temp.

Trat. (T)

2

11,184**

0,065ns

6694,028**

1584**

2,200**

Aterra.(A)

1

0,200**

0,071ns

10606,961**

0,035ns

0,586**

TXA

2

0,226**

0,028ns

12639,983**

0,152ns

0,176**

Resíduo (a)

22

0,016**

0,014ns

39,814ns

0,172ns

0,0156ns

Tempo (t)

3

2,707**

1,261**

29253,221**

2,286**

79,164**

Txt

6

0,417**

0,152**

690,436**

0,381ns

1,78**

Resíduo(b)

35

0,496

0,026

161,111

0,211

0,025

TOTAL

71

** 1 % de significância pelo teste F, respectivamente; ns: não significativo.

As diferenças entre os tratamentos podem ser observadas na Tabela 3. Verificou‐se que o
ST apresentou maior pH do que os demais tratamentos. Esse quadro se deve, possivelmente, a
maior concentração de íons dissolvidos nessa água, como o Na e Mg (Tabela 1), que contribuem
para redução da atividade de H+ e consequente elevação do pH. O OD, por sua vez, apresentou‐
se mais elevado na AM em decorrência do menor conteúdo de matéria orgânica presente na
água e, consequentemente, menor demanda biológica de oxigênio (DBO), como inferido a partir
da Tabela 1. Da mesma forma, o ORP foi maior na AM comparativamente aos outros
tratamentos, embora alguns elementos do sistema redox (oxigênio, ferro, manganês, nitrogênio,
enxofre e carbono) não tenham se destacado como agente oxirredutor (Tabela 1). Isso ocorreu,
provavelmente, devido à baixa C.E. da AM (42 mS cm‐1) que promoveu maior atividade dos
elementos do sistema redox. De toda maneira as três águas estudadas apresentaram valores de
ORP positivas denotando se tratar de um sistema oxidado, uma vez que o valor negativo de ORP
indica sistema reduzido (PONNAMPERUMA, 1972). Apesar do valor da turbidez do tratamento ST
tenha sido maior, este parâmetro, assim como os acima mencionados, apresentou‐se em
conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011
(BRASIL, 2011).
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Tabela 3. Valores médios de pH, oxigênio disponível (OD), potencial de oxiredução (ORP),
turbidez e temperatura (temp.) de três amostras de águas destinadas ao consumo
humano: água mineral (AM), água do Condomínio San Nicolas em Maceió, AL (SN) e
água de poço artesiano do IFAL, Campus Satuba, AL (ST)
Tratamentos

pH

OD (mg L‐1)

ORP (mV)

Turbidez (NTU)

Temp. (oC)

AM
SN

6,02a
6,69b

3,75a
3,84b

289,14c
297,72b

0,277ab
‐0,019a

22,63c
22,05a

ST
7,43c
3,84b
265,47a
0,492b
22,47b
Médias na mesma linha acompanhada da mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste
Tuckey.

Observou‐se que a interação tratamento e aterramento foi significativa para as variáveis
pH, ORP e temperatura (Tabela 2). Por essa razão, foi feito o desdobramento do aterramento
dentro de cada tratamento (Tabela 4).

Tabela 4. Desdobramento da análise de variância dos dados de pH, oxigênio disponível (OD),
potencial de oxirredução (ORP), turbidez e temperatura (Temp.) de três amostras de
águas destinadas ao consumo humano: água mineral (AM), água do Condomínio San
Nicolas em Maceió, AL (SN) e água de poço artesiano do IFAL, Campus Satuba, AL (ST)
Tratamento
Aterra./AM
Aterra./SN
Aterra./ST
Resíduo
TOTAL

GL
1
1
1
68
71

pH
0,336**
0,234**
0,082**
0,0152

ORP
35789**
1,000ns
96,000ns
100,463

Temp.
0,427**
0,510**
0,002**
0,0202

**,* 1 e 5 % de significância pelo teste F, respectivamente; ns: não significativo.

Os tratamentos AM e SN com aterramento apresentaram valores de pH superiores aos dos
tratamentos sem aterramento, enquanto que o tratamento ST apresentou comportamento contrário:
o pH do tratamento com aterramento inferior ao do tratamento sem aterramento. Isso se deve,
provavelmente, devido ao fato de os tratamentos com pH original abaixo de 7,0, como é o caso dos
tratamentos AM e SN, doarem elétrons para o ambiente por meio do aterramento, o que eleva
consequentemente o valor do pH; enquanto que o tratamento ST que apresentou pH original acima
de 7,0, provavelmente recebeu elétrons do ambiente o que contribuiu para redução do pH.
Apenas o tratamento AM apresentou influência do aterramento sobre o ORP. Isso pode ser
atribuído a características específicas desta água. O fato de ter menor CE (Tabela 1) à entrada de
elétrons na AM via aterramento favorece a maior ação dos elétrons sobre o sistema redox, mesmo
que os quantitativos dos elementos oxirredutores (Tabela 1) não tenham se destacando em relação
ao dos outros tratamentos.
A temperatura da água também sofreu influência do aterramento. Verificou-se elevação da
temperatura com o aterramento da água em decorrência da propagação de calor do interior da terra
por meio do fio de cobre introduzido nos recipientes contendo água.
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CONCLUSÃO
Conclui‐se que:
O aterramento da água utilizando fio de cobre promove importantes alterações nas suas
características físico‐químicas;
‐ Águas ácidas, como as dos tratamentos AM e SN, e alcalinas, como a do tratamento ST,
podem se tornarem mais neutras a partir do seu aterramento;
‐ A baixa C.E. da água contribui para ativação dos elementos do sistema redox,
promovendo elevação do seu potencial de oxirredução (ORP), a exemplo do tratamento AM;
‐ Apenas o tratamento ST não esta em conformidade com a legislação, pois a mesma
apresenta coliformes totais o que a torna imprópria para o consumo humano.
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RESUMO
No que compete ao advento tecnológico à
utilização de energias alternativas têm‐se destacado no
âmbito mundial, uma vez que o biodiesel na qualidade
de combustível menos poluente, biodegradável pode ser
obtido de fontes renováveis, como óleos vegetais,
através do processo de transesterificação. No Brasil,
dentre as diferentes espécies oleaginosas utilizadas na
síntese de biodiesel, destacam‐se a soja, objeto de
estudo do nosso trabalho e tendo o Brasil como o
segundo maior produtor mundial. O presente artigo
trata‐se de uma pesquisa experimental que teve por
objetivo caracterizar o biodiesel e óleo de soja, bem
como avaliar sua estabilidade oxidativa, sendo que o

óleo de soja foi adquirido no comércio local da cidade
de São Raimundo Nonato‐PI. Os parâmetros físico‐
químicos do biodiesel metílico de soja encontraram‐se
dentro dos limites permitidos pela ANP, com exceção da
estabilidade oxidativa, que foi de 3,9 horas, um tempo
inferior ao relatado pela norma EN 14112, que prevê o
mínimo de 6 horas como período de indução do
biodiesel no Rancimat. O óleo de soja apresentou
período de indução de 10,5 horas também no Rancimat.
Colocar conclusão no final do resumo
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PALAVRAS‐CHAVE: biodiesel, óleo de soja, período de indução, estabilidade oxidativa.

ANALYSIS OF BIODIESEL FROM COMMERCIAL SOYBEAN OIL OF THE CITY OF SÃO RAIMUNDO
NONATO‐PI ABSTRACT
Relative to the technological advent and the
use of alternative energies have been emphasized
throughout the world, since the biodiesel as cleaner
fuel, biodegradable can be obtained from renewable
sources
such
as
vegetable
oils,
through
transesterification process. In Brazil, among the
different oilseeds species used in the synthesis of
biodiesel, soybean stand out, and Brazil is the second
largest world producer. The present article is about an
experimental research that aimed to characterize

biodiesel and soybean oil, as well as assess their
oxidative stability, and soybean oil was acquired in the
local market of the city of São Raimundo Nonato‐PI. The
physicochemical parameters of biodiesel soybean
methyl were within the limits allowed by the ANP, with
the exception of oxidative stability, which was 3.9 hours,
a time lower than that reported by EN 14112, which
provides for a minimum of 6 hours as induction period
of biodiesel in Rancimat. Soybean oil had induction
period of 10.5 hours too in the Rancimat.

KEY‐WORDS: biodiesel, soybean oil, induction period, oxidative stability.
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ANÁLISE DO BIODIESEL PROVENIENTE DO ÓLEO DE SOJA COMERCIAL DA CIDADE DE SÃO
RAIMUNDO NONATO‐PI
INTRODUÇÃO
A energia consumida pelo homem baseia‐se na exploração de recursos minerais como
petróleo, carvão mineral e gás natural, que por sua vez são fins energéticos limitados e não
renováveis. Desenvolver um combustível renovável tem sido um grande desafio para a
sociedade. E, baseado nessa proposição, surgem inovações tecnológicas promissoras à aprimorar
processos, racionalizar gastos de energia e diminuir a degradação ambiental. (Referência??)
Os óleos vegetais são um alvo promissor para o uso como combustível alternativo. Porém
seu uso direto favorece uma série de fatores indesejáveis:
(a) ocorrência de diversos depósitos de carbono no motor;
(b) obstrução de filtros e bicos injetores;
(c) a diluição parcial do combustível no lubrificante;
(d) comprometimento da durabilidade do motor; e
(e) um elevado custo de manutenção (RAMOS, et al. 2003). Tente colocar esses fatores
dentro de um paragrafo.
Contudo, as características de baixa volatilidade e alta viscosidade, principais razões de
suas limitações, são melhoradas quando os óleos são transesterificados (KNOTHE e & STEIDLEY,
2005). A soja possui destaque na produção de oleaginosas e óleos no mercado mundial. No
Brasil, a soja é cultivada em grandes extensões do território nacional com diversas finalidades. É
uma opção promissora para a produção de biodiesel, pois apresenta cultivo, manejo e
industrialização conhecidos. Contudo, compete diretamente com seu uso alimentício. Todavia, o
Brasil possui uma grande área cultivável podendo parte desta área ser utilizada para produção de
soja a ser utilizada como matéria‐prima do biodiesel.
O biodiesel é uma alternativa interessante em relação aos combustíveis fósseis, porque o
seu uso diminui significativamente a poluição atmosférica devido à emissão de substâncias,
como: CO2, SOx (???) e hidrocarbonetos aromáticos. Quanto ao aspecto social, o biodiesel abre
oportunidades de geração de emprego no campo, valorizando o trabalhador rural e no setor
industrial valoriza a mão de obra especializada. O biodiesel é produzido das mais variadas fontes
de óleos vegetais, gorduras animais e/ou residuais, e estas, por sua vez, são de origem origens e
características físico‐químicas diversificadas. Faz‐se necessária, uma padronização do controle de
qualidade para o combustível, com o intuito de garantir um bom desempenho do motor a diesel,
sem que este sofra não‐conformidade. Logo, a padronização é um pré‐requisito para que o
produto desejado, (por exemplo, biodiesel)biodiesel, seja introduzido no mercado comercial.
(Referência???)
Uma propriedade extremamente relevante para um combustível é a sua estabilidade
oxidativa, uma vez que através desta pode‐se prever o tempo de resistência da amostra a
oxidação durante seu armazenamento, sobretudo em regiões de clima quente.
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No processo oxidativo do biodiesel, diferentes fatores estão envolvidos, catalisando a
degradação oxidativa deste biocombustível. São eles: a presença de oxigênio, metais e calor. A
degradação oxidativa do biodiesel ocorre através de dois mecanismos: , a fotoxidação e a
autoxidação, sendo este o mecanismo mais comum, onde o oxigênio atmosférico reage com
radicais alilícos e/ou bis‐alilícos promovendo uma reação em cadeia radicalar (DOMINGOS et al,
2007).
Diante do exporto (exposto??), presente trabalho teve por objetivo caracterizar o
biodiesel e óleo de soja, bem como avaliar sua estabilidade oxidativa, sendo que o óleo de soja
foi adquirido no comércio local da cidade de São Raimundo Nonato‐PI.
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METODOLOGIA
O óleo de soja utilizado no âmbito do desenvolvimento deste trabalho foi adquirido no
comércio local da cidade de São Raimundo Nonato‐PI. O biodiesel foi preparado através da
reação de transesterificação via catálise homogênea alcalina e rota metílica do óleo de soja, o
álcool utilizado foi o metanol da marca (VETEC), o catalizador utilizado foi o hidróxido de sódio
(NaOH), (da marca MERCK). Como materiais para a síntese do biodiesel utilizou‐se: Becker de
vidro graduado de capacidade 200 mL, agitador magnético com aquecimento. O sistema
permaneceu a temperatura constante de 45 °C e então cerca 200 g de óleo de soja refinado
foram adicionados, posteriormente a solução de 44 g de metanol anidro e 1,5 g de hidróxidro de
sódio foi adicionada, estabelecendo‐se o início da reação. Após 60 minutos de reação, a mistura
foi transferida para um funil de separação de 500 mL, onde foi decantada a fase superior inferior,
composta pelos ésteres (biodiesel) e a fase inferior, composta por glicerina, excesso de álcool e
catalisador. Posterior a separação a fase inferior foi lavada várias vezes com porções de 20 mL de
água cada. Depois de lavado, a mistura de ésteres metílicos foi aquecido a 100 °C para secagem
da água.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As propriedades físico‐químicas do óleo de soja estão apresentadas na Tabela 1, onde foi
observado que o óleo utilizado na síntese apresentou um índice de acidez inferior a 1,0 mg KOH
.g‐1 (de quê??) não necessitando neste caso de neutralização.
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Tabela 1. Parâmetros físico‐químicos do óleo de soja (foi utilizado repetições de
amostra? Se foi, faça uma análise estatística ou pelo menos coloque o desvio padrão)
Parâmetros
Massa específica
Viscosidade cinemática a 40 ºC
Teor de água
Índice de acidez
Índice de iodo
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Unidade
kg m‐3
mm² s‐1
mg kg‐1
mg KOH g‐1
gI2/100 g

Óleo de soja
889,7
38,2
138,15
0,13
110,9
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meq Kg‐1
h

Índice de peróxido
Estabilidade à oxidação a 110 ºC

0,0
11,3

A qualidade da matriz energética utilizada no âmbito do desenvolvimento deste trabalho
foi avaliada através de alguns parâmetros de caracterização, ilustrados na Tabela 2, seguindo as
normas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Tabela 2‐ Parâmetros físico‐químicos do biodiesel metílico de soja.
Parâmetros
Massa específica
Viscosidade cinemática a 40 ºC
Teor de água máximo
Ponto de entupimento de filtro a frio, máximo
Índice de acidez máximo
Índice de iodo
Índice de peróxido
Estabilidade à oxidação a 110 ºC máximo

Unidade
kg m‐3
mm² s‐1
mg kg‐1
°C
mg KOH g‐1
gI2/100 g
meq Kg‐1
h

Biodiesel de soja
879,3
4,38
230,15
‐5 °C
0,15
111,6
1,76
3,9

Limite (ANP)
850‐900
3,0‐6,0
500
19 (7)
0,5
Anotar
*ni
6,00

A qualidade de um biodiesel esta está diretamente relacionada com a sua estabilidade
oxidativa, que não depende apenas da sua composição química, mas também das condições de
armazenamento da matéria prima (óleo) e do biodiesel. O período de indução das amostras de
óleo de soja (OS) e biodiesel de soja (BS) foi medido pelo Rancimat, conforme ilustrado na Figura
1 abaixo.
Foi observado que os valores citados na Tabela Tabela (que tabela?) referente aos
parâmetros físico‐químicos do biodiesel metílico de soja, oriundo do óleo de soja comercial da
cidade de São Raimundo Nonato‐PI, encontram‐se dentro dos limites permitidos pela resolução
vigente, com exceção da estabilidade oxidativa do biodiesel de soja que foi de 3,9 horas, estando
este valor abaixo do limite mínimo de 6 horas estabelecido pela legislação brasileira, o óleo de
soja por ser mais estável que o biodiesel obteve período de indução de 10,5 horas, sendo
superior ao biodiesel de soja. No Figura 1 está evidenciada a média dos erros das medidas feitas
no Rancimat.
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Figura 1‐ Erros das médias dos valores do óleo de soja (OS) e biodiesel de soja (BS)

CONCLUSÃO
Os parâmetros físico‐químicos do biodiesel metílico encontraram‐se dentro dos limites
permitidos pela legislação vigente, com exceção da estabilidade oxidativa do biodiesel de soja,
que obteve um valor abaixo do limite mínimo de 6 horas segundo a EN 14112. Como o biodiesel
de soja possui em sua composição maior teor de éster linoleato, justifica índice de estabilidade
baixo.
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RESUMO
O estudo dos solos é importante, pois a partir deste é
possível determinar qualidade do solo, e a quantidade
de fertilizantes deve ser usada para deixá‐lo propicio
para o plantio. O objetivo deste trabalho é saber a
qualidade do solo, a partir de uma caracterização
química. Conforme a metodologia adotada utilizada
pela Embrapa (1979 e 1997) que utiliza análise de pH
em água, cátions trocáveis, acidez trocável e

potencial, fósforo disponível e carbono orgânico, para
definir seus dados da pesquisa. Tendo como
resultados observados que a baixa disponibilidade de
fósforo, acidez elevada, altos teores de alumínio
trocável, baixa soma de bases e baixos valores para a
saturação por bases, foram às principais restrições
encontradas para o aproveitamento agrícola dos solos
na região de Macapá no Estado do Amapá.

PALAVRAS‐CHAVE: Qualidade, degradação, importância, análises químicas, solo.

ABSTRACT
The study of soils is important because from this you can
determine soil quality, and the amount of fertilizer
should be used to make it conducive for planting. The
objective of this study is to know the quality of the soil,
from the chemical analysis. According to the
methodology used by Embrapa (1979 and 1997) using
analysis of pH, exchangeable cations, exchangeable

acidity and potential, available phosphorus and organic
carbon, to define their research data. Having seen
results like that low phosphorus availability, high acidity,
high levels of exchangeable aluminum, low sum of bases
and low values for base saturation, were the main
constraints encountered in agricultural use of soils in the
state
of
Macapa
Amapá.

KEY‐WORDS: Quality, degradation, importance, chemical analysis, soil.
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A CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA DO SOLO PRESENTE NA REGIÃO DE MACAPÁ

INTRODUÇÃO
O solo é a camada superficial da crosta terrestre, constituída por partículas minerais,
matéria orgânica, água, ar e organismos vivos. Além desse conceito geral pode se dar outros
conceitos mais específicos para o solo, de como é considerado pelos profissionais que trabalham
com ele. Para o engenheiro de minas: o solo é um material solto que cobre os minérios e que
necessita ser removido. Para o engenheiro civil: o solo é a matéria prima para as construções de
aterros, estradas, barragens e açudes. E para os engenheiros agrônomos, florestais e técnicos:
Solo é a parte superficial intemperizada não consolidada da crosta terrestre, contendo matéria
orgânica e seres vivos, nele as plantas se desenvolvem se sustentando fisicamente e obtendo
água e nutrientes. (MELÉM, 2008, p.5). Logo, o solo subdivide‐se em vários tipos, sendo eles
diferenciados por localização geográfica, consequentemente clima, e a geologia do lugar, mas
também ocorre um processo de formação para cada tipo de solo. O conhecimento das
características do solo é importante para várias de suas diversas formas de uso e ocupação da
terra.
O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre, pois é o principal
substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação. O solo fornece às raízes
fatores de crescimento como suporte, água, oxigênio e nutrientes. (LIMA, s/d, p.4). Sabendo
disso, esta pesquisa tem como objetivo expor as condições do solo das áreas consideradas como
principal uso de produção agrícola, na área do município de Macapá. Estas informações
corroboram como auxílio para posteriores trabalhos feito na cidade, envolvendo o solo, e
também para que não haja maior degradação deste por má utilização antrópica.
Para realização deste trabalho, utilizou‐se o banco de dados de análises químicas de solos
do Laboratório de Solos da Embrapa Amapá, que inclui amostras de todos os municípios do
Estado do Amapá, referente ao período de 1993 a 2003 (MELÉM, 2008, p.2).
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA tem hoje, o único laboratório
de solos do Estado do Amapá. Na EMBRAPA, onde, pesquisadores, agrônomos e especialistas na
área de análises de solos, trabalham em conjunto e periodicamente para trazer dados sobre as
características dos solos de maior parte do território do Amapá (FREITAS, 2007, p.1) e também
foram utilizadas informações recolhidas em visitas ao laboratório de solos e seus responsáveis, e
pesquisas.
A região amazônica, além dos solos de baixa fertilidade natural, caracteriza‐se pela
adoção do manejo baseado no desmatamento, queimada e cultivo de culturas de subsistência,
por período nunca superior a dois anos. Coloca‐se aqui, basicamente, as informações necessárias
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para que o profissional que trabalha com solo, saiba como aproveitá‐lo com sucesso, e como se
encontra o solo da região macapaense.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao longo da história da humanidade, o solo tem sido um elemento bastante familiar ao
homem, que dele sempre dependeu para satisfazer as suas necessidades básicas de locomoção,
abrigo e alimentação. O solo faz a ligação entre litosfera, atmosfera e biosfera, apresentando
uma interdependência muito grande entre todos esses componentes. (SANTANA E FILHO, 1999,
p. 3).
O solo ainda sofre demasiadamente com a degradação, não somente pela erosão, mas
principalmente pelo ser humano, que o utiliza inadequadamente na maioria das vezes, devido
suas atividades antrópicas. Isso traz problemas impactantes na população, no meio ambiente, e
também para o próprio solo desenvolver sua principal função.
Com a degradação do solo têm‐se as seguintes consequências: baixo nível de fertilidade,
possível diminuição da demografia do local, prejuízos ao lençol freático, poluição do ar, entre
outras.
O estudo científico do solo, a aquisição e disseminação de informações do papel que o
mesmo exerce na natureza e sua importância na vida do homem, são condições primordiais para
sua proteção e conservação, e uma garantia da manutenção de meio ambiente sadio e auto‐
sustentável (TEIXEIRA, s/d, p. 5).
A avaliação da fertilidade de um solo permite caracterizar sua capacidade em fornecer
nutrientes para as plantas, identificar a presença de acidez e elementos tóxicos, orientar
programas de correção e adubação e escolher espécies ou variedades arbóreas ou cultivares
mais adaptadas ao cultivo (MELÉM, 2008, p.2).

METODOLOGIA
Os resultados foram obtidos através de pesquisas e visitas ao laboratório de solos da
Embrapa Amapá. Foram coletados resultados de pesquisas e análises do solo das principais áreas
de utilização em diferentes áreas da região metropolitana de Macapá.
As análises químicas de rotina foram realizadas no período de 1993 a 2003, no
Laboratório de Solos da Embrapa Amapá em amostras de solo enviadas por agricultores e
técnicos e consistiram das seguintes determinações: pH em água (1:2,5), cátions trocáveis (Ca2+ +
Mg2+ e K+), acidez trocável (Al3+) e potencial (H+ + Al3+), fósforo disponível (P ‐ Mehlich‐1) e
carbono orgânico (C), utilizando‐se a metodologia recomendada pela Embrapa (1979) e Embrapa
(1997), que consiste nos seguintes procedimentos: registros de amostras, aparelhagem utilizada,
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moagem, equipamentos de segurança, preparação das amostras, secagem, peneiramento,
acondicionamento e armazenagem .
Conforme Tabela 1, os resultados analíticos obtidos, foram estimados os valores para a
soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions a pH 7,0 (CTC pH 7,0), CTC efetiva (CTCe),
saturação por bases (V) e saturação por alumínio (m). (MELÉM, 2008, p. 2).

Sigla
pH
Ca2++ Mg2+ e K+
Al3+
H+ + Al3+
P
C
SB
CTC
V
M

Tabela 1 – Siglas, significado e unidades das variáveis.
Significado
Unidade
Potencial Hidrogeniônico, unidade de Escala de pH, conforme Escala
medida de acidez e alcalinidade
de Sorensen
Íons trocáveis
mg/dm3
Acidez trocável
cmol/dm3
Acidez Potencial
cmol/dm3
Fósforo disponível
mg/dm3
Carbono orgânico
%
Soma de bases
cmol/dm3
Capacidade de troca de cátions
cmol/dm3
Saturação por bases
%
Saturação por alumínio
%

Fonte: Próprio autor.

De acordo com os resultados obtidos, foram inseridos em um banco de dados incluindo
ainda informações sobre o município de procedência e a profundidade de coleta para cada
amostra de solo analisado.
Quando da existência de mais de uma amostra proveniente da mesma propriedade e/ou
localidade, foi feita a exclusão das demais, considerando‐se apenas a primeira amostra
protocolada no laboratório, para evitar efeitos de possíveis manejos como calagem e adubação.
Neste estudo foram considerados os resultados para amostras coletadas na profundidade de 0 ‐
20 cm, o que resultou num total de 1343 amostras. (MELÉM, 2008, p.2).

RESULTADOS
Para a região de Macapá a Tabela 2 apresenta valores elevados de pH, V e SB, teores
intermediários de P, e baixos teores de Al3+, C e CTC, em (pH 7,0).
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Tabela 2 – Resultados da análise química nas amostras da região de Macapá.
pH
SB
CTC
Al3+
V
C

823,8

P

cmol/dm3

cmol/dm3

cmol/dm3

%

%

mg/dm3

737,4

608,8

575,9

764,5

532,3

713,2

Fonte: Melém, 2008, p.4

De modo geral a maioria das amostras de solos apresentou elevada acidez e elevado teor
de alumínio trocável, baixos teores de fósforo e soma de bases, baixa saturação por bases e
médios teores de carbono. As variáveis V, SB, Ca2+, Mg2+, P, K+ e CTC e se correlacionaram com a
parte positiva do primeiro eixo fatorial, enquanto a variável m se correlacionou com a parte
negativa desse eixo. As variáveis C, CTC (pH 7,0) e Al3+ se correlacionaram com a parte positiva do
segundo eixo fatorial, enquanto a variável pH assumiu uma posição intermediária entre o
primeiro e o segundo eixo. Embora tenham sido utilizadas onze propriedades químicas do solo na
análise, selecionou‐se para discussão sete variáveis que são indicadores representativos da
fertilidade do solo (pH (H2O), SB, Al3+, CTC (pH 7,0), V, P e C).
Segundo dados do levantamento sistemático da produção agrícola do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística ‐ IBGE (2005) a produção de lavouras temporárias no Amapá
representou em 2005 somente 0,3%, 0,6%, 1,1% e 0,1%, da produção da Região Norte
respectivamente para arroz, feijão, mandioca e milho, e apresenta os menores rendimentos na
região para as culturas de arroz (1227 kg.ha‐1) e milho (848 kg.ha‐1), o segundo menor
rendimento para mandioca (10625 kg.ha‐1) e o terceiro menor rendimento para feijão (636 kg.ha‐
1
), conforme dados verificados na Tabela 3.
Tabela 3 – Rendimento de lavouras tempçorárias na região de Macapá.
Arroz
Feijão
Mandioca
Milho
‐1
Kg.ha
740
596
10.886
851
Fonte: Melém, 2008, p. 7

Analisando a qualidade do solo a partir dos rendimentos das lavouras, pode‐se perceber
que não há uma boa qualidade para se ter grandes produções no cultivo dessas lavouras,
necessitando assim de correções do solo, utilizando fertilizantes apropriados.

CONCLUSÃO
A análise de solos é indispensável para a definição de quantidades adequadas de
corretivos e fertilizantes visando o pleno atendimento das exigências das plantas cultivadas, sob
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

pena, se preterida, incorrer na aplicação de doses inferiores à necessária ao alcance da produção
máxima, assim como também doses superiores à exigida, causando desequilíbrios nutricionais e
contaminação do lençol freático e cursos d’águas, e em última análise comprometimento à
rentabilidade da atividade.
O custo de uma análise de solos é expressivamente baixo diante dos benefícios que pode
proporcionar, principalmente tendo em vista o elevado custo dos corretivos e fertilizantes, os
quais consomem parcela significativa dos recursos destinados aos sistemas de produção
agrícolas.
A intermediária disponibilidade de fósforo, a acidez elevada, os baixos teores de alumínio
trocável, a alta soma de bases, e os altos valores para a saturação por bases, foram às principais
restrições encontradas para o aproveitamento agrícola dos solos do município de Macapá o que
incorre em perdas significativas na produção por justamente o solo não render satisfatoriamente
a nutrição dos cultivares.
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RESUMO
Neste trabalho utilizaram‐se as etapas de
tratamento primário seguida de tratamento não
convencional, onde se avaliou a eficiência da flotação, o
melhor agente oxidante a ser usado, como também os
resultados da biorremediação fazendo uso de uma cepa
de microrganismo para degradar o óleo residual
presente na água. De acordo com os resultados obtidos
pode‐se observar que: o tratamento ora proposto
reduziu os constituintes indesejáveis como ferro total,
turbidez
e
TOG;
após
as
etapas
de
coagulação/floculação e oxidação química, o hipoclorito
de sódio a 5% foi o agente oxidante mais eficiente na

redução da matéria orgânica e turbidez presente na
água produzida; na filtração convencional houve
redução significativa do TOG em mais de 50% em
relação à água bruta; na biorremediação usando uma
cepa da bactéria Pseudômonas aeruginosa, os valores
do TOG foram reduzidos em mais de 50% em relação à
água filtrada.

PALAVRAS‐CHAVE: Água produzida, tratamento, biorremediação.

TREATMENT OF PRODUCED WATER FOR RE‐INJECTION IN OIL WELLS
ABSTRACT
This work was done using the primary
treatment steps followed by no conventional treatment,
which evaluated the flotation efficiency, the best
oxidizing agent to be used, as well as the results of
bioremediation making use of a strain of microorganism
to degrade residual oil present in water. According to
the results, it can be seen that: The treatment proposed
herein reduce the undesirable constituents such as total
iron, turbidity and TOG; Steps after coagulation/

flocculation
and
chemical
oxidation,
sodium
hypochlorite 5% oxidizing agent was more effective in
reducing the organic matter present in the produced
water turbidity; in conventional filtration of TOG
decreased significantly in more than 50 % compared to
untreated water; in bioremediation using a strain of
Pseudomonas aeruginosa TOG values were reduced by
over 50 % compared to the filtered water.

KEY‐WORDS: Produced water, treatment, bioremediation.
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TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA PARA REINJEÇÃO EM POÇOS PETROLÍFEROS
INTRODUÇÃO
De acordo com Thomas (2001), a quantidade de água produzida associada com óleo varia muito,
podendo alcançar valores da ordem de 50% em volume ou até mesmo próximo de 100% ao fim
da vida econômica dos poços, por isso o tratamento da água tem por finalidade recuperar parte
do óleo nela presente em emulsão e condicioná‐la para reinjeção ou descarte. Somado a isso, o
atendimento às exigências legais dos órgãos reguladores ambientais (Resoluções do CONAMA), a
água oleosa gerada na indústria do petróleo e em outras atividades industriais se torna
atualmente um dos maiores desafios em relação à minimização dos impactos ambientais para
atender a legislação ambiental e na redução dos custos operacionais.
A água produzida apresenta alta salinidade, óleo (emulsionado ou não), produtos químicos
adicionados nos diversos processos de produção (desemulsificantes, anti‐espumantes, anti‐
corrosivos, anti‐incrustantes, etc.), metais pesados e materiais suspensos. Pela presença destes
elementos, o descarte inadequado deste efluente pode resultar em efeitos nocivos ao meio
ambiente, na repercussão negativa indesejada, com a possibilidade de multas por infrações
ambientais, além da necessidade de ações corretivas e mitigadoras (Thomas et al., 2001).
Após tratamento, a água produzida pode ser reutilizada para fins de reinjeção em poços
petrolíferos, como estratégia para recuperação secundária ou para fins de descarte no mar,
atendendo as restrições legais. Atualmente a Petrobrás já vem utilizando a água produzida na
recuperação secundária do óleo, tendo como consequência o surgimento de alguns problemas
operacionais, como danos à formação, os quais poderão ser minimizados e/ou eliminados por
sistemas de tratamento.
Diversos microrganismos, tais como bactérias, algas, fungos e outros estão frequentemente
presentes nas águas produzidas podendo gerar em seus metabolismos substâncias de caráter
corrosivo (ácido sulfídrico, sulfúrico, etc.). Os tratamentos básicos pelo qual a água produzida
pode passar são: remoção do óleo residual; remoção de sólidos suspensos; eliminação de
bactérias e remoção dos constituintes inorgânicos (ferro, sulfeto, bário, etc.). Desta forma, a
complexidade dos processos industriais levou os técnicos e pesquisadores de todo o mundo a
desenvolveram processos que possibilitem a indústria tratar seu efluente de modo a atender aos
parâmetros definidos na legislação vigente (Crapez et al., 2002).
Após caracterização físico‐química da água produzida em estudo, será proposto um tipo de
tratamento da mesma durante a extração do petróleo usando os processos convencionais
associados a outros processos.
Do ponto de vista técnico, o desafio deste tema é a utilização de novos processos em caráter
inovador para o aproveitamento da água produzida, visando adequá‐la às especificações para a
sua utilização na reinjeção em poços petrolíferos.
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MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
Neste trabalho tomou‐se como referência a água produzida coletada na região da UNSE/AL.
Coleta das amostras
Realizaram‐se através de técnicas que minimizam a contaminação e/ou alterações nas amostras
durante o decorrer da coleta, do acondicionamento e do transporte do local de coleta para o
laboratório, seguindo metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater.
Tratamento proposto
1. Pré‐cloração
A cloração é um processo de injeção de um composto químico clorado, altamente oxidante, à
água. É usada para efetuar a desinfecção, visando à destruição de organismos patogênicos;
controle dos microrganismos; e é coadjuvante da coagulação, pois destrói certos microrganismos
que inibem a formação de flocos e na oxidação de matérias orgânicas. A pré‐cloração será
realizada por meio do hipoclorito de sódio que contém cerca de 10% de cloro livre.
2. Pré‐decantação ou sedimentação
Nesta etapa o sistema ficará em repouso para que haja a separação da parcela de óleo livre. No
balão decantador/sedimentador não ocorrerá agitação, permitindo que haja tempo necessário
para que elas sejam completamente separadas apenas pela ação da força da gravidade.
3. Desestabilização e flotação
Nesta etapa ocorrerá a adição de um agente químico desemulsificante (copolímeros de óxido de
etileno) para desestabilizar a emulsão óleo/água, através do enfraquecimento e/ou rompimento
da película que circunda as gotículas de água, proporcionando condições para que ocorra a
coalescência e posterior sedimentação gravitacional. Na flotação deverá borbulhar‐se na água
oleosa uma quantidade de ar, a qual, pela natureza hidrofóbica do óleo, se aderirá às gotículas de
óleo de forma firme e estável. Com isso, haverá formação de um sistema óleo‐gás com densidade
muito inferior à da água onde ele se encontra. Para remover o óleo superficial residual será
utilizada a fibra de coco que funcionará como agente absorvente.
4. Coagulação/floculação e oxidação química
Após remoção do óleo superficial, será utilizado um sistema de tanque agitado. Ao chegar ao
tanque adiciona‐se o agente floculante (sulfato de alumínio) e o sistema será posto em agitação
sob mistura rápida para que haja um contato maior entre as partículas e favoreça a formação dos
flocos.
A oxidação química será realizada pela adição de agentes oxidantes separadamente para avaliar a
eficiência de cada um. São eles: 1) sulfato de potássio; 2) permanganato de potássio; 3)
dicromato de potássio; 4) peróxido de hidrogênio e 5) hipoclorito de sódio. Em seguida o sistema
será posto em agitação por quinze minutos para que haja um contato maior entre as partículas e
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favoreça a oxidação de toda matéria orgânica e ficará em repouso por mais trinta minutos. Uma
alíquota de cada vaso será tomada para análise de turbidez.
5. Filtração convencional
O sobrenadante de cada vaso será filtrado em filtros construídos com garrafas PET em leitos
composto de agregados de várias granulometrias, tais como: areia fina, areia grossa, carvão
ativado, pedrisco e pedra, como base nos que já são utilizados no tratamento de águas naturais.
6. Biorremediação
Nesta etapa será inoculada uma cepa de microrganismos previamente adaptados com objetivo
de degradar as moléculas de hidrocarbonetos, porventura ainda existentes, utilizados como
fonte de carbono e pela adição de nitratos utilizados como fonte de nitrogênio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tratamentos primários são todos os processos físico‐químicos a que é submetida uma água para
modificar sua qualidade, tornando‐a com características que atendem às especificações
solicitadas para uma determinada aplicação industrial.
Consiste na clarificação química através da pré‐cloração, decantação, coagulação/floculação e
filtração da água. Clarificação é a remoção da matéria finamente dividida e em suspensão em
uma água. O objetivo do tratamento primário é modificar a qualidade da água quanto ao
aspecto, cor, turbidez, etc., bem como suas características químicas (Daniel, 2001).
Neste trabalho utilizaram‐se as etapas de tratamento primário seguida de tratamento não
convencional, onde se avaliou a eficiência do tratamento convencional, o melhor agente oxidante
a ser usado, como também os resultados da biorremediação fazendo uso de uma cepa de
microrganismo para degradar o óleo residual presente na água.
Após análise da amostra de água produzida bruta coletada na UNSE/AL, observou‐se as seguintes
características físico‐químicas de acordo com a tabela 1.
Tabela 1 ‐ Características físico‐químicas da água produzida bruta.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO‐QUÍMICAS

VALORES ENCONTRADOS

pH

6,70

Turbidez

(UNT)

Condutividade

(µS/cm)

40
175.000

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)

140.000

Alcalinidade Total (mg/L CaCO3)

300

Acidez Total (mg/L CaCO3)

25

Dureza Total

(mg/L CaCO3)
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4.200

4

Cálcio

(mg/L Ca++)

Magnésio (mg/L Mg++)
Cloretos
Ferro Total
TOG

‐

(mg/L Cl )
(mg/L Fe++ )
(mg/L)

1.200
288
19.000
1,60
180

O processo de tratamento proposto neste trabalho obedeceu a seguinte sequência:
1.

Pré‐cloração

Nesta etapa adicionou‐se 10 mL de hipoclorito de sódio a 10% para realizar a pré‐oxidação da
matéria orgânica presente em 10 L de amostra de água produzida e agitou‐se o sistema.
2.

Pré‐decantação ou sedimentação

Processo aplicado quando a água apresenta sólidos em suspensão (turbidez superior a 200 ppm)
em condições de decantar normalmente (por ação da gravidade), sem o auxilio do processo de
floculação ou coagulação. É empregada para separar partículas suspensas com tamanho acima de
10 µm.
Após a pré‐oxidação da matéria orgânica, o sistema permaneceu em repouso por duas horas e
após este tempo, depositou‐se um material no fundo do balão por ação da força da gravidade.
3.

Desestabilização e flotação

Após a pré‐decantação o sobrenadante foi sifonado para outro balão de 10 L e em seguida
adicionou‐se 1 mL de um agente químico desemulsificante a base de copolímero de óxido de
etileno a 10 %, cujo objetivo foi desestabilizar a emulsão óleo/água através do enfraquecimento
e/ou rompimento da película que circunda as gotículas de água, proporcionando condições para
que ocorresse a coalescência e posterior sedimentação gravitacional. No processo de flotação
borbulhou‐se à água oleosa oxidada uma quantidade de ar através do uso de uma bomba. Com
isso, houve formação de um sistema óleo‐gás com densidade muito inferior à da água onde ele
se encontrava. Em seguida foi possível remover por absorção o óleo na superfície da água através
do uso de fibra de coco.
4.

Coagulação/floculação e oxidação química

Na sequência adicionou‐se em cada vaso 5 mL de solução de sulfato de alumínio a 5%. Para
testar o melhor agente oxidante, adicionou‐se também em cada vaso 5 mL de soluções a 5% dos
seguintes agentes oxidantes: 1) sulfato de potássio; 2) permanganato de potássio; 3) dicromato
de potássio; 4) peróxido de hidrogênio; e 5) hipoclorito de sódio. Em seguida o sistema foi posto
em agitação durante quinze minutos em mistura rápida para que houvesse um contato maior
entre as partículas e favorecesse a oxidação de toda matéria orgânica. Após agitação, deixou‐se
em repouso o sistema por trinta minutos e uma alíquota de cada vaso foi retirada para análise
físico‐química. O resultado do teste pode ser visualizado na figura 1 e da análise observado na
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tabela 2. Pode‐se constatar mesmo a olho nu que o vaso cinco, contando da esquerda para a
direita, apresentou menor turbidez.

Figura 1 – Resultado da coagulação/floculação e oxidação realizada na água produzida.
Após a sequência de tratamentos, foram realizadas novas análises da água produzida e observou‐
se as características físico‐químicas de cada vaso de acordo com as tabelas 2 a 6.
Tabela 2 ‐ Características físico‐químicas da água produzida do vaso 1 pós‐tratamento.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO‐QUÍMICAS

VALORES ENCONTRADOS

pH

6,30

Turbidez

(UNT)

Condutividade

(µS/cm)

3,5
174.400

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)

138.000

Alcalinidade Total (mg/L CaCO3)

240

Acidez Total (mg/L CaCO3)

30

Dureza Total
Cálcio

(mg/L CaCO3)

3.200

++

800

(mg/L Ca )

Magnésio (mg/L Mg++)
(mg/L Cl‐)

Cloretos

(mg/L Fe++ )

Ferro Total
TOG

(mg/L)

108
18.800
0,25
70

Tabela 3 ‐ Características físico‐químicas da água produzida do vaso 2 pós‐tratamento.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO‐QUÍMICAS

VALORES ENCONTRADOS

pH

6,42

Turbidez
Condutividade

(UNT)
(µS/cm)

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)
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4,0
173.800
135.000

6

Alcalinidade Total (mg/L CaCO3)

260

Acidez Total (mg/L CaCO3)

26

Dureza Total
Cálcio

(mg/L CaCO3)
(mg/L Ca++)

Magnésio (mg/L Mg++)
(mg/L Cl‐)

Cloretos

(mg/L Fe++ )

Ferro Total
TOG

(mg/L)

3.500
920
132
18.900
0,32
76

Tabela 4 ‐ Características físico‐químicas da água produzida do vaso 3 pós‐tratamento.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO‐QUÍMICAS

VALORES ENCONTRADOS

pH

6,64

Turbidez

(UNT)

Condutividade

4,5

(µS/cm)

174.600

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)

138.000

Alcalinidade Total (mg/L CaCO3)

255

Acidez Total (mg/L CaCO3)

19

Dureza Total
Cálcio

(mg/L CaCO3)
(mg/L Ca++)
++

Magnésio (mg/L Mg )
(mg/L Cl‐)

Cloretos

(mg/L Fe++ )

Ferro Total
TOG

(mg/L)

3.900
984
145
18.850
0,35
69

Tabela 5 ‐ Características físico‐químicas da água produzida do vaso 4 pós‐tratamento.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO‐QUÍMICAS

VALORES ENCONTRADOS

pH

6,32

Turbidez

(UNT)

Condutividade

(µS/cm)

4,8
174.200

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)

137.400

Alcalinidade Total (mg/L CaCO3)

230

Acidez Total (mg/L CaCO3)

21

Dureza Total
Cálcio

(mg/L CaCO3)
(mg/L Ca++)
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3.890
849

7

Magnésio (mg/L Mg++)

177

(mg/L Cl‐)

Cloretos

18.700
++

Ferro Total

(mg/L Fe )

TOG

0,55

(mg/L)

82

Tabela 6 ‐ Características físico‐químicas da água produzida do vaso 5 pós‐tratamento.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO‐QUÍMICAS

VALORES ENCONTRADOS

pH

6,12

Turbidez

(UNT)

Condutividade

3,2

(µS/cm)

179.000

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)

138.200

Alcalinidade Total (mg/L CaCO3)

220

Acidez Total (mg/L CaCO3)

38

Dureza Total
Cálcio

(mg/L CaCO3)

3.270

(mg/L Ca++)

945

++

Magnésio (mg/L Mg )
Cloretos
Ferro Total

189

(mg/L Cl‐)

18.886
++

(mg/L Fe )

0,22

Teor de Óleos e Graxas ‐ TOG (mg/L)

5.

56

Filtração convencional

Nesta etapa o sobrenadante de cada vaso foi submetido à filtração convencional para remover as
partículas em suspensão porventura ainda existentes. Após a filtração, foram realizadas análises
de turbidez nas amostras tratadas de cada vaso e não se verificou diminuição significativa nestes
valores. Em relação à análise do TOG os resultados revelaram que houve diminuição significativa
deste parâmetro. As análises de turbidez e TOG podem ser vistos na tabela 7.
Tabela 7 ‐ Análises de Turbidez e TOG dos vasos 1 a 5 pós‐filtração.
VASOS

TURBIDEZ (UNT)

TOG (mg/L)

1

3,4

30

2

3,8

32

3

4,2

28

4

4,6

34

5

3,0

22
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6.

Biorremediação

Após a filtração, o filtrado obtido foi submetido há uma degradação biológica com objetivo de
reduzir ainda mais o óleo emulsionado. Para isto foi inoculado uma cepa da bactéria
Pseudomonas aeruginosa, previamente adaptada, com objetivo de degradar as moléculas de
hidrocarbonetos ainda existentes, utilizando para tal o nitrato como fonte de nutriente e
condições adequadas de temperatura e pH. Após este último processo, que durou 72 horas,
analisou‐se novamente a turbidez e o TOG das amostras de cada vaso. Os resultados podem ser
observados de acordo com a tabela 8.
Tabela 8 ‐ Análises de Turbidez e TOG dos vasos 1 a 5 pós‐filtração e pós‐biorremediação.
VASOS

TURBIDEZ (UNT)

TOG (mg/L)

1

3,3

16

2

3,6

19

3

4,0

15

4

4,5

18

5

3,0

12

CONCLUSÕES
Após análises dos resultados, chegaram‐se as seguintes conclusões:
1) Que o tratamento ora proposto reduziu os constituintes indesejáveis como ferro total,
turbidez e TOG para valores aceitáveis de acordo com a Resolução CONAMA N° 357/05;
2) Após as etapas de coagulação/floculação e oxidação química, o hipoclorito de sódio a 5% foi
o agente oxidante mais eficiente na redução da turbidez presente na água produzida;
3) Na filtração houve redução significativa do TOG em mais de 50% em relação à água bruta;
4) Na biorremediação usando a cepa da bactéria Pseudômonas aeruginosa, os valores do TOG
foram reduzidos em mais de 50% em relação à água filtrada;
5) Não foi possível reduzir significativamente os sólidos totais dissolvidos e consequentemente
a condutividade, os cloretos e os outros parâmetros associados às espécies em solução, pois não
foi utilizado nenhum processo que pudesse removê‐los.
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RESUMO
Os ésteres são compostos químicos orgânicos que são
utilizados em grandes escalas pelas indústrias de
alimentos e cosméticos, isso devido o seu potencial uso
em flavorizantes. Com o crescente aumento
populacional no mundo, as indústrias buscaram novos
métodos de produção para suprir a demanda, e assim
alguns dos produtos alimentícios e de cosméticos
passam adquirir novas formulações em sua composição,
incrementando como um dos ingredientes aos seus

produtos os ésteres. Este trabalho tem como um dos
focos principais apresentar uma metodologia para a
produção do 3‐metil‐1‐butila (acetato de isoamila),
utilizando a reação de esterificação via enzimática, em
que faz uso de um catalisador biodegradável como o da
casca da laranja, proporcionando assim uma baixa
demanda energética na sua produção, e contribuindo de
certa forma para conservação do meio ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: Éster, enzima, aromatizante, metodologia de produção.

PRODUCTION OF AROMA ISOAMYL ACETATE USING THE BARK OF ORANGE AS A CATALYST OF
ESTERIFICATION REACTION
ABSTRACT
Esters are organic chemicals which are used in large
scale for the food and cosmetic industries that due to
their potential use in flavoring. With increasing
population growth in the world, industries have sought
new methods of production to meet demand, and so
some of the food products and cosmetics are acquiring
new formulations in its composition, increasing as one

of its products ingredients esters. This work is a major
focus present a methodology for the production of 3‐
methyl‐1‐butyl (isoamyl acetate) using the enzymatic
esterification reaction pathway, which makes use of a
biodegradable catalyst such as orange peel , thus
providing a low energy demand in their production, and
contributing in some way to preserve the environment.

KEY‐WORDS: Ester, enzyme, flavoring, production methodology.
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PRODUÇÃO DO AROMA ACETATO DE ISOAMILA USANDO A CASCA DA LARANJA COMO
CATALISADOR DA REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO
INTRODUÇÃO
Os ésteres são compostos orgânicos que são classificados como essências, óleos e ceras,
segundo Alves (2009), os mesmos são produzidos através da reação química denominada
esterificação, em que o ácido carboxílico e o álcool reagem entre si para formar como os
produtos da reação, o éster e a água. Na forma de essências “os ésteres são obtidos através da
reação com ácidos e alcoóis de cadeia curta”. Nessa forma os ésteres são muito usados pelas
indústrias de alimentos, como sabores e aromas artificiais, como os flavorizantes de frutas
presentes nas gomas de mascar, refrescos artificiais, gelatina entre outros. O acetato de 3‐metil‐
1‐butila (acetato de isoamila) “é um éster muito usado no processo de aromatização, tendo um
forte odor de banana quando não está diluído e um odor remanescente de pêra quando está
diluído em solução” (SILVA, 2010). Já na forma de óleos, conforme Alves (2009) “os ésteres que
derivam apenas de um álcool, como a glicerina ou propanotriol, como o próprio nome já diz,
trata‐se de um álcool com três hidroxilas, a reação acontece com três ácidos, sendo assim, o
produto será um triéster”. Um exemplo dessa classificação é a esterina que é encontrado na
gordura animal conhecida como o sebo. “Quando alcoóis com elevado número de carbonos
reagem com ácidos surge uma nova forma de ésteres, conhecida como a cera” (ALVES, 2009), em
que as mais conhecidas são a cera de abelha, a de carnaúba que é utilizado na fabricação de velas
e as graxas para sapatos.
Em busca dos sabores e fragrâncias presentes na natureza, que são derivados de fontes
como plantas e carnes, o ser humano buscou a sua produção por meio de síntese química, ou
fermentações. Segundo Franssen, Alessandrini e Terraneo (2005) com a grande demanda das
pessoas por aromas naturais surgem à estimulação por partes das indústrias a utilizar enzimas ou
microrganismos para a produção desses compostos químicos, de forma que produtos químicos
tóxicos não sejam aplicados, mas sim os próprios catalisadores da natureza. A química dos
aromas e fragrâncias está em busca cada vez mais de compostos altamente puros, e para isso
acontecer é preciso produzir os mesmos para suprir a demanda, na maioria das vezes é utilizada
à biocatálise em sua produção, por ser muito benéfico já que as enzimas são reconhecidas por
sua alta seletividade e, portanto, são capazes de realizar conversões muito limpas (FRANSSEN;
ALESSANDRINI; TERRANEO, 2005). Graças a esses fatores é que se tem observado a grande
utilização da biocatálise na produção de produtos químicos finos, inclusive com o alto excesso
enantiomérico (VIEIRA et al., 2009).
As enzimas são proteínas capazes de catalisar grande variedade de reações favoráveis na
síntese orgânica, que atualmente podem ser classificadas em seis classes, de acordo com Silva
(2012) são oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. Na Tabela 1
estão apresentados os tipos de reações e as necessidades de coenzimas para essas classes de
enzimas:
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Tabela 1 ‐ Tipo de reação e necessidade de coenzima nas classes de enzima
CLASSES DE ENZIMAS

TIPO DE REAÇÃO

NECESSIDADE DE COENZIMA

Oxidorredutases
Transferases
Hidrolases
Liases
Isomerases

Reduções/oxidações
Transferência de grupos
Hidrólises e condensações
Adições/eliminações
Izomerizações
Formação e clivagem de ligação
carbono com oxigênio, enxofre e
nitrogênio
FONTE: Silva, 2012.

Sim
Sim
Não
Não
Não

Ligases

Sim

Todas as enzimas agem por terem um centro ativo em sua constituição, que conforme
Silva (2012, p. 30) “é o local onde se processam as reações com determinados substratos. Esse
centro ativo é geralmente constituído de alguns resíduos de aminoácidos da cadeia de proteína e
um grupo não‐protéico, sendo responsável pela atividade biológica da enzima”. Seguindo a
mesma citação de Silva (2012) as enzimas possuem especificidade quanto ao tipo de reação
catalisada, em que as mesmas catalisam um único tipo de reação química ou um grupo de
reações intimamente relacionadas, em que as mesmas também possuem elevada seletividade
com relação ao substrato.
As hidrolases são bem conhecidas pela sua capacidade de catalisar as reações de
hidrólises (Figura 1), mas como menciona Silva (2012), a literatura relata que as mesmas são
eficientes nas reações inversas, de esterificação.

FONTE: Silva, 2012.

Figura 1 ‐ Representação da equação química de hidrólise de 2c e 2d com EBEL (Extrato Bruto
Enzimático da Laranja)
Conforme Bevilaqua6 (2005) apud Silva (2012, p. 76) “Geralmente na presença de excesso
de água as reações de hidrólises são favorecidas, já em meios dotados de baixas atividades de
água, as reações de esterificação tornam‐se viáveis”. Silva (2012) relata que o complexo
BEVILAQUA, J. Vaz. Estudo da catálise enzimática em meio orgânico para a produção de protótipo de
fármaco antiasmático. Tese de Doutorado. Programas de pós-graduação de engenharia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. 2005.
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enzimático presente na casca de laranja desidratada (CLD) apresenta um significativo potencial
hidrolítico, havendo no mesmo a possibilidade da realização da reação reversa, ou seja, a
esterificação, catalisada por enzimas constituinte na CLD.
Tratando ainda de hidrolases, existem as lipases que são biocatalisadores que tem
ganhando uma atenção especial devido o seu método de biocatálise, nos últimos anos. Segundo
Dhake, Thakare e Bhanage (2013) isso tem ocorrido devido à mesma ser responsável por síntese
de ésteres de sabor e fragrância, em que é livre de solvente, bem como nos meios de reação não
aquosos, como é o caso do tipo orgânico. As mesmas são classificadas como hidrolases que pode
ser obtida por fontes comerciais disponíveis ou isoladas, como acontece com os biocatalisadores.
Conforme Dhake, Thakare e Bhanage (2013) a legislação ambiental tem trazido para as
indústrias, mais desenvolvimento de forma ecológica com competitividade e responsabilidade
social, em processos benignos e econômicos, fazendo assim com que essas indústrias tenham
grandes interesses na elaboração de novas metodologias de química verde.
Além das lipases, outro fator relevante na reação enzimática de ésteres é o doador de
acila, em que alguns casos uns produzem mais produto desejado do que outros. Conforme
Florjanczyk‐Bialecka et al. (2011) após fazer uma reação de transesterificação entre 2‐feniletanol
com acetato de etila, e outra com acetato de vinila, as duas com enzimas Yarrowia lipolytica, foi
visto que a reação com acetato de vinila produziu 78% ± 7% de acetato de 2‐feniletila (produto
desejado) contra 73% ± 4% com o acetato de etila. Como se pode observar na Figura 2.
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FONTE: Florjanczyk‐Bialecka et al., 2011.

Figura 2 ‐ Reações de transesterificação catalisada com Yarrowia lipolytica usando ésteres de
acetato como doadores de acilo
Outro ponto a se destacar na síntese enzimática é a sua capacidade de diferenciar
substâncias quirais, habilidade esta de grande importância na química de aromas, pois, em
muitos compostos presentes nas fragrâncias é observado atualmente o poder da quiralidade dos
mesmos, em que são propriedades características que a molécula pode oferecer aos produtos
finais após a síntese. Segundo Silva (2012, p. 24) “uma molécula é considerada quiral quando não
é sobreponível a sua imagem especular e não apresenta qualquer elemento de simetria”. Essa
quiralidade que se fala é de suma importância para as indústrias farmacêuticas, indústrias
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químicas e bioquímicas, como aborda Queiroz7 (2002) apud Silva (2012, p. 24) que compostos
como DNA, enzimas, anticorpos e hormônios, são constituído de moléculas quirais, tendo as
mesmas um papel importante para o funcionamento correto do corpo dos seres vivos. Na
perfumaria tem como um bom exemplo de enantiomerismo o composto limoneno, em que o seu
enantiômero de configuração (R) tem aroma de laranja, enquanto o (S) tem aroma de limão
conforme apresenta a Figura 3.
CH3

CH3

LIMONENO

H3 C

CH2

H3 C

CH2

(R) Odor de laranja
(S) Odor de limão
FONTE: Anton, 2011.

Figura 3 ‐ Configuração (R) e (S) do composto limoneno
No entanto, além das particularidades das sínteses enzimáticas, a mesma está cada vez
mais se expandindo na fabricação de produtos industriais, que é caracterizado como uma nova
tecnologia de produção. Produtos derivados de fragrâncias e flavorizantes são grandes alvos
dessa síntese, que é conhecida na literatura como “biotecnologia”, o processo de atuação da
síntese enzimática. Com base no tema deste trabalho é que foram feitas as reações de
esterificação via enzimática utilizando as enzimas presentes na casca da laranja, para a produção
do acetato de isoamila que é o produto obtido neste trabalho.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste artigo foram produzidas reações de esterificação via
enzimática, análise e caracterização dos produtos finais.
 Equipamentos e Vidrarias:
Para caracterização dos produtos obtidos foi utilizado à cromatografia gasosa acoplada à
espectroscopia de massa (GC‐EM), em um cromatógrafo CGMS‐QP2010 SE‐SHIMADZU‐ CG 2010
PLUS nas seguintes condições de análises: Temperatura do Injetor de 200°C, coluna iniciando a

7

QUEIROZ, N. Síntese enantiosseletiva de amidas e ésteres catalisada por lípases. 132 f. Tese (Doutorado em
Química Orgânica) – Curso de Pós‐graduação em Química, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2002.
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temperatura de 40°C na qual permanece por 5 min, seguido de aquecimento a 5°C/min até 90°C
depois 20°C/min até 290°C. A temperatura da interface foi de 310°C e do detector de 250°C.
 Reagentes:
Os reagentes utilizados foram: hexano P. A., acetona P. A., álcool isoamílico P. A., acetato
de etila P. A., acetato de vinila P. A., solução de vanilina, iodo, peneira molecular e casca da
laranja adquiridas no comercio local do município de Apodi‐RN.
 Preparação da Casca da Laranja Desidratada (CLD):
Para preparação da casca da laranja para utilizar a enzima presente na mesma, foram
ralados 190,52 g da casca e colocado juntamente com a acetona P. A. em um becker de 1000 mL
até toda a casca ralada ficar submersa por um período de tempo de 30 minutos. Após isso foi
feito uma filtração a vácuo da acetona e a casca ralada. Em seguida as mesmas foram colocadas
para secar a temperatura ambiente, após seca foi colocado juntamente com hexano P. A. em um
becker de 1000 mL até toda a casca ficar submersa por um período de tempo de 20 minutos.
Logo após foi feito outra filtração a vácuo para separação do hexano e a casca da laranja
desidratada, que após secar a mesma sobre a bancada foi pesada a massa da casca, sendo o seu
peso 78,92 g, ou seja, 116, 6 g foi retirado da massa da casca no momento das extrações,
estando assim à mesma pronta para ser usada na reação.


Reação de Acetilação do Álcool Isoamílico com Acetato de Vinila e a Esterificação Via
Enzimática com a Casca da Laranja Desidratada (CLD)

Para a produção do acetato de isoamila foram reações em triplicata, e dois controles,
sendo um deles a reação isenta da CLD e a outra isenta do álcool isoamílico, seguindo todas elas
uma metodologia padrão.
Metodologia Padrão:
Foram adicionados 19,6 mL de hexano P. A. em um erlenmeyer de 50 mL, seguido de 0,3
mL de acetato de vinila P. A., 0,1 mL do álcool isoamílico P. A., sendo adicionado em seguida 2 g
da CLD e logo após 0,5 g de peneira molecular, em seguida foi fechado e levado à mesa agitadora
por um período de tempo de 24 horas, como mostra a Figura 4.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

FONTE: Próprio autor, 2014.

Figura 4 – Reação em mesa agitadora
Todas as reações ocorreram em um período de tempo igual de 24 horas, e logo após
foram feitas as retiradas de cada amostra e posterior análise no GC‐MS para assim poder
começar a fazer as análises das mesmas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Decorrido o tempo de reação foram realizadas as análises e caracterização dos produtos,
através da cromatografia gasosa acoplada à espectroscopia de massa (GC‐MS), que demonstrou
a formação do produto esperado, o acetato de isoamila cujo o espectro de massa pode ser
visualizado na Figura 5.

FONTE: Próprio autor, 2014.

Figura 5 – Espectro de massa do 3‐metil‐1‐butila (acetato de isoamila)
O rendimento alcançado na reação efetuada, esquematizada na figura 6, podem ser
considerado como satisfatório, principalmente por ser um teor de conversão significativo, obtido
através de metodologia de baixo custo, utilizando as enzimas da casca da laranja, que é um
rejeito industrial, na catálise de produtos de valor industrial.
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FONTE: Próprio autor, 2014.

Figura 6 – Reação do álcool isoamílico com o acetato de vinila para a produção do acetato de
isoamila
Destaca‐se que na reação (controle) em que estava ausente a CLD o valor do produto
desejado cai bastante ao se comparar com as reações anteriores, chegando assim o seu valor
igual a 5,12 %, o que mostra a grande importância da enzima como catalisador no meio
reacional. Na outra reação controle que estava ausente do álcool isoamílico P. A., a mesma não
apresentou nenhuma porcentagem do acetato de isoamila, sendo o principal responsável por
esse resultado à ausência do álcool isoamílico P. A. no meio da reação.
CONCLUSÃO
Este trabalho demonstrou que através da biocatálise é possível produzir o éster acetato
de 3‐metil‐1‐butila (acetato de isoamila), que é bastante utilizado pelas indústrias de alimentos e
cosméticos, já que tem um odor muito forte e similar ao da banana quando não diluído e
parecido com o de pêra quando diluído em solução.
Considerando que o processo de produção via enzimático vem crescendo bastante nos
últimos anos, e que essa é uma metodologia que traz menos riscos para as pessoas que
manipulam as reações, já que não são produtos tóxicos, contribuindo assim com a conservação
do meio ambiente e proporcionando uma baixa demanda energética na sua produção, já que as
reações ocorrem em temperatura ambiente não precisando de aquecimento e pressão elevada.
Em virtudes dos fatos mencionados acima, essa é mais uma metodologia de produção em
potencial para serem usadas pelas as indústrias e universidades, incentivando os alunos e
profissionais da área de química a procurar tecnologias de baixo custo e que façam uso de
materiais biodegradáveis.
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RESUMO
O trabalho consistiu na avaliação das condições da
qualidade das águas do Rio Pericumã. Localizado na
porção noroeste do Maranhão, com extensão de
115,51 km (da cabeceira à foz), onde sua bacia banha
1,17 % do território, com área de drenagem de
aproximadamente 3.888,55 km2. Na pesquisa
objetivou‐se fornecer uma visão da situação atual dos
recursos hídricos e da qualidade da água utilizada
pela população e, quais fatores são responsáveis pela
modificação da disponibilidade qualitativa da água,
observados em cinco pontos ao longo do rio. Os
procedimentos metodológicos utilizados foram a
revisão bibliográfica, o levantamento de campo para
reconhecimento geral da área e pontos amostrais de
coleta da água, utilizando ferramentas de
geoprocessamento (GPS, SIG`S e SR); e análise física,
química e microbiológica em laboratório. Nas análises
foram avaliados os parâmetros físicos (temperatura e

turbidez), químicos (pH, oxigênio dissolvido, demanda
bioquímica de oxigênio, nitrogênio total, fósforo total
e sólidos totais dissolvidos) e microbiológicos
(coliformes totais & termotolerantes) de qualidade
da água. Constatou‐se que os valores dos parâmetros
oxigênio
dissolvido,
coliformes
totais
&
termotolerantes, pH, fósforo total e turbidez estão
em discordância com a resolução CONAMA nº
357/05. Assim, a partir da análise dos parâmetros e
do cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA), a
pesquisa forneceu informações importantes da
qualidade da água e seus efeitos sobre o ambiente,
onde confrontadas com outras investigações
científicas dão o panoroma geral das atividades
antrópicas que podem afetar a sustentabilidade dos
mananciais e da qualidade da água do rio consumida
pela população.

PALAVRAS‐CHAVE: qualidade, água, geoprocessamento, CONAMA.

INDEX OF PERICUMÃ RIVER WATER QUALITY IN PINHEIRO COUNTY, MARANHÃO
ABSTRACT
The work consisted in assessing the condition of the
water quality of the River Pericumã. It is located in
the northwestern portion of Maranhão, with a length
of 115.51 km (from headwater to mouth), which has
1.17% of the bay bathed by the river with drainage
area of about 3,888.55 Km2. It was aimed in the
research to provide a current view of water resources
and quality used by the population and, what factors
are responsible for the changing of water quality and
availability seen in five points along the river. The
methodological procedures used were: bibliography
review; a survey of the research field in order to give
a general view and specific points of water collection,
using geoprocessing tools (GPS, SIG's and SR); and
physical, chemical and microbiological analysis in
laboratory. It was analyzed the physics parameters

(tempeture and turbidit), chemistries (pH, dissolved
oxygen, the biochemical necessity of oxygen, total
nitrogen, total phosphorus, total solids dissolved)
microbiologic (fecal coliforms and termotolerates) of
water quality. It was noticed that the dissolved
oxygen
parameters,
total
coliforms
and
termotoleates, pH, total Phosphorus and turbidit are
in disagreement with the resolution of CONAMA nº
357/05. So, from the parameters analyses and indices
of water quality calculus. (IQA), the research provide
important information about the water quality and
its effects among the environment, where faced with
another scientific research give a general idea of
entropic activities that can affect the spring
sustainability and river water quality consumed by
population.

KEY‐WORDS: quality, water, geoprocessing, CONAMA.
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ÍNDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PERICUMÃ NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, MARANHÃO
1. INTRODUÇÃO
A água é um dos recursos naturais renováveis de maior importância para a sobrevivência
dos seres vivos e exerce uma influência decisiva na qualidade de vida das populações humanas.
No entanto, o multiuso e a ineficiência no gerenciamento dos recursos hídricos têm causado a
degradação ambiental e um risco de escassez de água que pode comprometer as futuras
gerações (Tundisi, 2011).
De acordo com Suguio (2006), a água, especialmente aquela na forma doce, representa um
recurso natural tão significativo quanto o petróleo para a sociedade moderna. Desta forma, em
meio aos diferentes usos da água, o abastecimento humano é prioritário, o que aumenta a
responsabilidade sobre a preservação dos corpos hídricos ou mananciais.
O aumento da população mundial, que atualmente é de 7 bilhões de habitantes, associado
ao êxodo rural que concentra um número elevado de pessoas nas áreas urbanas, são fatores
responsáveis pela alta demanda de recursos naturais e produção de resíduos (Silveira et. al,
2003). Nesse sentido, os sistemas hídricos são receptores de efluentes domésticos e industriais,
tornando‐se disseminadores de substâncias e agentes patogênicos, que podem ocasionar
doenças e problemas ambientais.
A problemática principal está no saneamento básico, onde se estima que 60% da população
mundial lançam seus esgotos in natura (WHO, 2004). O Brasil teve um grande aumento
populacional urbano nas últimas décadas o que gerou um quadro de uso e ocupação
desordenada do solo, com infraestrutura precária e degradação ambiental, principalmente na
periferia das grandes cidades (Silveira et. al, 2003).
Porém, a ausência de elementos fundamentais para a formulação de um modelo de
planejamento que consiste nas relações entre saneamento, saúde pública e ambiente, requer
uma avaliação ambiental dos efeitos de atividades, como: agricultura, indústria, saneamento e
construção civil, sobre a população e o ambiente, como uma etapa importante para elaboração
de projetos de interesse público.
Portanto, a análise de indicadores da qualidade das águas do Rio Pericumã que é
consumida pela população do município de Pinheiro (MA) permite compreender os diferentes
cenários, por meio de uma visão holística, dos problemas e as deficiências da gestão dos recursos
hídricos, fornecendo subsídios que podem ser incorporados ao Plano Diretor Municipal, e servir
como base em inúmeros projetos de desenvolvimento da região.
Nesse contexto, a Baixada Maranhense, em especial, apresenta características geográficas,
sociais, econômicas, políticas e ambientais, que devem ser mensuradas utilizando‐se indicadores
ambientais eficientes e, principalmente, de baixo custo como subsídios na elaboração de planos e
serviços urbanos que minimizem os impactos negativos nos ecossistemas aquáticos e na saúde
pública.
São vários os parâmetros que são analisados para avaliar a qualidade da água dos
mananciais, o que dificulta a compreensão e interpretação dos resultados. Contudo, a utilização
de indicadores ambientais como ferramenta de análise pode ser considerado um meio eficaz na
promoção das políticas públicas (Santos et. al., 2008).
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A ideia principal dos indicadores ambientais é resumir ou indexar dados ambientais
existentes, permitindo a comunicação de informações sobre a qualidade do corpo hídrico
estudado e avaliar as condições ambientais que promovem impactos sobre os fatores bióticos e
abióticos do meio. Desta forma, os indicadores ambientais são de fácil compreensão para gestão
e administração pública e privada, no que tange ao planejamento e elaboração de políticas
públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, bem como do meio
ambiente, visto que estão expostos, principalmente, aos riscos da contaminação de águas
superficiais e subterrâneas (Santos, et. al., 2008).
Com metodologia integradora o Índice de Qualidade da água – IQA vem sendo utilizado por
diversos pesquisadores, desde trabalhos pioneiros como o de Horton (1965). Esta ferramenta
tem por objetivo principal sintetizar um conjunto de variáveis físicas, químicas e biológicas,
indicativas da qualidade da água, em um único valor numérico.
Entretanto, o desenvolvimento de indicadores ambientais como instrumento de
mensuração é útil, apesar das vantagens e limitações, na avaliação qualitativa e quantitativa de
atividades antropogênicas e fenômenos naturais, subsidiando a gestão dos recursos hídricos.
Assim, nas últimas décadas, os indicadores da qualidade ambiental estão sendo utilizados
como umas das alternativas de avaliação dos problemas sociais, econômicos e ambientais, que
trazem prejuízos, principalmente, para os recursos hídricos e a qualidade de vida urbana, o que
pode comprometer a salubridade no ambiente.
Por esse motivo, a pesquisa teve como objetivo avaliar as águas do rio Pericumã, utilizando
o Índice de Qualidade de Água – IQA, como padrão de qualidade, e efetuar seu enquadramento,
segundo seus usos preponderantes, como estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05.
2. MATERIAL & MÉTODOS
2.1. Área de Estudo
O município de Pinheiro teve sua emancipação com a lei estadual nº 269 de 31 de
Dezembro de 1948. Este possui uma área de 1.512,958 km2 e uma população de 78.162
habitantes, com densidade demográfica de 51,66 hab/km2, colocando‐o na posição de mais
populoso da Baixada Maranhense, destes 46.487 habitantes residem na zona urbana, enquanto
que 31.675 habitantes residem na zona rural (IBGE, 2010).
O clima da região é do tipo equatorial com transição para o tropical úmido (Aw) de acordo
com a classificação de Koppen. O índice pluviométrico possui uma média entre 400 a 1200 mm,
segundo o Núcleo Geoambiental/UEMA, tendo o maior índice no período de janeiro a julho
(chuvoso) e o menor no período de agosto a dezembro (estiagem), com temperaturas médias
anuais superiores a 27ºC.
O bioma amazônico é característico do local, sua vegetação típica é influenciada pelo fluxo
de energia que obedece aos pulsos de inundações, pois nos campos secos a vegetação
predominante é de gramíneas, ciperáceas e espécies de igapó, já no período de chuvas, com a
formação dos lagos a presença de macrófitas aquáticas é evidente, ocorrendo grande produção
de biomassa (Santos apud Pinheiro, et. al. 2010). No aspecto hidrológico, a cidade é banhada
pelo rio Pericumã e lagos, que fornecem água (uso e consumo) e alimento (pescado) para
população.
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Este rio, segundo Santos (2004), localiza‐se no setor noroeste do Maranhão, e sua bacia
banha 1,17 % do território, com área de drenagem de aproximadamente 3.888,55 km2. A rede
hidrográfica de acordo com o autor tem padrão dendrítico, constituído de rios intermitentes ou
rios de chuva. Sua extensão é de 115,51km (da cabeceira à foz), percorrendo vários municípios.
Como este curso d’água é utilizado para o transporte, alimentação e fonte de água para outros
fins, ele é considerado um dos principais rios da baixada maranhense.
A economia da cidade tem como base a agropecuária, indústria e serviços. Em relação ao
saneamento básico, a gestão municipal e a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
– CAEMA são responsáveis conjuntamente pelas etapas do sistema sanitário.
A prefeitura possui em sua estrutura organizacional a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMMA), porém, esta não destacou nenhum projeto que tenha ou esteja sendo
realizado na melhoria das condições ambientais e de vida da população (site oficial). Em
contrapartida, entidades do terceiro setor (Ong’s, Oscip’s, etc.) assumem parte da
responsabilidade social e ambiental da região.
2.2 Seleção das estações de coleta no Rio Pericumã
A tecnologia de geoprocessamento utilizada na pesquisa é composta pelos seguintes
instrumentos: O Global Position System – GPS, O Sistema de Informações Georeferenciadas – SIG
(SPRING versão 5.1.2/2010), e o Sensoriamento Remoto (SPRING versão 5.1.2, Arcview 8.3 e o
Arcgis da ESRI), os quais foram trabalhados conjuntamente para obtenção informações e mapas
temáticos da região.

Figura 01: Mapa de localização da área de estudo (rio Pericumã) no município de Pinheiro – MA.
Os pontos de coleta estão distribuídos desde a proximidade da nascente até a barragem, onde
não ocorre influencia da cunha salina.
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2.3 Amostragem
As coletas foram realizadas nos meses de junho e agosto de 2012, com aquisição das
amostras conforme a padronização do Manual Técnico para Coleta de Amostras de Água
(Florianópolis, 2009), que utiliza como referências suplementares as seguintes normas: NBR da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Standard Methods for Water and
Wastewater ‐ APHA/American Public Health Association (1992).
2.4 Análise dos parâmetros de qualidade da água do Rio Pericumã
A determinação dos parâmetros de qualidade da água está pautada na metodologia
empregada pelas seguintes instituições: National Sanitation Foudantion (NSF), Standad Methods
for the Examination of water and Wastewater – APHA/American Public Health Association (1992)
e a Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Os parâmetros e suas
respectivas metodologias estão descritos na tabela 01:
Tabela 01: Metodologias utilizadas na determinação dos parâmetros
Parâmetros
1. Oxigênio Dissolvido (OD)

Metodologias
Método de Winkler (CETESB)/Medição com Multiparâmetro HI
HANNA 9828.

2. Coliformes Totais e Termotolerantes e Método Colilert – IDEXX ‐ Quanti‐Tray/2000. Insert and Most
E. Coli
Probable Number (MPN) Table.
3. Potencial Hidrogeniônico (pH)

Medição com Multiparâmetro HI HANNA 9828.

4. Demanda Bioquímica de Oxigênio Método titrimétrico de Winkler.
(DBO)
5. Fosfato Total
Método do ácido ascórbico (CETESB).
6. Temperatura

Multiparâmetro HI HANNA 9828.

7. Nitrogênio Total

Método Nitrogênio orgânico e total Kjeldahl, com redução nitrito
na coluna de cádmio.

8. Turbidez

Medição com Multiparâmetro HI HANNA 9828 e Método do
Turbidímetro.

9. Sólidos Totais Dissolvidos (TSA)

Medidor HI HANNA 98188.

2.5 Cálculo do Índice de Qualidade da Água – IQA
Para o cálculo do IQA foi tomada como base a metodologia proposta pela National
Sanitaion Foudantion (NSF), descrita por Brown et al. (1970) e Comitesinos (1990), com
adaptação da CETESB (1997).
A seguinte fórmula foi utilizada:

equação (1)
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onde:
IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 a 100;
∏: é o multiplicatório;
qi: qualidade do i‐ésimo parâmetro, um número entre 0 a 100, obtido da respectiva “curva média
de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida; e
wi: peso correspondente ao i‐ésimo parâmetro, um número entre 0 a 1, atribuido em função da
sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que:

equação (2)
em que:
n: número de parâmetros que entram no cálculo do IQA.
Observações:
1. No caso de não se dispor do valor de algum dos 9 parâmetros, o cálculo é inviabilizado.
2. A partir do cálculo efetuado, pode‐se determinar a qualidade das águas brutas que,
indicada pelo IQA numa escala de 0 a 100 (ver tabela 3).
Na operação da equação do IQA foi utilizado os seguintes parâmetros e seus respectivos
pesos (número entre 0 e 1), como apresentado na tabela abaixo:
Tabela 02: Parâmetros e pesos relativos ao IQA
Parâmetros
1. Oxigênio Dissolvido
2. Coliformes Totais e Termotolerantes
3. Potencial Hidrogeniônico (pH)
4. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
5. Fosfato Total
6. Temperatura
7. Nitrogênio Total
8. Turbidez
9. Sólidos Totais Dissolvidos (TSA)

Pesos Relativos
0,17
0,15
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08

Fonte: CETESB (1997).
Com o valor da média do IQA obtido na análise dos pontos de amostragem do rio Pericumã,
determinamos a classe de qualidade em que deve ser enquadrado o tributário, conforme o
padrão utilizado pela Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. As
classes e seus intervalos estão expressos na tabela 3:
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Tabela 3: Classes de qualidade da água, intervalos e cores de referência.
Classes
Excelente
Bom
Regular
Ruim
Muito ruim

Intervalos
90 < IQA ≤ 100
70 < IQA ≤ 90
50 < IQA ≤ 70
25< IQA ≤ 50
0 < IQA ≤ 25

Cor de referência

Fonte: CETESB (1997).
3) Resultados e Discussão
Dentre os parâmetros analisados, verificamos que a concentração de oxigênio dissolvido,
coliformes totais & termotolerantes, pH, fósforo total e turbidez apresentaram números mais
alarmantes, já que os valores de referência (CONAMA nº 357/05) foram ultrapassados nos
pontos de amostragem (tabela 04).
Tabela 04: Valores dos parâmetros analisados e do IQA no rio Pericumã, nos meses de junho e
agosto de 2012 (CONAMA nº 357/05). Valores em destaque indicam não atendimento aos
padrões legais.
PARÂMETROS
Oxigênio Dissolvido
mínimo: 6 mg/L
Coliformes Totais e
Termotolerantes
máximo: 200 UFC
por 100 ml/L
Potencial
Hidrogeniônico ‐ pH
ideal: entre 6,0 e 8,0
Demanda Bioquímica
de Oxigênio
máximo 3,7 mg/L

Fosforo Total
máximo: 0,02 mg/L

Temperatura (°C)

PONTO DE
COLETA
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05

jun/12
7,45
7,39
6,97
5,10
5,24
4884
3880
2690
2490
2420
5,33
5,22
5,45
5,10
4,50
1,01
0,51
0,92
0,1
0,81
0,74
0,98
0,42
0,50
0,60
29,6
30,9
32,9
32,4
32,1

ago/12
2,93
5,05
5,58
5,91
5,80
2419,6
812,2
290,9
344,8
193,5
4,68
5,06
4,98
5,35
5,28
2,22
2,48
3,15
3,34
1,21
0,70
0,64
0,68
0,64
0,55
29,2
31,1
32,1
31,0
32,2

Data da Coleta
marc/13
abr/13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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Nitrogênio Total
máximo: 3,7 mg/L

Turbidez
máximo: 40UNT

Sólidos Totais
Dissolvidos (TDS)
máximo: 500 mg/L

Índice de Qualidade
da Água ‐ IQA

PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05
PA01
PA02
PA03
PA04
PA05

0,10
0,30
0,40
0,50
1,00
45,6
32,6
30,2
30,7
46,9
46,9
65
66
73
80
43,83
44,44
48,80
49,90
42,90

1,10
1,50
0,80
0,60
3,50
90
52,8
25
26
70
68
95,25
102
105
106
30,86
54,61
51,27
57,63
57,32

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

A concentração de oxigênio dissolvido apesar de apresentar valores próximos ao
estabelecido demonstrou uma pequena queda entre os meses de junho e agosto, esta situação
pode está relacionada com o período de estiagem, onde o rio Pericumã apresentava nível de
água baixo em relação à época de cheia.
Em relação à concentração de coliformes termotolerantes os níveis ultrapassaram
significativamente os limites legais (200 UFC por 100 ml/L) em quase 100% dos pontos
amostrados. Segundo Saad et al. (2007) a condição comum desta variável é enquadrar‐se nos
padrões legais no período chuvoso. Contudo, esta situação só poderá ser confirmada após as
coletas nesse período. No entanto, alguns autores como Lopes et al. (2008) concluíram que as
altas concentrações devem‐se principalmente as atividades agropecuárias e o despejo de esgoto
doméstico sem tratamento.
Os valores de DBO(5,20) foram baixos nas estações amostrais, já que não ultrapassou a
concentração permitida pelos limites legais. Esta variável é fundamental para o controle da
poluição das águas por matéria orgânica, principalmente o lançamento de esgotos in natura.
Assim, os valores desta variável indicam boa qualidade da água para sobrevivência de organismos
aeróbios no corpo hídrico.
A concentração de fósforo total permaneceu acima do limite em 100% das amostras
coletadas no período de junho e agosto (2012) no rio Pericumã. Como descrito na área de
estudo, a economia e infraestrutura da cidade de Pinheiro apresenta atividades agropecuárias e
deficiência no esgotamento sanitário, situação pertinente na maioria dos municípios brasileiros, a
qual viabiliza a presença elevada deste composto nos corpos hídricos.
A turbidez apresentou nos pontos 01 e 05 valores acima do limite permitido (40 UNT).
Fato devido à presença de sólidos em suspensão de origem variada (CETESB, 2008).
Em todos os pontos amostrados (PA01, PA02, PA03, PA04 e PA05) o pH obtido nas
análises apresentou um grau de acidez em desacordo com o limite ideal, ao contrário da maioria
dos corpos d’água continentais que tem uma variação de pH entre 6 e 8 (Esteves, 1988).
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O valor do IQA no PA01 manteve‐se dentro da faixa “ruim” de classificação, e observamos
que houve uma tendência de diminuição do valor de IQA a partir do mês de agosto. Vale ressaltar
que nas proximidades desde ponto existem pequenas edificações rurais e a presença de animais
domesticados (cachorro, cavalo, búfalo, gado, etc.).
Em relação às variáveis que constituem o IQA no PA01, a concentração de coliformes
totais & termotolerantes teve maior contribuição para variação dos valores observados (Tabela
04). Esta condição pode está relacionada com a presença de animais as margens do rio e à
ressuspensão de sedimentos em que os microrganismos ascendem e contaminam a coluna
d’água, já que este fato é reconhecido com uma “fonte” potencial de poluição (Crabill et al.,
1999). Outro parâmetro que influenciou significativamente na classe de qualidade da água
devido os valores acima dos padrões legais no PA01 foi o fósforo total. A turbidez também
colaborou para o enquadramento do PA01 na faixa “ruim”, visto que nos dois meses de coleta
esteve acima do nível máximo estabelecido (CONAMA/05). Nesta mesma estação, observamos
que no mês de agosto o oxigênio dissolvido apresentou valor bastante inferior ao permitido (6
ml/L).
Durante o período analisado, os valores do IQA no PA02 mantiveram‐se dentro da faixa
“ruim” no mês de junho, e a partir de agosto elevou‐se para faixa “regular ou média”. Este
resultado pode ser explicado pela redução no número de coliformes termotolerantes, e por
apresentar uma turbidez acima do referencial somente no mês de agosto, diferentemente do
PA01.
Os pontos amostrais PA03, PA04 e PA05 apresentaram a mesma característica, ou seja,
enquadraram‐se na faixa “ruim” e tenderam a faixa “regular ou média” no mesmo período. Como
vimos, o número de coliformes termotolerantes continua declinando no sentido montante a
jusante do rio, fato estranho por se tratar de uma variável que está associada, também, as
atividades antrópicas da zona urbana, a qual está localizada na área de influencia dos pontos 03,
04 e 05 (Figura 01), o que possivelmente deveria ser o oposto. Os valores de oxigênio dissolvido
no mês de agosto apresentaram‐se baixos no rio Pericumã, diferente do fósforo que manteve o
valor acima dos padrões legais em todas as estações de coleta. Em relação à turbidez somente o
PA05 apresentou um nível superior ao estabelecido (CONAMA/05).
A coleta de melhor qualidade de água no tributário, segundo o IQA, foi realizada em
agosto, com exceção do PA01 que se enquadrou na faixa “ruim”, sobretudo devido a valores
muito altos de coliformes termotolerantes, redução de oxigênio dissolvido, pH levemente ácido e
fósforo acima dos padrões legais.
Em relação à classificação por faixas de qualidade, o índice apresentou tendência a
colocar praticamente todos os pontos amostrais numa mesma faixa de classificação, o que
parece ser um nivelamento incorreto. O elevado peso relativo de variáveis como oxigênio e
coliformes pode ter prejudicado o desempenho de estações amostrais próximas das nascentes e
pouco impactadas (PA01 e PA02), pois, segundo Almeida & Schwarzbold (2002) estas variáveis
contribuem de maneira importante na nota final do IQA (pequenas variações no valor absoluto
resultam em grandes variações no valor relativo).
De um modo geral, os pontos amostrais PA02, PA03, PA04 e PA05 apresentaram uma
qualidade de água “regular”, a estação PA01, além dessa, apresentou também qualidade de água
“ruim”. Os pesos diferentes no cálculo do IQA, as variáveis que determinam se coordenam de
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modo diverso em cada ponto, dependendo das condições do ambiente de coleta (Almeida &
Schwarzbold, 2002). Na pesquisa, o valor do IQA manteve‐se em uma mesma faixa durante o
período de coleta na maioria dos pontos, o que não se pode dizer das variáveis, quando
analisadas de forma isolada.
O enquadramento das águas do Rio Pericumã conforme determina a Resolução CONAMA
357/05, no seu Art. 4º no parágrafo IV está na Classe 3, com os respectivos usos preponderantes,
pois as condições e padrões de qualidade da água apresentados pelas variáveis estudadas na
presente pesquisa estão de acordo com o Art. 16 da mesma resolução que determina os valores
máximos permitidos.
4) Conclusões
Com os resultados obtidos a partir das análises das variáveis físicas, químicas e
microbiológicas e do cálculo do IQA no período estiagem, os pontos amostrados que
apresentaram condições e padrões de qualidade de água desfavoráveis, podem servir como
indicativos aos órgãos responsáveis, no emprego de maior esforço para garantir que as variáveis
estejam em níveis que atendam à legislação, conforme determina a Resolução CONAMA nº
357/05.
Por fim, a pesquisa foi importante porque mostrou como o monitoramento dos
parâmetros utilizados no Índice de Qualidade de Água – IQA pode fornecer informações sobre a
qualidade da água e seus efeitos no meio ambiente, as quais confrontadas com outras
investigações científicas (sociais, politicas, econômicas e ambientais) dão uma ampla visão das
atividades realizadas no município de Pinheiro (MA) que podem afetar a sustentabilidade dos
corpos hídricos e do abastecimento da água consumida pela população.
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RESUMO
Através do método de primeiros princípios baseados na
teoria do funcional da densidade investigamos as
propriedades estruturais e eletrônicas de hetero‐
nanotubos, os quais são formados por nanotubo
carbono (CNT) no interior do nanotubo de nitreto de
boro (BNNT). Esses dois tubos combinados podem se
tornar atrativos para potenciais aplicações em
dispositivos eletrônicos. Neste trabalho consideramos os
hetero‐nanotubos sem deformação e deformados

interagindo com a molécula FeCl3. Dentro deste método
utilizamos para o termo de troca e correlação a
aproximação de gradiente generalizado (GGA).
Analisando as propriedades eletrônicas do sistema
observamos o surgimento de níveis de energia quando a
molécula é adsorvida nos sistema, bem como
deslocamento no nível de Fermi e a modificação do
caráter eletrônico dos hetero‐nanotubos.

PALAVRAS‐CHAVE: DFT, Hetero‐nanotubo, FeCl3, propriedades eletrônicas

THEORETICAL STUDY OF DEFORMED HETERO‐NANOTUBES INTERACTING WITH FeCl3
ABSTRACT
Through the method first principles based on density
functional theory we investigate the structural and
electronic properties of hetero‐nanotubes, which are
formed by carbon nanotube (CNT) inside the boron
nitride nanotube (BNNT). These two combined tubes
may become attractive for potential applications in
electronic devices. We consider the hetero‐nanotubes
without deformation and deformed interacting with the

FeCl3 molecule. Within this method we used for the
term of exchange‐correlation generalized gradient
approximation (GGA). Analyzing the electronic
properties of the system we observe the emergence of
energy levels when the molecule is adsorbed in the
system as well as shift in Fermi level and the
modification of the electronic character of the hetero‐
nanotubes.

KEY‐WORDS: DFT, hetero‐nanotubes, FeCl3, electronic properties
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ESTUDO TEÓRICO DE HETERO‐NANOTUBOS DEFORMADOS INTERAGINDO COM FeCl3
INTRODUÇÂO
Dentre as inúmeras possibilidades os materiais compostos unicamente de carbono têm atraído à
atenção nos últimos anos por causa das suas propriedades únicas. Em um dos focos das
pesquisas recentes tem se destacado os nanotubos de carbono (CNT’s) material este, descrito
pela primeira vez em 1991 (IIJIMA, 1991). Estudos mostram em relação às propriedades
eletrônicas que nanotubos podem ser metálicos ou semicondutores, dependendo de sua
quiralidade (HARRIS, 1999). Dentro das inovações tecnológicas os CNT’s ocupam uma ocupação
privilegiada no desenvolvimento de novos dispositivos e processos, por apresentarem
características peculiares, como: são materiais fortes, extremamente resistentes quando
submetidos à tensão mecânica e podem ser simultaneamente bons condutores de calor e
eletricidade (CADORES, 2011). Devido as suas características ímpares atreladas ao
desenvolvimento da química destes sistemas os CNT’s têm despontado com inúmeras aplicações
e promessas em diversas áreas desde farmacológica, petroquímica, ambiental até a robótica.
Com exemplo, têm‐se o uso dos nanotubos como peneiras moleculares, material para
armazenamento de hidrogênio, aditivos poliméricos e como suporte para processos catalíticos
(HERBEST, M.H).
Após o descortinar das propriedades básica dos CNT's têm‐se intensificado o interesse na
investigação de nanotubos de carbono combinados com outras estruturas com o objetivo de
desenvolver novos dispositivos eletrônicos em escala nano [CRAIGHEAD, 2000]. Nessa
perspectiva, surgiu a ideia de estudar as propriedades dos nanotubos de nitreto de boro (BNNT's)
encapsulados no interior de um CNT. Essas estruturas conhecidas como hetero‐nanotubos seriam
componentes ideais para aplicações que exigissem alta resistência, estabilidade química e
resistência a altas temperaturas (KUANG, 2010).
Os nanotubos a base de boro e nitrogênio (BNNT’s) foram descoberto em 1994 em um
experimento de arco voltaico (CHOPRA, 1995). Apresentam propriedades bem peculiares, por
exemplo, são considerados o segundo material mais duro depois dos CNT’s para temperatura
elevadas, baixa reatividade química, flexíveis podendo ser dobrados em grandes ângulos sem
ocorrência de fratura e possuem caráter eletrônico independente da sua configuração
geométrica (COUTINHO, 2007).
A fase h‐BN é a mais atraente entre todas é a fase cristalina do nitreto de boro mais
importante por ele favorecer a formação de nanoestruturas e por causa das suas propriedades
como: baixa densidade, alto ponto de fusão, alta condutividade térmica, e resistência à
oxidação. Seu efeito lubrificante combinado com a alta estabilidade térmica e resistência a
oxidação tornam o h‐BN melhor que a grafite para algumas aplicações e devido à sua inércia
química apresenta baixa toxicidade e boa compatibilidade ambiental em relação a outros
materiais cerámicos (ENGLER, 2007). Mickelson e colaboradores mostraram que é possível
através da formação de uma nanoestrutura híbrida de BNNT’s e CNT’s através da quebra de
fulerenos encapsulados em BNNT’s, (MICKELSON, 2003) onde o primeiro funcionaria como uma
capa isolante e os de carbono sendo o núcleo condutor (BOGEA, 2011). Sendo estes cogitados
potenciais aplicações com nanofios em dispositivos nanoeletromecânicos (KUANG, 2010).
Estudos demonstraram que os nanotubos de carbono através da aplicação de pressão
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demonstram alta estabilidade axial (SOHI, 2009). Contudo, na direção radial os nanotubos de
carbono podem ser facilmente deformados (IIJIMA, 1996). Da mesma forma os nanotubos de BN
podem ter suas propriedades modificadas através da aplicação de pressão.
Várias nanoestruturas baseados na combinação de átomos e moléculas interagindo com
os nanotubos foram pesquisados, e uma molécula que tem demonstrado em estudos ter uma
boa interação com nanoestruturas é a molécula tricloreto de ferro FeCl3 que é um ácido de Lewis
, ou seja , tem afinidade eletrônica por conter elementos com camadas de valência incompletas.
Nos trabalhos referentes ao estudo de outros compostos nanoestruturados adsorvido
mostraram que a interação da molécula FeCl3 em nanotubos de carbono metálico ou
semicondutor, através de cálculos de primeiros princípios, comporta‐se como um aceitador de
elétrons (GUERINI, 2005). Assim também como no estudo dessa molécula adsorvida com o C60
na estrutura bcc o FeCl3 comportou‐se com aceitador de elétrons (IIJIMA, 1996).
Neste sentido, nosso trabalho tem o interesse em estudar as propriedades de hetero‐
nanotubos deformados interagindo com molécula FeCl3 para verificarmos se tais deformações e
interações tendem a mostrar propriedades excepcionais que podem conduzir a descoberta de
novos materiais
2. METODOLOGIA
Utilizamos o método de primeiros princípios baseados na Teoria do Funcional da Densidade (DFT,
do inglês Density Functional Theory) (HOHENBERG, 1964) para fazer a investigação das
propriedades do hetero‐nanotubo deformados interagindo átomo‐ átomo com a molécula FeCl3 .
O cálculo foi realizado usando as equações básicas de movimento, no caso a equação de
Schrödinger e sem uso de qualquer parâmetro empírico que busque ajuste entre resultados
experimentais ou teóricos.
Nesse sentido, empregamos aqui o método ab initio ou método de primeiros princípios,
onde se usa como parâmetros de entrada, os números atômicos dos elementos químicos
envolvidos no problema e as constantes fundamentais da natureza. O desenvolvimento desse
método apóia‐se na Aproximação de Born‐Oppenheimer, utilizamos a aproximação do
pseudopotencial de Troullier‐Martins para descrever a interação entre os elétrons do caroço e de
valência (KLEINMAN, 1982). Um corte de 150 Ry para a integração de grade foi usado para
representar a densidade de carga. A rede com os átomos envolvidos foram completamente
relaxados até que a força sobre cada coordenada atômica fosse menor que 0,06 eV/Å. Na
realização dos cálculos o programa SIESTA (Spanish Initiative for Electronic Simulations with
Thousand of Atoms) (SOLER, 2002) foi utilizado na realização dos estudos.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisamos a interação do hetero‐nanotubo BNNT(14,0)@CNT(6,0) deformado com a
molécula FeCl3 na configuração átomo‐átomo, onde consideramos o átomo de ferro formando
ligação com o átomo de boro, e átomo de ferro formando ligação com o átomo de nitrogênio.
Estas configurações foram consideradas para avaliarmos em qual desses sistemas a interação se
mostraria mais favorável. As propriedades estruturais do nosso sistema são determinadas após a
completa relaxação estrutural. A figura 1 (a) mostra a estrutura otimizada do hetero‐nanotubo
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interagindo com a molécula FeCl3 antes da deformação, onde observamos a formação da
ligação química Fe‐B com um comprimento de ligação de 1,99 Å caracterizando, portanto
uma adsorção química, sendo que a distância inicial considerada foi de aproximadamente 2.40 Å.
Para o sistema após a deformação, onde consideramos a estrutura do hetero‐nanotubo
como uma casca de nozes (figura 1 (b)) o comprimento da ligação Fe‐B passa a ser de 2.30 Å.

Figura 1: Interação da molécula FeCl3 com o hetero‐nanotubo: (a) antes da
deformação (b) após a deformação.
Para investigar as propriedades eletrônicas do sistema hetero‐nanotubo
BNNT(14,0)@CNT(6,0) para a ligação Fe‐B realizamos a análise da estrutura de banda. Na figura 2
temos a apresentação das estruturas de bandas dos sistemas considerados. A linha vermelha
tracejada representa o nível de Fermi. Para efeito de comparação temos na figura 2 (a) temos o
sistema BNNT(14,0)@CNT(6,0) puro, ou seja, sem deformação e sem a presença da molécula
FeCl3, onde podemos observar que este sistema é metálico já que os níveis de energia da banda
de valência e condução cruzam o nível de Fermi. A figura 2 (b) mostra o sistema
BNNT(14,0)@CNT(6,0) interagindo com a molécula FeCl3 sem deformação. Neste caso podemos
verificar o surgimento de novos níveis tanto na banda de condução quanto na banda de valência
demonstrando, assim a contribuição da molécula ao sistema de hetero‐nanotubo, também
podemos inferir que esta contribuição não é relevante, pois o sistema ainda apresenta caráter
metálico. Outra observação a ser considerada é o deslocamento do nível de Fermi para a
banda de valência, significando que o BNNT(14,0)@CNT(6,0) transferiu carga da molécula.
Na figura 2 (c) temos BNNT(14,0)@CNT(6,0) deformado interagindo com a molécula FeCl3.
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Comparando a figura 2 (c) com as figuras 2 (a) e (b), podemos observar que a dispersão nos níveis
de energia é reduzida significativamente, devido à deformação do hetero‐nanotubo. Novamente,
o nível de Fermi é deslocado para a banda de valência dando característica ao hetero‐nanotubo
de doador de elétrons e o sistema apresenta caráter metálico.

Figura 2: Estruturas de bandas: (a) hetero‐nanotubo BNNT(14,0)@CNT(6,0) puro (b) hetero‐
nanotubo BNNT(14,0)@CNT(6,0) interagindo com a molécula FeCl3 e (c) hetero‐nanotubo
BNNT(14,0)@CNT(6,0) deformado interagindo com a molécula FeCl3. A linha vermelha
tracejada corresponde ao nível de Fermi.
Para a análise das propriedades estruturais do sistema hetero‐nanotubo
BNNT(14,0)@CNT(6,0) para a ligação Fe‐N foram determinadas após a completa relaxação
estrutural. A figura 3 (a) mostra a estrutura otimizada do hetero‐nanotubo interagindo com a
molécula FeCl3 sem deformação, onde observamos a formação da ligação química Fe‐N com um
comprimento de ligação de 2,10 Å, sendo a distância inicial considerada foi de aproximadamente
2,40 Å. Para o sistema deformado onde novamente consideramos a estrutura do hetero‐
nanotubo na forma de uma casca de nozes (figura 3 (b)) o comprimento da ligação Fe‐B passa a
ser de 2,35 Å.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Figura 3: Interação da molécula FeCl3 com o hetero‐nanotubo: (a) sem deformação
(b) deformado.
Assim como para o sistema anterior fizemos a investigação eletrônica através da análise
de estrutura de banda para esta nova configuração. Comparando de forma direta as bandas na
figura 4 (a), (b) e (c) para o hetero‐nanotubo puro, hetero‐nanotubo interagindo com a molécula
FeCl3 e hetero‐nanotubo deformado interagindo com a molécula FeCl3 observamos o
surgimento de novos níveis tanto na banda de condução quanto na banda de valência. O sistema
BNNT(14,0)@CNT(6,0) é metálico e assim permanece com a interação com a molécula FeCl3,
mesmo após o hetero‐nanotubo ser deformado. A figura 4 (b) mostra que novos níveis
localizados surgem próximo ao nível de Fermi, sendo estes contribuições do FeCl3, e o nível de
Fermi é deslocado para a banda de valência, significando que o FeCl3 recebe carga do hetero‐
nanotubo. Observando a figura 4 (c) vemos que grande modificação ocorre na estrutura de
banda devido à deformação do hetero‐nanotubo.
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Figura 4‐ Estruturas de bandas (a) hetero‐nanotubo BNNT(14,0)@CNT(6,0) puro (b) hetero‐
nanotubo BNNT(14,0)@CNT(6,0) interagindo com a molécula FeCl3 e (c) hetero‐nanotubo
BNNT(14,0)@CNT(6,0) deformado interagindo com a molécula FeCl3. A linha vermelha
tracejada corresponde ao nível de Fermi.
Neste sistema a dispersão dos níveis de energia é significativamente reduzida, bem como
o nível de Fermi é deslocado para a banda de condução indicando que a molécula FeCl3 doa carga
do hetero‐nanotubo, e o sistema passa a ser semi‐metálico.

4. CONCLUSÃO
Os resultados obtidos para as propriedades estruturais indicam a formação de ligação
química caracterizando um processo de adsorção química tanto na interação com o átomo de
boro quanto para o de nitrogênio.
Quanto a análise eletrônica para o sistema BNNT(14,0)@CNT(6,0) não deformado e
deformado interagindo com a molécula FeCl3 novos níveis surgiram tanto na banda de condução
como na banda de valência. O nível de Fermi é deslocado em direção a banda de valência o que
indica que a molécula FeCl3 atua como receptor de elétrons e quanto ao caráter metálico o
sistema se mostrou inalterado independente da interação com a molécula. Somente quando
interagindo BNNT(14,0)@CNT(6,0) deformado ligando o Fe sobre o átomo de N foi possível
verificarmos pequenas modificações no caráter eletrônico onde o sistema apresentou caráter
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semi‐metálico, e o nível de Fermi deslocado‐se para a banda de condução significando que a
molécula recebe carga do hetero‐nanotubo.
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RESUMO
Este trabalho é parte integrante de um
estudo da avaliação do uso de resíduos alimentares,
ou seja, residuos orgânicos amiláceos e celulósicos,
originados da alimentação de funcionários e
estudantes de um restaurante universitário para
produção de bioetanol. Estes resíduos formam um
complexo de biomassa contendo vários
componentes, como açúcar, amido, gordura e
materiais celulósicos. O macarrão é uma massa
tradicional constituída basicamente por água,
farinha e trigo. Assim, as sobras deste alimento é um
substrato potencial para produção de açúcares
fermentáveis e consequentemente para obtenção

de bioetanol. A presente pesquisa buscou avaliar a
produção de açúcares redutores a partir da hidrólise
ácida e enzimática do macarrão residual, por meio
de um método colorimétrico (DNS) e um
cromatográfico (HPLC‐ELSD). A hidrólise ácida
apresentou uma maior conversão em açúcares
redutores, principalmente na forma de glicose, e a
hidrólise enzimática foi capaz de converter o amido
ainda em frutose e xilose. A partir dos resultados
promissores alcançados, chegou‐se a conclusão de
que o resíduo de macarrão poderá ser
reaproveitado de maneira eficaz, de modo a
subsidiar na produção do bioetanol.

PALAVRAS‐CHAVE: Resíduo Alimentar, Macarrão, Hidrólise, Açúcares fermentáveis.

THE EFFECT OF ACID AND ENZYMATIC HYDROLYSIS ON CONVERSION OF STARCH IN RESIDUAL
NOODLES
ABSTRACT
This work is part of a study evaluating the use of food
waste, ie, originated starch and cellulose, organic waste
from feeding staff and students of a university cafeteria
for bioethanol production. These residues form a
complex containing multiple components of biomass,
such as sugar, starch, fat and cellulosic materials. The
pasta is a traditional mass composed primarily of water,
flour and wheat. Thus, this leftover food is a potential
substrate for production of fermentable sugars and
consequently to obtain bioethanol. This study sought to

evaluate the production of reducing sugars from the acid
and enzymatic hydrolysis of the residual noodles, using a
colorimetric method (DNS) and chromatographic (HPLC‐
ELSD). Acid hydrolysis showed a higher conversion into
reducing sugars, primarily in the form of glucose, and the
enzymatic hydrolysis was able to convert the starch still
fructose and xylose. Based on the promising results, came
to the conclusion that the residue of noodles can be
reused effectively in order to subsidize the production of
bioethanol.

KEY‐WORDS: Food waste, macaroni, hydrolysis, fermentable sugars
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O EFEITO DA HIDRÓLISE ÁCIDA E ENZIMÁTICA
NA CONVERSÃO DO AMIDO NO MACARRÃO RESIDUAL

INTRODUÇÃO
No gerenciamento de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), como os
restaurantes universitários, que fornecem refeições equilibradas em nutriente, consideram que o
desperdício alimentar é um fator relevante. (RICARTE et al., 2008). Os resíduos alimentares são
classificados como resíduos orgânicos amiláceos e celulósicos, que formam um complexo de
biomassa contendo vários componentes, como açúcar, amido, gordura e materiais celulósicos.
Alimentos constituídos por amido (polissacarídeo formado por moléculas de α‐glicose da amilose
e da amilopectina), como o macarrão, tem sido uma alternativa viável para produção do bioetanol.
(BURATTINI, 2008).
O amido tornou‐se um biopolímero extremamente importante na Biotecnologia, por ser
um polissacarídeo natural abundante, utilizado pelos vegetais como reserva energética. É formado
por várias sequências de polissacarídeos, milhares de moléculas de glicose unidas por ligações
químicas simples. Os vegetais que mais armazenam amido são as batatas, ervilhas, arroz, feijão,
milho e farinha.
O macarrão chegou no Brasil por volta do século XX, com a imigração italiana, desde então
tornou‐se um dos alimentos preferidos dos brasileiros. A massa tradicional é constituída
basicamente por água, farinha e trigo. Este substrato, como qualquer biomassa amilácea, não é
diretamente fermentável, necessitando de uma hidrólise prévia de suas cadeias até a obtenção
dos sacarídeos. A hidrólise poderá ocorrer com auxílio de enzimas catalisadoras, onde ocorrerá a
digestão da amostra residual, cujo o polissacarídeo será decomposto em carboidratos menores ou
na presença de ácidos fortes a temperatura elevada (ABIMA, 2014).
Segundo Remião e colaboradores (2003, p.110) “O amido, por tratamento com ácidos
fortes e em temperatura elevada, pode ser convertido rapidamente em molécula de glicose. O ácido
a quente hidrolisa tanto as ligações alfa 1‐4, como a alfa‐1,6”. Na hidrólise enzimática ocorrerá
dois processos, sendo eles: a liquefação com a adição da primeira enzima, alfa‐amilase, e a
sacarificação, com a adição da glucoamilase. Com a realização da hidrólise, os açúcares
fermentáveis presentes, ficarão disponíveis.
Nesta perspectiva, a presente pesquisa buscou avaliar os processos de hidrólise ácida e
enzimática do macarrão residual, através da produção de açúcares fermentáveis. Estes açúcares
foram identificados e quantificados a partir do método colorimétrico de DNS e pelo método
Cromatográfico de Fase Líquida de Alta Eficiência, visando subsidiar uma futura produção do
bioetanol.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O macarrão residual foi adquirido no restaurante do IFMA, Campus São Luís/Monte Castelo
e imediatamente refrigerado a 8 °C para facilitar o processo de trituração. Este por sua vez foi
triturado inicialmente em um Mini‐processador Multty da Mondial, modelo MP‐02 e depois em
um moinho analítico IKA, modelo A‐11. Em seguida, a amostra triturada foi fracionada em porções
de 25 g, envolvidas em papel alumínio e armazenada sob refrigeração a ‐4 °C.
O macarrão triturado foi caracterizado por métodos físico‐químico: Determinação da
Umidade e Teor de Amido, cujos procedimentos foram adaptados ao método de Carvalho e
colaboradores (2002) e Determinação de Proteínas, que consistiu na adaptação do método de
Mouchereck Filho e Nascimento (2006).
A Hidrólise Ácida foi realizada com adição de 25 g do insumo triturado a 250 mL da solução
de ácido sulfúrico 1 mol/L, a 96 °C por 2 horas, conduzida em um Banho Maria com Agitação
Magnética da Fisatom, modelo 555. O produto final foi neutralizado com solução de hidróxido de
sódio 6 mol/L.
Na Hidrólise Enzimática, 25 g da amostra residual foi misturada a 250 mL de água destilada
na presença de duas enzimas amilases, ambas cedidas pela Nonozymes, sob a agitação constante
e meio ideal para ativação das enzimas. Este processo de hidrólise ocorre em duas etapas: (i) adição
de 150 µL da enzima Liquozyme (α‐amilase), para liquefação do amido, em pH = 5 e temperatura
de 86° C durante 1 hora; (ii) adição de 150 µL da enzima Spirizyme (glucoamilase), para a
sacarificação, em pH = 5 e temperatura de 60° C, por 1 hora de reação.
Os produtos hidrolisados foram analisados para determinar a quantidade de açúcares
redutores produzidos pelo Método do DNS (Miller, 1959), empregando um espectrofotômetro UV‐
VIS Lambda XLS da Perkin Elmer e pelo Método de Cromatografia em Fase Líquida de Alta Eficiência
com detector evaporativo de espalhamento de luz HPLC‐ELSD‐ LT II da Shimadzu, modelo L203146
00089.
Para o método do DNS, em um comprimento de onda de 540 nm, foi empregada a curva
analítica de calibração da glicose, após reação com o DNS, na faixa de 1,3x10‐4 a 6,6x10‐4mol/L,
com um coeficiente de determinação linear (R2) de 0,9936 e equação A = 0,2029[G] – 0,0562, onde
A é a absorbância e [G] é a concentração de glicose em mol/L, conforme os dados obtidos por
Soares et al. (2013).
No Método Cromatográfico, a separação dos açúcares foi realizada em uma coluna de fase
reversa aminopropil sílica, Shimadzu Shim‐Pak CLC‐NH2 (150 x 6,0 mm), empregando uma fase
móvel de acetonitrila e água, na razão de 80:20 (v/v), em modo isocrático com fluxo de 0,8 mL/min
e pressão de 355 KPa. Alíquotas de 20µL de cada solução padrão (Glicose, Frutose, Maltose, Xilose,
marca Sigma‐Aldrich) e amostras (filtradas) foram manualmente injetadas no sistema HPLC, para
construção da curva analítica e análise das amostras.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
No restaurante universitário do IFMA/Monte Castelo, campo de estudo desta pesquisa, a
maior parte dos resíduos, oriundos das bandejas, são misturas de arroz, macarrão, farinha e feijão.
Esses substratos são ricos em amido e, portanto são consideradas biomassas alternativas para
produção do bioetanol.
As análises de caracterização físico‐química das amostras de macarrão residual triturado
apresentaram uma quantidade apreciável de amido, conforme demonstra a Tabela 2, indicando o
seu potencial para produção de açúcares fermentáveis pelo processo de hidrólise.
Tabela 1 – Caracterização físico‐química do macarrão
Parâmetros
Teor de amido (%)
Teor de umidade (%)
Teor de proteína (%)

Média
11,89
74,52
4,77

Desvio
1,25
ND
0,53

Os resultados alcançados na caracterização quanto ao teor de umidade foram promissores,
levando em conta que a amostra residual utilizada estava cozida, ou seja, já continha água em sua
estrutura. O teor de proteína presente no resíduo foi de 4,77%, e segundo os pesquisadores Apar
e Özbek (2004), teores elevados de proteína podem desativar as enzimas catalisadoras. Uma
alternativa viável para evitar a desativação, seria através da utilização de uma base forte, que
desproteineizaria a amostra (CARVALHO et al., 2008).
O monitoramento das reações de hidrólise ácida e enzimática do macarrão, pelo método
colorimétrico, foi realizado para determinar o tempo ideal para a conversão do amido. A Figura 2
apresenta os resultados obtidos a partir deste método.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Figura 1: Estudo do Processo de Hidrólise Ácida e Enzimática do Macarrão monitoradas
pelo método de DNS

A partir do estudo de hidrólise enzimática da amostra residual do macarrão, foi
comprovada a presença de açúcares redutores, cuja conversão do amido variou
insignificantemente após 100 minutos de reação.
Nas reações empregando o ácido sulfúrico, apesar do aumento elevado do teor de açúcares
redutores, à medida que o tempo de reação era prolongado foi observado um escurecimento da
reação (a partir de 180 minutos), caracterizado como escurecimento não enzimático. É notório,
que a produção de açúcares redutores sob determinadas condições de aquecimento, pode
ocasionar este escurecimento, que é conhecido quimicamente como escurecimento de Maillard.
Esta reação é explicada pela reação reversível do açúcar redutor em uma amida primária
(DAMODARAN e FENNEMA, 2010). As análises dos hidrolisados na presença do ácido, foram
neutralizadas antes da análise espectrofotométrica, indicando a propícia formação de substâncias
denominadas hidroximetilfurfural que podem ser quantificadas como açúcares, interferindo assim
na quantificação (ASQUIERI et al, 2003).
Os resultados obtidos a partir do estudo cromatográfico corroboraram com o estudo
realizado pelo método de DNS. A partir deste método, foram determinados quais os açúcares
fermentáveis continham nas amostras hidrolisadas do macarrão, o seu tempo de retenção e sua
concentração. As curvas obtidas a partir da solução padrão de açúcares apresentaram boa
linearidade, indicando a capacidade do método de fornecer resultados proporcionais à
concentração de açúcares redutores. A tabela a seguir relaciona os valores de linearidade com os
açúcares utilizados para constução da curva.
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Tabela 2 – Linearidade e Equação da reta para as curvas analíticas dos monossacarídeos padrões
Linearidade (R2)
0,9997
0,9988
0,9979
0,9972

Açúcares
Glicose
Frutose
Maltose
Xilose

Equação
y = 9,27.109x ‐ 2,75.105
y = 8,7.109x ‐ 2,45.105
y = 6.109x ‐ 1,93.105
y = 7,8.109x ‐ 1,25.105

1500000

Glicose (10,7 min)

A Figura 2 apresenta o cromatograma dos produtos hidrolisados pelos métodos ácido e
enzimático do macarrão residual, após a otimização e determinação da linearidade do método.

Hidrólise ácida do macarrão
Hidrólise enzimática do macarrão

900000

Agua (3,8 min)

Xilose (7,3 min)

600000

300000

Frutose (9,2 min)

Area

1200000

0
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

Tempo (min)

Figura 2: Estudo do Processo de Hidrólise Ácida e Enzimática do Macarrão monitoradas
pelo Método Cromatográfico

Os resultados obtidos durante o monitoramento da hidrólise ácida apresentaram apenas
uma quantidade apreciável de glicose, que poderá subsidiar no processo fermentativo, para futura
produção do etanol.
Os resultados obtidos a partir da hidrólise enzimática foram significativos, apresentando
uma quantidade apreciável de glicose e maltose durante o processo de liquefação, onde o amido
estava sendo convertido em oligossacarídeos e xilose na sacarificação, indicando seu potencial
para produção do bioetanol.
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A hidrólise enzimática do amido pela alfa‐amilase, por mais exaustiva que seja não
converteu todo o amido à glicose. Sendo uma enzima que ataca somente as ligações alfa‐ 1,4 no
interior da molécula. A sua ação sobre a molécula produz maltose e pouca glicose (REMIÃO et al.,
2003, p.110).
Os dois métodos utilizados na seguinte pesquisa, comprovaram a presença dos açúcares
fermentáveis, porém o método cromatográfico foi mais preciso e eficaz, identificando quais
açúcares continham no insumo residual, determinando a devida concentração de cada um. Já o
método colorimétrico de DNS, por determinar apenas a concentração da amostra, não identificou
quais açúcares estavam presente na amostra, embora seja o método mais barato.

CONCLUSÃO
A partir do estudo realizado, proveniente da hidrólise ácida e enzimática da amostra
residual do macarrão, foi comprovada a presença de açúcares redutores nesse substrato
hidrolisado. Este estudo comprovou que os resíduos de macarrão oriundos do Restaurante do
IFMA‐ Campus Monte Castello, podem ser utilizados como biomassa alternativa para produção do
bioetanol. Estudo posteriores serão realizados com a mistura de arroz, macarrão e farinha, para
que seja eliminado a necessidade de uma coleta seletiva e melhor reaproveitamentos dos resíduos
amiláceos.
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RESUMO
A perspectiva da aprendizagem significativa de Ausubel
visa à valorização do conhecimento prévio do aluno,
para que se possam construir estruturas mentais
utilizando, como meio, a metodologia experimental que
permite uma aprendizagem por descobertas, assim, o
conteúdo de Cinética Química passa ser assimilada com
eficácia. Com intuito de adaptar o mundo químico
microscópico através de exemplos macroscópico
relacionados com a vida cotidiana, foi que se pensou na

incorporação do conteúdo de uma forma mais
significativa e que envolvesse o aluno nesse processo de
ensino/aprendizagem como agente ativo. A edificação
do novo conhecimento é de fundamental importância
para que se possam criar elos entre o saber existente e a
natureza em transformação. Este artigo tem por
objetivo verificar a velocidade de uma reação através de
experimentos, apresentando estratégia facilitadora que
desperte no aluno o gosto pela química.

PALAVRAS-CHAVE: Cinética Química, Ensino/aprendizagem , microscópio e macroscópico

EXPERIMENTS IN TEACHING OF CHEMISTRY: AN APPROACH FROM THE PERSPECTIVE OF
SIGNIFICANT LEARNING CONTENT FOR CHEMICAL KINETICS
ABSTRACT
The prospect of meaningful learning Ausubel seeks the
valuation of prior knowledge of the student, so that
they can build mental structures using as medium the
experimental methodology that allows for learning by
discovery, so the contents of Chemical Kinetics shall be
assimilated effectively . In order to adapt the
microscopic chemical world through macroscopic
examples related to everyday life, it was thought that

the incorporation of content in a more meaningful way
and involving students in the teaching / learning
process as an active agent. The building of new
knowledge is of fundamental importance to be able to
create links between existing knowledge and changing
nature. This article aims to determine the speed of a
reaction through experiments presenting facilitating
strategy to awaken in students a love for chemistry

KEY-WORDS: Chemical Kinetics, education / learning, microscope and macroscopic
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EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: UMA ABORDAGEM NA PERSPECTIVA DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA PARA O CONTEÚDO CINÉTICA QUÍMICA

INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata-se de um estudo que envolve a velocidades das reações através
da Cinética Química, dando ênfase a processo metodológico da prática experimental como
método de análise do ensino/aprendizagem dos discentes no ensino de Química. Segundo o
Atikins, 2006, a ciência Química utiliza-se uma linguagem especifica – conceitual e simbólica- para
fazer representação sobre a matéria e as transformações química envolvida na natureza.
De acordo com Atkins (2006) a cinética química é a parte da disciplina Química que estuda
as velocidades, ou grau de velocidade das reações. Deste modo, existem vários fatores que
afetam as velocidades das mesmas, sendo geralmente expressas como variações na
concentração por unidade de tempo. Normalmente, para reações em solução, às velocidades são
dadas em unidade de concentração em quantidade de matéria por segundo (mol L-1S-1).
Baseando no estudo de Ausubel, pode-se obter a aprendizagem significativa tanto por
meio da descoberta como por meio da repetição, já que essa dimensão não constitui uma
distinção tão crucial como dimensão de aprendizagem significativa/aprendizagem repetitiva, na
óptica da explicação da aprendizagem escolar e do delineamento do ensino.
Na aprendizagem significativa o conhecimento adquirido pelo o aprendiz é sempre
modificado, pois a partir do momento que tais significados passam a ser importantes para esses
discentes, começa-se a valer apena as técnicas interativas no ensino de química. Com base na
pesquisa de Moreira, (2006), na aprendizagem significativa há uma interação entre o novo
conhecimento e o já existente, na qual ambas se modificam.
Além disso, na teoria de Ausubel a aprendizagem significativa vem articulada com a
aprendizagem mecânica, ou seja, para que haja uma aprendizagem de forma significativa é
necessário que estes alunos tenham tido uma aprendizagem mecânica. Entende-se por
“mecânica” como sendo aquela em que novas informações são aprendidas praticamente em
interagirem com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, sem ligar-se a conceitos
subsunçores” (MOREIRA,2006).
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A experimentação investigada no ensino das ciências, em especial no ensino de Química é
considerada por diferentes pesquisadores como um meio de transformar o âmbito escolar,
buscando melhorar a aprendizagem e ativar a função do discente na atividade. Baseando na
pesquisa de Gil-Pérez, Valdés Castro,(1996); Domin,(1999); Hodson,(2005), essas atividades,
segundo os pesquisadores, podem permitir uma maior participação do aluno em todos os
processos de investigação, ou seja, desde a interpretação do problema a uma possível solução.
Segundo (QUEIROZ, 2004), o grande desinteresse dos alunos pelo estudo da química se
deve a falta de atividades experimentais que possam relacionar a teoria e a prática; sendo que os
profissionais de ensino, por sua vez, afirmam que este problema é devido à falta de laboratório
ou de equipamentos que permitam a realização de aulas práticas. Assim, percebe-se que a
experimentação deve estimular o desenvolvimento cognitivo e conceitual do aluno, fazendo com
que os mesmos explorem e elaborem suas ideias.
Faz-se importante ressaltar que a realização de uma aula pratica depende de diversos
fatores, como as instalações da escola a ser trabalhada como também os principais reagentes a
serem utilizados, já que segundo (GIORDAN, 1999) a experimentação prioriza o contato dos
alunos com os fenômenos químicos, possibilitando aos discentes a criação dos modelos que
tenham sentidos para ele, a partir de suas próprias observações, feitos durante o procedimento
experimental.
A partir desse estudo, nota-se a importância da aplicação de aulas experimentais nas
aulas de Química, na tentativa de analisar a eficiência e aceitação dessa proposta no ensino da
mesma, mas precisamente do estudo da cinética química, dentro de uma oficina temática. Para
tanto, o presente trabalho busca analisar a aplicação de experimentos em sala de aula e
diagnosticar os discentes no processo do uso da metodologia experimental.
Com base no levantamento bibliográfico, a pesquisa tem por finalidade planejar e efetivar
uma situação de ensino e aprendizagem, inserindo no campo teórico-metodológico da disciplina
em questão. Como também, o uso do procedimento experimental na ótica microscópica e
macroscópica, considerando as hipóteses investigada pelos discentes. Essa oficina temática foi
aplicada em uma escola pública de Ensino Médio da cidade de Pau dos Ferros/RN.
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1. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia experimental agregada ao conteúdo de Cinética Química, foi refletido para
uma situação de ensino que instigasse e valorizasse o aluno no ambiente educativo, porém esse
método foi aplicado aos discentes da fase inicial do Ensino Médio, o qual ocorreu em duas
etapas: Na primeira etapa foi realizada uma aula expositiva dialogada (figura 1), abordando os
conhecimentos conceituais: reações químicas, velocidades das reações, e, fatores que
influenciam as reações: temperatura, superfície de contato, concentração e catalizadores.

Figura 1: Aula expositiva dialogada

Na segunda etapa, à turma foi divida em nove (9) grupos compostos por quatro (4)
alunos, para a realização da prática experimental com o uso do sonrisal dissolvido na água
quente e água gelada. Em seguida foram distribuídos os sonrisais, os copos descartáveis
transparentes para cada grupo (figura 2), para analisar a reação química em diferentes
temperaturas, como também comprovar a hipótese levada, se com o aumento da temperatura
em um processo reativo a velocidade da reação diminui. Logo, observou-se a interação do aluno
em perceber a velocidade das reações, onde foi discutido os principais fatores que influenciam
essas velocidades como por exemplo: a mudança de calor e rapidez do sonrisal quando o mesmo
é triturado.
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Figura 2: Aula experimental

Essa metodologia busca atender o desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno em
práticas simples de baixo custo que pode ser feita em sala de aula, de maneira interativa. E
durante toda a construção da pesquisa foi feito um roteiro (figura 3) que auxiliava os discentes a
realizarem os experimentos com eficiência.

Figura 3: Roteiro da aula experimental
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2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A metodologia experimental é uma ferramenta facilitadora de uma aprendizagem
significativa. De acordo com Moreira, (1998), ao interagir com os novos conhecimentos fazem
com que ambos sejam modificados. Ainda conforme o autor, na aprendizagem significativa há
uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam.
Com base na concepção de Piaget, (1997), entende-se que uma maneira adequada de
ampliar e/ou modificar as estruturas do aluno consiste em provocar discordâncias ou conflitos
cognitivos que representem desequilíbrios a partir dos quais, mediante atividades, o aluno
consiga reequilibrar-se, superando a discordância reconstruindo o conhecimento. Assim,
percebe-se que a oficina realizada na sala de aula foi produtiva, uma vez que o uso dessas
metodologias em questão deveria ser uma ferramenta avaliativa do aprendizado cognitivo dos
discentes.
Com tudo ao observar o interesse do aluno em desenvolver a prática, nota-se uma
interação entre todos os grupos, ressaltando que parte dos alunos participantes da oficina
conseguiram assimilar e concretizar quando ocorre uma reação lente ou rápida, nas condições de
temperatura. Na proporção em que os discentes realizavam a prática, os mesmo elaboravam
suas ideias a partir de seus conhecimentos prévios, com auxilio da aula explanada utilizando os
conceitos de Cinética Química que serviu de base complementar da construção do saber através
de descobertas.
No decorrer da aula experimental os grupos ficaram atentos à influência da temperatura
utilizando do comprimido efervescente, pois o mesmo triturado reagem mais rapidamente com
água do que o inteiro, logo foi percebido que quanto maior sua superfície de contato entre os
reagente de uma reação, maior será a rapidez com que a mesma irá ocorrer, ou seja, quanto
maior o numero de moléculas maior em contato, maior será as interações entre os constituintes
dos reagentes.
É importante salientar que o aumento de temperatura provoca um aumento na
velocidade de uma reação química como foi constatado pelos grupos, pois isso ocorre devido o
aumento da energia cinética das moléculas. Ao término do experimento os alunos foram
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avaliados discutindo, sobre o objeto observado em um diálogo com os componentes da oficina,
assim os discentes levantaram suas hipóteses, mostrando que a velocidade da reação na água
quente é maior, o comprimido levou menos tempo para dissolver.
3. CONCLUSÃO
No estudo da cinética química é fácil perceber o quanto a influência de fatores externos
pode influenciar em uma reação química. De posse disso, é observável que os docentes têm o
papel de orientar os alunos a refletir sobres os estudos em química, como pesquisador e não
como simples estudantes; o que faz os mesmos refletirem o porquê de uma reação química
ocorrer de forma lenta e outras não, como foi visualizado nas mudanças de temperatura ao
dissolver o sonrisal na água quente e outra fria, formando-se cada vez mais cidadãos críticos no
âmbito da educação escolar. Além disso, o estudo será de grande valia não apenas para os
discentes da escola publica pesquisada, mas também para os alunos pesquisadores envolvidos na
pesquisa, tanto na formação docente como no ensino- aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ATIKINS, PETER. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Tradução
Ricardo Bicca de Alencastro. 3.ed.Porto Alegre,RS: BooKman,2006.
AUSUBEL, D. P. A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982.
DOMIN, D.S. (1999). A Review of Laboratory Instruction Styles. J. Chemical Ed., 76 (4), 543- 547.
GIL-PÉREZ, D.;VALDÉS CASTRO, P. (1996). La orientacion de las prácticas de laboratório con investigacion:
Um ejemplo ilustrativo. Enseñanza de Las Ciências , 14 (2), 155-163.
HODSON, D. (2005). Teaching and Learning Chemistry in the Laboratory: A Critical Look at the Research.
Educación Química , 16 (1), 30-38.
MOREIRA, Marco Antônio. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.
PIAGET, Jean. O diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. São Paulo: Scipione, 1997.
QUEIROZ, S. L. Do fazer ao compreender ciências: reflexões sobre o aprendizado de alunos de iniciação
científica em química. Ciência & Educação, Bauru, v. 10, n. 1, 2004.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

APROVEITAMENTO DO BIOGÁS PRODUZIDO NO BIODIGESTOR DO IFRN CAMPUS APODI COMO
COMBUSTIVEL DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA
P. T. Barbosa(IC)1 L. A. Alves(PQ)2, L. M. Bertini(PQ)3, F. F. M. Silva(PQ)4, C. S. Macedo(PQ)5 L. F. Moura6
Aluno do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, campus Apodi. E‐mail: pliniotavaresapodi@hotmail.com
2
Prof. Dr. do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi,
E‐mail: leonardo.Alcantara@ifrn.edu.br
3
Prof.ª Drª. do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi,
E‐mail: luciana.Bertini@ifrn.edu.br
4
Prof. Ms. do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi,
E‐mail: felipe.maia@ifrn.edu.br
5
Técnica de Laboratório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus
Apodi, E‐mail: cleia.macedo@ifrn.edu.br
6
Egresso do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte, campus Apodi. E‐mail: lucianofernandes_19@hotmail.com
1

RESUMO
Diante de uma necessidade mundial por energias
renováveis e no intuito de suprir a necessidade de uma
população bastante numerosa, uma vez que o Petróleo
utilizado como uma das principais fontes de energias no
mundo ser uma reserva finita e possuir um oneroso e
difícil acesso, torna‐se viável o desenvolvimento e
aproveitamento de tecnologias de baixo custo que
busque suprir essa necessidade energética. Nesse
contexto, a realização deste trabalho, desenvolvido no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte Campus – Apodi teve como
objetivo utilizar o Biogás produzido em um biodigestor
modelo indiano, como combustível de um motor

modelo GX35T, 4 tempos de 35,8 cilindradas (cm3), o
biogás foi tratado com solução de Hidróxido de Sódio
(NaOH) 10%, para retirada do Sulfeto de Hidrogênio
(H2S) e Dióxido de carbono (CO2), em seguida o Gás
metano (CH4) foi pressurizado em cilindro metálico a
uma pressão de 7,82 atm. Testes para calcular o seu
consumo entre a gasolina e o biogás há 5200 e 6200
rotação por minutos (rpm) foram realizados. Para que
estes fossem realizados foi necessário a inserção de um
sistema de injeção do biogás entre o carburador e o
moto, permitindo a substituição de 100% da gasolina
como
combustível.

PALAVRAS‐CHAVE: Biogás, motor, combustível alternativo, biodigestor.

USE OF BIOGAS DIGESTER PRODUCED IN THE CAMPUS IFRN APODI AS FUEL ENGINE INTERNAL
COMBUSTION
ABSTRACT
Faced with a global need for renewable energy and in
order to meet the need for a very large population, since
the oil used as a major source of energy in the world be
a finite reserves and own a costly and difficult to access,
it viable development and use of low cost technologies
that seek to supply this energy requirement. In this
context, this work developed at the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Rio Grande do
Norte Campus ‐ Apodi aimed to use the biogas produced
in a digester Indian model, as a model engine fuel
GX35T, 4 times 35.8 cid (cm3), biogas was treated with a

solution of Sodium Hydroxide (NaOH) 10%, for the
removal of hydrogen sulfide (H2S) and carbon dioxide
(CO2), then the methane gas (CH4) was metallic
pressurized to a pressure of 7.82 atm cylinder. Tests to
calculate your consumption between petrol and biogas
there 5200 and 6200 revolutions per minute (rpm) were
performed. To these were carried out it was necessary
to insert a biogas injection system between the
motorcycle and the carburettor, allowing the
replacement
of
100%
gasoline
as
fuel.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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APROVEITAMENTO DO BIOGÁS PRODUZIDO NO BIODIGESTOR DO IFRN CAMPUS APODI COMO
COMBUSTIVEL DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA
1. INTRODUÇÃO
A demanda mundial por energias renováveis vem aumentando no decorrer dos anos, no
intuito de suprir a necessidade de uma população bastante numerosa. O petróleo utilizado como
uma das principais fontes de energias, além de possuir um oneroso e difícil acesso, suas reservas
são finitas e estão limitadas a poucos países. Portanto, o desenvolvimento e aplicação de
tecnologias de baixo custo que supra a essa necessidade energética do mundo, tornam‐se cada
vez mais imprescindível para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável do planeta.
A dependência mundial de combustíveis fósseis para a geração de energia ou de
combustível para diversos fins vem crescendo, tanto nos países desenvolvidos como os em
desenvolvimento. A biomassa fonte de energia limpa e renovável pode ser uma das alternativas
que venham amenizar parcelas dessa carência de combustíveis, pois o processo natural de
digestão anaeróbia, realizado por bactérias em matérias orgânicas, produzindo o biogás, mistura
combustível constituído basicamente por metano (CH4) e gás carbônico (CO2) pode ser adotado
como combustível alternativo em motores de combustão interna, utilizados para diversos fins
como geração de eletricidade, energia térmica entre outras (SUZUKI et al, 2011).
A dependência desses combustíveis torna‐se mais crítica no meio rural, uma vez que
grande parte das atividades desenvolvidas no campo como a agricultura e a pecuária necessita
de combustíveis como a gasolina ou diesel proveniente do petróleo, deixando esse setor refém
de um fornecimento muitas vezes de custo elevado. A utilização do biogás no meio rural como
combustível seria uma alternativa bastante viável, uma vez que, a sua matéria prima, os dejetos
de animais, muitas vezes é tida como incômoda para o produtor rural, acarretando na
proliferação de insetos transmissores de doenças não só para saúde animal mais também
humana. Além disso, a biomassa se não tratada de maneira correta, contribui significativamente
para o aquecimento global, uma vez que o metano, gás liberado na decomposição da matéria
orgânica, como restos de colheitas, dejetos dos animais entre outros, possui um potencial de 21
vezes maior do que o gás carbônico de reter calor na atmosfera do nosso planeta (BAIRD, 2002).
Segundo Cortez et al. (2008), atualmente, em maior ou menor intensidade, a maioria dos
países, sejam eles desenvolvidos ou não, estão promovendo ações para que as energias
alternativas renováveis tenham participação significativa em suas matrizes energéticas. A
motivação para essa mudança de postura é a necessidade de redução do uso de derivados do
petróleo e, consequentemente, a dependência energética desses países em relação aos países
exportadores de petróleo. Além disso, a redução no consumo dos derivados do petróleo também
diminui a emissão de gases promotores do efeito estufa. Dessa maneira, considera‐se uma
energia renovável quando as condições naturais permitem sua reposição em um curto horizonte
de tempo (GOLDEMBERG e LUCON, 2008).
Existem diversas tecnologias para efetuar a conversão energética do biogás.
Entende‐se por conversão energética o processo que transforma um tipo de energia em outro.
No caso do biogás a energia química contida em suas moléculas é convertida em energia
mecânica por um processo de combustão controlada.
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Motores de combustão interna são amplamente difundidos como forma de conversão de
energia térmica em mecânica, seja em aplicações automotivas ou em conjuntos moto‐geradores.
Os derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, seguem como principais combustíveis
para esses equipamentos e provavelmente continuarão apresentando demanda crescente pelos
próximos anos, porém as pesquisas relacionadas ao uso de biocombustíveis em motores
avançam e indicam a possibilidade de substituição dos hidrocarbonetos convencionais em
diversas situações (LEMOS, 2013).
Para a conversão energética do biogás, os motores de combustão interna possuem maior
eficiência, além de serem mais baratos. Já as turbinas a gás possuem maior eficiência global de
conversão, quando operadas em cogeração (calor e eletricidade), porém, por ser um
equipamento importado, o seu valor e os custos de operação e manutenção são elevados. Além
do custo do equipamento em si, a microturbina exige que o gás combustível apresente
propriedades mais controladas que os motores convencionais (CENBIO, 2005).
A conversão energética desses gases pode ser apresentada como uma solução para o
grande volume de resíduos produzidos, já que reduz o potencial tóxico de emissões de metano
ao mesmo tempo em que produz energia elétrica agregando, desta forma, ganho ambiental e
redução de custos. (PECORA, et al 2008).
O presente trabalho utilizou o biogás do biodigestor modelo Indiano do Instituto Federal
de Educação, Ciências e tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Apodi, construído para
tratar os dejetos de uma pocilga em suas instalações, como fonte de combustível de um motor
de combustão interna, por se tratar de uma tecnologia bastante viável no meio rural, visto que
poderá trazer diversos benefícios para esse setor que muitas vezes sofre com inflações dos
combustíveis fosseis e também por realizar a reciclagem de um produto muitas vezes tido como
incômodo no dia‐dia camponês, como fonte de combustível totalmente renovável e ecológico,
caso haja o tratamento adequado.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os testes experimentais foram desenvolvidos no laboratório do instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus – Apodi, utilizando o biogás do
biodigestor modelo indiano instalado para tratamento dos dejetos suínos da Fazenda Escola
desta instituição de ensino.
2.1. Materiais utilizados
Para a realização deste trabalho utilizou‐se um motor modelo GX35T, 4 tempos de 35,8
cilindradas (cm3), um sistema de injeção lateral ao carburador, para a inserção do biogás que
teve sua pressão controlada através de um registro regulador de pressão, 5 m de mangueira de
polietileno de alta pressão, Um tacômetro digital modelo DT‐2234C+ e ferramentas em geral.
2.2. Métodos utilizados
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

2.2.1. Ensaios utilizando a gasolina como combustível
Foram realizados testes com dois tipos de rotações do motor, há 5200 (±80rpm) e 6200
(±80rpm) rotação por minutos (rpm), para calcular o consumo do mesmo. Utilizando como
combustíveis a gasolina convencional obtida nos postos de combustíveis, a média obtida no
consumo foi calculada através da substituição do tanque do combustível do motor por de uma
bureta graduada em mL e observada pela variação do volume da coluna em um intervalo de
tempo de funcionamento do motor, conforme representado na Figura 01.

Figura 01: Sistema montado para calcular o consumo de gasolina do motor
Fonte: Autores

2.2.2. Ensaios utilizando o Biogás como combustível
Entre o motor e o carburador foi inserido o sistema de injeção de biogás responsável pelo
fornecimento do biocombustível de acordo com a demanda do motor, como mostra a Figura 02.
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Alimentação
do Biogás

Sistema de
injeção de
biogás

Carburador

Figura 02: Adaptações no motor
Fonte: Autor

O biogás produzido no biodigestor, foi tratado com solução de NaOH (10%), para retirada
do H2S e CO2 e em seguida passado através de coluna recheada com peneira molecular (Sílica)
para retirada da umidade. O gás metano (CH4) foi pressurizado em cilindro metálico a uma
pressão de 7,82 atm.
Já para os testes de consumo utilizando o biogás como combustível, foi montado um
sistema representado a baixo (Figura 03), também utilizando as mesmas rotações do motor
usadas com a gasolina e considerando o comportamento do biogás como um gás ideal.

Figura 03: Sistema de funcionamento do motor utilizando o biogás como combustível
Fonte: Autor
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com a realização de diversos experimentos realizados no motor, utilizando o biogás como
combustível, pode‐se perceber a viabilidade do uso dessa fonte renovável de combustível, que é
o biogás. Essa tecnologia pode ser inserida nas diversas fontes de energias limpas que vem sendo
desenvolvidas nos últimos anos, buscando minimizar os impactos socioambientais provocados
pelas fontes convencionais de combustíveis.
Os gráficos a seguir demostram o consumo de combustível do motor utilizando duas
fontes energéticas, o biogás e a gasolina, analisados nas mesmas condições de rotação do motor:
Gráfico 01: Consumo do motor utilizando a gasolina como combustível

Fonte: Autores

Os resultados demonstram um maior consumo de gasolina, quando o motor funciona a
uma rotação superior (6200rpm), elevando o consumo em 95mL por hora quando comparado
com o motor em rotação inferior (5200rpm).
Já os experimentos com o biogás como combustível, o gráfico 02 demostra os resultados
dos testes realizados para calcular o consumo do motor utilizando o biogás como combustível.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

Consumo em m3/h

Gráfico 02: Consumo do motor utilizando o Biogás como combustível
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Fonte: Autores

Os testes comparativos realizados com o biogás substituindo a gasolina como combustível
apresentaram rendimentos satisfatórios, pois foi possível atingir a rotação de 5200 rpm e 6200
rpm com facilidade (houve o cuidado de se repetir as rotações realizada com a gasolina como
combustível, para saber o desempenho do motor utilizando o biogás como combustível), a
gasolina convencional antes utilizada para abastecer o motor, pode ser substituída em sua
totalidade pelo biogás, contribuindo assim para a viabilidade da utilização do biogás com uma
fonte alternativa de biocombustível.
Esse potencial químico do biogás é devido à presença de metano (CH4) na sua
composição, uma vez que esta substância é um hidrocarboneto que na presença do oxigênio (O2)
e ignição (no caso do motor, por centelha) sofre reação de combustão produzindo dióxido de
carbono (CO2) e água (H2O) com significativa liberação de energia, uma vez que a reação é
exotérmica, fornecendo com isso, energia suficiente para gerar propulsão no motor,
transformando energia química (Presente nas ligações interatômicas do metano) em energia
mecânica (movimento do pistão do motor). Esta energia mecânica pode ser convertida em
muitas outras, tais como energia elétrica e térmica.
Exemplo disso foi o trabalho realizado por Costa (2006), que usou o biogás na produção
de eletricidade, onde pode comparar o desempenho de duas tecnologias (microturbina e motor)
com a mesma faixa de potência de 30 kW, para a geração de energia elétrica a partir do biogás.
Já Silva (2009) em seu trabalho, destaca o uso do biogás como forte térmica no
aquecimento e cocção de alimentos, substituindo as fontes convencionais nas áreas rurais como
a lenha e o gás liquefeito de Petróleo (GLP) que consiste no butano (C4H10), comercializado para
fiz do aquecimento.
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4. CONCLUSÃO
Mediante uma problemática enfrentada não só no Brasil, mais também pelo mundo, a
busca por fontes energéticas renováveis, que vem crescendo no decorrer dos anos, a utilização
do biogás como uma dessas fontes destaca‐se por usar uma matéria prima muitas vezes sem
utilidade, que é o caso dos dejetos animais. O tratamento adequado dessa matéria orgânica
proporcionará uma serie de benefícios para o meio rural, uma vez que poderá contribuir com a
melhoria da renda familiar, diminuindo os custos proporcionados pelo consumo de combustíveis
fosseis muitas vezes necessários para a produção agropecuária. Além disso, estudos que visem
aplicar e disseminar o uso de combustíveis renováveis, entre eles o biogás, podem resultar em
vários benefícios para meio ambiente, pois, contribui para minimizar o aquecimento global que
está diretamente relacionado com a quantidade de emissão desse gás na atmosfera.
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RESUMO
Neste trabalho,avaliou o sistema de reação mais
apropriado para o novo método de hidroxilação em
única etapa a partir do método de ácido perfórmico
gerado in situ, objetivando a produção de polióis de
soja. Foram avaliados três sistemas: aberto, semiaberto
(refluxo) e fechado (reator de alta pressão) utilizando as
mesmas condições de reação, no que diz respeito às
quantidades de reagentes, temperatura e tempo de
reação. Os polióis produzidos foram analisados
conforme o índice de acidez e por análise de FTIR.Os

resultados apontaramque o sistema semiaberto é o mais
adequado para a hidroxilação do óleo de soja, devido à
produção de polióis com menor índice de acidez,
aumento da quantidade de ‐OH e redução de ligações
C=C. Os espectros de FTIR confirmaram a epoxidação
das ligações duplas presentes nos ácidos graxos
insaturados do óleo de soja e a hidroxilação, resultando
em um poliol com cadeia carbônica saturada com
diferentes funcionalidades.

PALAVRAS‐CHAVE Polióis, poliuretano, óleos vegetais.
EVALUATION SYSTEM OF REACTION HYDROXYLATION OF SOYBEAN OIL IN ONE STEP FROM THE
METHOD PERFORMIC ACID GENERATED IN SITU
In this work, the system most appropriate response to
the new method of hydroxylation in a single step from
the method of performic acid generated in situ, aiming
at the production of soy polyols. Three systems were
evaluated: open, semiopen (reflux) and closed (high‐
pressure reactor) using the same reaction conditions as
regards the amounts of reagents, temperature and
reaction time. The polyols produced were analyzed as
the acid value and FTIR analysis. The results showed that

the semi‐open system is the most suitable for the
hydroxylation of soybean oil, due to the production of
polyols with lower acidity, increasing the amount of
reduction of ‐OH and C=C bonds. The FTIR spectra
confirmed the epoxidation of double bonds present in
the unsaturated soybean oil fatty acids, and
hydroxylation, resulting in a polyol having saturated
carbon chain with different functionalities.

KEY‐WORDS: Polyols, polyurethane, vegetable oils.
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE REAÇÃO DE HIDROXILAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA EM ÚNICA ETAPA
A PARTIR DO MÉTODO DE ÁCIDO PERFÓRMICO GERADOIN SITU

INTRODUÇÃO

Novas pesquisas voltadas a produtos oleoquímicos têm crescidos na atual sociedade. Com
interesse na sustentabilidade, os poliuretanos produzidos a partir de óleos vegetais destacam‐se
sobre os produtos petroquímicos.Óleos insaturados, como o óleo de soja, na sua forma in natura
não são úteis para a produção de poliuretano. Assim, os óleos vegetais, com exceção do óleo de
mamona devido à presença da hidroxila na estrutura do ácido ricinoléico (Cardoso, 2007; Cruz,
2006; Silva, 2003), devemsofrer modificações química para que a sua estrutura apresente um
alto teor de hidroxila, como os polióis (álcoois polifuncionais), e tenha uma importância industrial
para produção de poliuretano.
A hidroxilação é um processo químico viável feito em duas etapas: na primeira ocorre a
epoxidação das ligações duplas do óleo com adição de ácido peracético ou perfórmico, e na
segunda etapa ocorre à abertura do anel epóxido na presença de catalizadores ácidos e
reagentesnucleofílicos. Pelas recentes descobertas, o mecanismo de hidroxilação pode ser feita
em uma única etapa, conhecido como hidroxilação in situ. O ácido perfómico produzido ataca a
dupla ligação do ácido graxo, ocasionando um intermediário epóxido e em seguida ocorre a
ruptura deste anel epóxido ficando um grupo hidroxila e um grupo formiato ligados à estrutura
do triglicerídeo (Oliveira, 2007).
Caracterizados pela versatilidade, pelas várias formas de obtenção e por apresentar
diversos compostos químicos para sua produção, o poliuretano apresenta‐se como fonte de
solução para os problemas ambientais atuais.
Nesta perspectiva, o presente trabalho apresenta um estudo da avalição do sistema de
reação (aberto, semiaberto e fechado) mais apropriado para o novo método de hidroxilação em
única etapa a partir do método de ácido perfórmico gerado in situ, objetivando a produção de
polióis de soja. Tais condições foram estudadas para caracterizar os poliós em suas reais
condições de concentração e proporcionalidade de obtenção de polios.

METODOLOGIA
O óleo de soja foi adquirido em comércio local, e posteriormente armazenado sob
refrigeração à 10oC, evitando a rancificação e prevenindo possíveis alterações físico‐química
durante períodos úteis para as análises e estudos.
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O óleo em seu estado in natura foi submetido ao processo de hidroxilação em uma única
etapa, onde o ácido perfórmico é gerado in situ, empregandotrês sistemas reacionais: sistema
aberto utilizando um banho‐maria sem refluxo (Figura 1a), sistema semiaberto, usando banho‐
maria com refluxo (Figura 1b) e sistema fechado, usando um reator de alta pressão (Figura 1c).

(a)

(b)

(c)
Figura 1 – Sistema de reação
(a) Aberto, (b) Semiaberto, (c) Fechado
No processo de hidroxilação, em todos os sistemas,forampesados100g de óleo in natura
em béquer de 250mL, usando uma balança analítica AY220 e transferidos 66,6mL de peróxido de
hidrogênio (pureza 26%, da marca Synth) e 49,5mL de ácido fórmico (pureza 85%, da marca
Vertel). O processo ocorreu em duas etapas: (i) a primeira que consiste na produção do ácido
perfórmico, a mistura reacional foi agitada por 1 hora sem aquecimento (apenas com o calor
gerado pela própria reação exotérmica); (ii) a segunda consiste na hidroxilação propriamente
dita, com agitação do meio sob aquecimento a 65oC durante 3 horas e 30 minutos.
A reação em sistema aberto foi realizada em capela, devido à liberação de substâncias
voláteis tóxicas, e a mistura foi agitada usando um agitador mecânico IKL‐RW e o aquecimento
em um banho‐maria Fisatammod 555. Para o sistema semiaberto, a reação foi conduzida em um
balão com fundo chato e boca esmerilhada, acoplado a um condensador de serpentina, e Banho
Maria com Agitação Magnética da Fisatom, modelo 555. A reação em sistema fechado foi
realizado em reator de alta pressão Parr, modelo 4848, a uma pressão a uma pressão autógena
de 10 bar, resultante apenas da pressão de vapor dos reagentes e produtos formados durante
todo o processo.
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As reações foram cessadas adicionando ao produto de reação 100 mLda solução 10% de
bissulfito de sódio (pureza 58,5%, marcaSynth). O processo de purificação do produto foi
realizado em um funil de separação de 500 mL, com todos os cuidados necessários para evitar
perda de material. Em seguida foram adicionados 50 mL de éter etílico (pureza 99,5%,
marcaAlphatec). E a lavagem, finalmente foi realizada com a adição de 50 mL de solução 10% de
carbonato de sódio (pureza 99,5%, marca Isofar) previamente aquecido a 60oC, para facilitar a
separação das fases aquosa e orgânica. A lavagem com carbonato foi realizada 5 (cinco) vezes,
que foram suficientes para obter o pH da água de lavagem em torno de 6. O produto purificado
foi seco a 110oC usando um rota‐evaporador Fisatam, mod. 558 para eliminar toda umidade
presente, e em seguida armazenado em frasco limpo e seco.
O óleo de soja,in natura e modificado, foi caracterizado segundo o parâmetro físico‐
químico de índice de acidezpelo método do Instituto Adoldo Lutz (1985). A análise
Espectroscopia na região do infravermelho médio (4000‐400 cm‐1) com transformada de Fourier
(FTIR), utilizando um espectrômetro da ThermoScientific, Nicolet IR200, na região entre 4000 e
400 cm‐1, Scans: 32; em temperatura ambiente (25º C), a amostra foi contida em acessório de
refletância total atenuada (ATR) com cristais de germânio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O óleo de soja, constituído por ácidos graxos insaturados, como linoléico e oléico em
torno de 56% e 22%, respectivamente (Lemos 2007) foi utilizado como matéria‐prima para o
estudo da produção de polióis. Nesta pesquisa foi realizada o processo de produção dos polióis, a
partir da epoxidação das ligações duplas do óleo usando o método do ácido perfórmico gerado
“in situ” (Monteavaroet al., 2005), seguida da hidroformilação, que consiste na abertura do anel
oxirânico pelo ácido fórmico, em excesso. A escolha pela hidroxilação em única etapa deu‐se pela
simplicidade e rapidez do método, comparado aos demais processos convencionais.
O estudo do processo de hidroxilação do óleo de soja foi realizado nos três sistemas de
reação (aberto, semiaberto e fechado) objetivando avaliar o sistema mais adequado para um
maior rendimento em polióis. Segundo Hill (2000) os polióis de óleo vegetal para serem
adequados como matéria‐prima para poliuretanos deverá apresentar um alto teor de hidroxila,
estabilidade térmica considerável e baixa viscosidade.
O cálculo do rendimento em massa pode ser obtido a partir da relação estequiométrica
entre o óleo de soja de partida e os polióis obtidos pela equação apresentada na Figura 2.
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Figura 2 – Conversão do óleo de soja in natura à polióis
A estrutura do triglicerídeo representando o óleo de soja possui fórmula C60O6H100 e a
massa molecular é 916g/mol. E a estrutura do poliol apresenta C65H21H110 e massa molar
1226 g/mol. A partir desses destes dados estequiométricos e considerando a razão molar
reagente/produto 1:1, realizou‐se os cálculo dos rendimentos.
Os rendimentos em massa dos produtos obtidos após o processo de purificação para o
sistema aberto, semiaberto e fechado foram 90,28, 89,14 e 84,73 %, respectivamente. Quanto ao
aspecto físico, os produtos (polióis) apresentam coloraçãomarrom claro logo após a etapa de
hidroxilação, devido à presença de água, e coloração marrom escura, após a purificação,
incluindo a secagem, conforme Figura 3.

(c)

(a)

(b)

(c)

Figura 3 – Óleo de sojain natura(a) e modificado,após a hidroxilação (b) e purificação (c)
Os óleos de soja in natura e modificados foram caracterizados conforme o seu índice de
acidez (Figura 4) para avaliar o seu grau de decomposição, antes e após o processo de obtenção
dos polióis. Em geral, a acidez de um óleo é decorrente da hidrólise parcial dos triacilglicerídeos.
Os resultados apontaram que a acidez do óleo de soja modificado aumentou, confirmando a
hidrólise e consequentemente a formação de ácidos graxos livres (ácidos monocarboxílicos que
apresentam o grupo carboxila –COOH).
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Não
determinado

Figura 4 – Índice de acidez do óleo de soja in natura e modificado

A eficiência das reações de epoxidação e hidroxilação, capazes de quebrar as duplas
ligações dos ácidos graxos insaturados, pode ser determinada pela técnica de FTIR médio, no
quais os espectros revelam uma série de bandas características (Figura 5).
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Figura 5‐ Espectros de FTIR do óleo de soja in natura e polióis de soja
A sobreposição dos espectros, do óleo de soja in natura e seus polióis, demonstra um
aumento significativo de bandas de absorção largasna região próxima a 3425 cm‐1, características
de hidroxilas (‐OH), principalmente nos polióis obtidos em sistema semiaberto. Isso confirma a
quebra dos anéisoxiranos e consequentemente a reação de hidroxilação, promovendo o
acréscimo de hidroxilas.
Outrossim, as vibrações de deformação axial de ligações duplas entre carbonos, C=C, não
conjugadas, que apresentam uma absorção de intensidade média entre 1667 e 1640 cm‐1,
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confirmou a quebra das ligações duplas através da redução da intensidade do sinal na região de
1660 cm‐1(Silverstein, 2007).
Tecnicamente, o sistema semiaberto apresenta vantagens devido àsua simplicidade e
baixo custo da aparelhagem, redução da perda de substâncias voláteis utilizando o sistema de
refluxo e aumento da segurança do analista reduzindo a sua exposição às substâncias tóxicas. O
uso do reator de alta pressão é considerando um sistema de reação extremamente oneroso e
para o processo de estudo, foi inviável.

CONCLUSÃO
O estudo da avaliação do sistema de reação para produção de polióis óleo de soja
apontou o sistema semiaberto como o mais adequado para epoxidação/hidroxilação com a
formação de ácido perfórmico gerado in situ.O sistema semiaberto, tecnicamente apresenta
vantagens devido à sua simplicidade e baixo custo, e a redução da perda de substâncias voláteis
na reação com refluxo. A conversão dos triacilglicerídeos,em polióis a partir das reações
consecutivas de epoxidação e hidroxilação, foi confirmada pela análise de FTIR com a diminuição
na intensidade das bandas referentes às ligações duplas entre carbonos e o aumento das bandas
características das hidroxilas.
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RESUMO
O desinteresse dos alunos pela disciplina de
Química, no geral deve‐se a falta de atividades
experimentais onde os mesmos possam relacionar
teoria e a prática. Os professores afirmam que o
problema é ocasionado pela falta de laboratório,
consequentemente pela falta de equipamentos que
comporte a realização de aulas práticas. As escolas de
forma geral, não possuem laboratórios. Visando
minimizar esses problemas produzidos pela falta de

equipamentos de laboratórios para a realização de aulas
práticas, o presente trabalho tem como principal
objetivo proporcionar tanto aos professores como aos
alunos de Química a considerarem a grande importância
da reciclagem no uso da produção de materiais
alternativos, na produção de equipamentos que
possibilitem a execução de atividades práticas, em
escolas que não tenham condições para adquirir os
equipamentos.

PALAVRAS‐CHAVE: Química, Teoria, Prática, Equipamentos e Laboratório.

THE PRODUCTION OF ALTERNATIVE MATERIALS CHEMISTRY LABORATORY FOR
UNDERGRADUATE IN A GROUP OF CHEMICAL IFRN.
ABSTRACT
The lack of interest among students in the
discipline of chemistry in general due to lack of
experimental activities in which they, can relate theory
and practice. Teachers say that the problem is caused by
the lack of laboratory hence the lack of equipment
incorporating conducting practical classes. Schools
generally do not have laboratories. Aiming to minimize

these problems caused by the lack of laboratory
equipment for conducting practical classes, this paper
aims to provide both teachers and students of chemistry
to consider the importance of recycling in production
use of alternative materials in production equipment
enabling the implementation of practical activities in
schools that are unable to acquire the equipment.

KEY‐WORDS: Chemistry, Theory, Practice, and Laboratory Equipment.
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A PRODUÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA POR
UM GRUPO DE GRADUANDOS EM QUÍMICA DO IFRN
INTRODUÇÃO
O ensino de Química nas escolas públicas, muitas vezes está limitado a aulas
tradicionais, reduzindo as possibilidades de informações, definições de leis e conceitos sem
nenhuma interação de conteúdo com o cotidiano dos alunos (SILVA et al., 2009). A falta de
recursos financeiros e pouco tempo que os educadores dispõem para conceber aulas mais
atraentes e motivadoras também são fatores que contribuem para o desinteresse dos alunos nas
aulas (VALADARES, 2001).
Somam‐se aos muitos problemas enfrentados pelos professores de Química, a
superação da falta de interesse por parte dos alunos, além disso, a forma como a maioria dos
professores aborda os conteúdos contribui para um alto nível de reprovação e rejeição na
matéria. Acredita‐se que “a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de
problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos e de
investigação” (GUIMARÃES, 2009, p.198).
Partindo desta problemática, buscamos desenvolver, experimentos de baixo custo,
através da utilização de matérias alternativos. Aulas que antes não aconteciam pela falta de
materiais agora podem ser realizadas através do uso do material alternativo.
Faz‐se necessário um trabalho que desperte a curiosidade do aluno, pois ele esta
vivenciando situações concretas através dos experimentos que são disponibilizados, ajudando no
desenvolvimento da aula, aumentando o interesse por parte dos alunos, pois os materiais
alternativos são de fácil acesso para todos.
Outro aspecto trabalhado é o desenvolvimento de uma educação ambiental através da
reutilização de materiais inservíveis. Conscientizando os nossos alunos da importância da
educação ambiental voltada principalmente para a sustentabilidade, criaremos nas novas
gerações a devida mentalidade conservacionista e será muito mais fácil implementar políticas
que visem à utilização sustentável dos recursos planetários no futuro (ABREU, 2008).
Há então a necessidade constante de fugirmos desse monotonismo, buscando mostrar a
realidade da Química através de experimentos práticos, formando assim alunos curiosos,
dedicados, interessados e principalmente com um conhecimento horizontal podendo relacionar
os fatos acontecidos no cotidiano dos mesmos, com experimentos realizados em laboratórios ou
até mesmo em sala de aula (SUART; MARCODES; LAMAS, 2009).
Tendo em vista as ideias elencadas acima, o presente trabalho surgiu como uma
sugestão de equipamento alternativo, de baixo custo que possibilitasse, com segurança, a
efetivação das experiências em laboratório de ensino de Ciências, em especial ao ensino de
Química. Foi montado três equipamentos alternativos: o “destilador”, “becker e funil” e funil de
bromo realizado no IFRN – Campus Pau dos Ferros. Um dos enfoques principais do presente
estudo foi demonstrar uma metodologia facilitadora de ensino, propiciando auxilio e o
desenvolvimento dos alunos em seres mais críticos e atuante nas aulas, trazendo assim uma
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forma mais ativa do processo de ensino‐aprendizagem, contribuindo de maneira satisfatória para
a formação da aprendizagem dos indivíduos participantes do meio social.

MATERIAIS E MÉTODOS
Inicialmente realizou‐se uma pesquisa bibliográfica sobre autores que falavam da
mesma temática, que serviu como orientação para as atividades elaboradas e desenvolvidas ao
longo deste trabalho.
Para cada aparelho construído, está descrito o procedimento de construção e os
materiais utilizados.
1. DESTILADOR
Materiais:




Garrafa pet;
Lâmpada;
Serrinha (ou faca de mesa);





Cola Durepoxi;
Bocal;
Mangueira

Comentado [J5]: Lâmpada incandescente ou filamento de
Tungstênio

Procedimento:
Utilize uma serrinha para que possa cortar a rosca da lâmpada, como no exemplo. A
lâmpada já estando aberta quebre os filamentos para que a lâmpada fique aberta, como mostra
detalhadamente na Figura 1.

Figura 1: procedimento de montagem do destilador.
Em seguida abra o bocal, como indica na figura 2 e faça uma perfuração no centro do
mesmo. Introduza a mangueira dentro da tampa do bocal. Faça um furo na garrafa introduza a
mangueira nesse furo, como no exemplo da figura 2, 3 e 4.
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Figura 2: procedimento de montagem do destilador.

Figura 3: procedimento de montagem do destilador.

Figura 4: procedimento de montagem do destilador

Montagem:
Inicialmente encha a garrafa de água gelada. Colocar um pouco de álcool e água na
lâmpada fazendo uma mistura. Tendo feito isto enrosque a lâmpada no bocal. Embaixo da
lâmpada coloque uma lamparina para aquecer. Montando então este sistema vamos ao
experimento: a mistura começa então a ferver, fazendo com que o álcool se evapore primeiro,
sendo expelido para fora.
Esse procedimento de montagem teve como base o trabalho de Matheus 2011
disponível em: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gnNNU75a_Wo&feature=endscreen.
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2. MONTAGEM DO BECKER E DO FUNIL
Materiais



Garrafa Pet
Tesoura

Procedimento
A montagem do Becker é bem simples, corta uma garrafa pet de 2l ao meio , como na
figura 5 sendo, que a parte inferior vai ser o Becker e a superior vai servi como funil. O próprio
Becker vai servir como suporte ao mesmo tempo.

Comentado [J9]: dois litros
Comentado [J10]: servir

Figura 5: procedimento de montagem do Becker e funil.
3. FUNIL DE BROMO
Materiais


1‐tubo de soro hospitalar e o equipe



1‐Tesoura

Procedimento
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Furar um buraco na parte de cima do tubo de soro, como mostra os resultados da figura
6 em seguida introduza o equipe no soro. Quando fizer o experimento deixar que o tubo fique
um pouco alto. Na figura 7 registra‐se o equipamento pronto.

Figura 6: perfuração do tubo de soro e encache do equipe.

Figura 7: equipamentos já prontos.
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Todos os materiais construídos foram testados em uma prática realizada com alunos do
ensino médio da Escola Estadual Profª Maria Edilma de Freitas, apresentando um desempenho
satisfatório. Com ações desse tipo podemos despertar o interesse por cidadões mais críticos e
mais envolvidos na sociedade. Algo interessante a ser ressaltado, é que a grande maioria dos
alunos afirma que na opinião deles a utilização de temas como a produção de materiais
alternativos facilita o aprendizado, comprovando dessa forma a eficácia desse método, ficando
bem claro o que foi dito durante todo o desenvolvimento desse trabalho, da importância de usar
temas atuais e do interesse da turma, para despertar a atenção e estimular a busca do
conhecimento.
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É observável que o ensino de Química requer muito mais do que uma aula expositiva,
para que se possa haver uma melhor compreensão dos conteúdos trabalhados em sala.
Demonstrando a necessidade dos professores adotarem uma nova postura diante do seu artifício
de ensino, tentando aprimorar o método tradicionalista usado por muitos nos dias atuais,
fazendo uso de novas metodologias de ensino em relação à disciplina de Química, no caso da
montagem dos equipamentos com materiais alternativos e de baixo custo significa uma opção
prática para que os docentes possam ensinar aos discentes, de uma forma consistente,
compreendendo os acontecimentos sucedidos, de forma simples e criativa, que motiva e facilita
a fixação de conceitos, porém é necessário que o docente incorpore a experimentação ao
conteúdo programático.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Construções de equipamentos e o estudo teórico foram de suma importância para
aumentar a compreensão do uso da experimentação no o ensino de química, trazendo para a
realidade a vontade de descobrir. Podemos levar em conta o alto custo para a obtenção de um
laboratório adequado para o ensino de química, este modelo alternativo busca alternativas para
o uso da experimentação em sala, fazendo com aconteça um desempenho melhor do professor e
do aluno no processo ensino – aprendizagem em química.
Acredita‐se que com essa proposta, de experimentos com materiais alternativos, exista
uma aprendizagem mais significativa aos alunos, despertando o interesse nas aulas e
envolvimentos nas atividades que serão realizadas.
É observável que o ensino de Química requer muito mais do que uma aula expositiva,
para que se possa haver uma melhor compreensão dos conteúdos trabalhados em sala.
Demonstrando a necessidade dos professores adotarem uma nova postura diante do seu artifício
de ensino, tentando aprimorar o método tradicionalista usado por muitos ate os dias atuais,
fazendo uso de novas metodologias de ensino em relação à disciplina de Química, que
contextualize assuntos desta com fatos do cotidiano, despertando cada vez mais a atenção dos
alunos em relação à matéria trabalhada.
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RESUMO
O descarte e tratamento de resíduos produzidos em
laboratórios de ensino de Química é uma temática que
vem ganhando atenção dos profissionais e alunos da
área em diversas Universidades e Institutos, devido a
necessidade de impedir o destino inadequado dos
resíduos gerados nos experimentos das aulas práticas e
de pesquisas. Este trabalho tem como principal objetivo
mostrar alternativas de tratamento para resíduos ativos
produzidos durante as aulas práticas de Química

Analítica na forma de um manual, que irá orientar os
usuários quanto ao descarte adequado de alguns
resíduos produzidos em laboratório de ensino.
Pretende‐se dar início assim a uma rotina de produção
de pouco resíduo, reaproveitamento de soluções e
produtos de reações e tratamento de resíduos já na
fonte geradora.
É necessário colocar a metodologia
resumidamente
e
também
uma
conclusão

PALAVRAS‐CHAVE: Manual, Química Analítica, Resíduos Químicos.

GUIDE FOR DISPOSAL OF CHEMICAL WASTE OF ANALYTICAL CHEMISTRY EXPERIMENTAL
ABSTRACT
Residues from teaching laboratories analytical chemistry
are a subject that needs special attention by
professionals and students in Universities and Technical
Institutes in Brazil to avoid their disposal in the
environment. In this paper is discussed a proposal of
collection, treatment and disposal of chemistry residues
produced in laboratory experiments of Analytical
Chemistry. In this perspective, a manual was designed

with the goal of collaborating with the segregation and
treatment of waste generated in the practical classes of
analytical chemistry. The manual contains information
about the user's posture and risks in the laboratory,
types of the waste that can be disposed directly in the
sink, classification of wastes requiring treatment and the
indication of the most appropriate treatment for these
residues.

KEY‐WORDS: Analytical Chemistry, Chemistry waste, Guide.
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MANUAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS DE AULAS PRÁTICAS DE QUÍMICA
ANALÍTICA
INTRODUÇÃO
O gerenciamento dos resíduos perigosos produzidos em Instituições de ensino e pesquisa
no Brasil, sobretudo os resíduos químicos, tem sido abordado em diversos trabalhos nos últimos
anos. Neste contexto, as Leis que tratam da responsabilidade e destinação adequada destes
resíduos têm sido acentuadas nas discussões como forma de disseminar o caráter importante e
urgente de se desenvolver politicas para destinação adequada dos resíduos perigosos produzidos
nas aulas práticas e/ou de pesquisas nestas Instituições. (AFONSO,2005; ALBERGUINI,2003;
FELISBERTO,2008; FONSECA,2009; JARDIM,1998; MATOZO,2010; NOLASCO,2006; USP,2012;
UFSCAR,2012; VITTA,2013)
Apesar de a química ser uma das ciências que mais auxiliam no nosso cotidiano,
infelizmente esta produz vários resíduos e muitas das Instituições que geram estes produtos não
possuem tratamento adequado para os mesmos, e com a falta de uma fiscalização e também de
conscientização sobre a destinação destes resíduos, os mesmos são jogados na natureza sem
qualquer forma de tratamento. Em alguns casos, os resíduos são armazenados até serem
encaminhados para alguma empresa especializada no tratamento e no descarte final (PENATTI,
2012)
Entretanto, muitos dos resíduos que são descartados, aparentemente sem utilidade
alguma, poderiam ser reutilizados em outros experimentos no laboratório ou tratados para este
fim. Desta forma, se poderia ter até uma diminuição nos gastos com alguns reagentes e
principalmente uma minimização nos resíduos gerados e nos impactos destas substâncias ao
meio ambiente.
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT‐NBR 10004) e descrito
na Lei 12.305/2010, que trata da Politica Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos perigosos são
definidos como aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade,
apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, como é o caso dos
resíduos químicos.
Apesar de a maioria dos profissionais da área de química não terem recebido a formação
adequada para lidar com esses problemas nos bancos acadêmicos, há uma necessidade de se
reverter este quadro e assim, uma nova filosofia de trabalho para a química vem se tornando
realidade: a chamada “química verde” ou “química sustentável”, que tem como alguns de seus
princípios evitarem a geração de rejeitos e utilizar processos mais seguros e sustentáveis para o
meio ambiente (BENDASSOLLI et al. apud MISTURA et al., 2010).
De acordo com a Lei 6.938/81, a Política Nacional do Meio Ambiente em seu Art. 14, § 1º.:
quem gera o resíduo torna‐se responsável pelo mesmo, na chamada responsabilidade objetiva,
que descreve que o poluidor deve reparar os possíveis danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade.
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Para começar é importante que os resíduos sejam classificados de acordo com suas
características de periculosidade, isto é, se são: tóxicas, corrosivas, carcinogênicas, mutagênicas
ou teratogênicas, inflamáveis, explosivos, alergênicos ou danosas ao meio ambiente. A partir dai
a segregação, armazenamento e manipulação para tratamento e destinação final serão
realizados de acordo com tais características (USP, 2012; UNESP,2013)
A identificação dos resíduos deve ser feita com rótulos contendo as informações
pertinentes à substância química produzida, o que conduzirá a sua manipulação e o próprio
tratamento, dentre estas informações o diamante de Hommel deve conter a numeração
pertinente ao risco à saúde, inflamabilidade, reatividade e riscos específicos, baseada nas Fichas
de Informações de Produtos Químicos (FISPQ) ou nas MSDS‐ Material Safety Data Sheet
(UNESP,2013; UNICAMP,2012; COSTALONGA,2010; UFSCar,2012). Além disso, é importante
informar o laboratório ou disciplina em que o resíduo foi produzido, em qual estado físico se
encontra e data e quantidade de material recolhido.
Algumas substâncias não representam risco ao meio ambiente ou ao ser humano e
podem ser descartadas no lixo comum ou diluídas em água corrente na pia do laboratório. A
Tabela 1 apresenta algumas destas substâncias.
Tabela 1 – Formas de descarte de resíduos não perigosos de laboratório.
FORMA DE DESCARTE

TIPO DE RESÍDUO

Descarte no lixo comum

Orgânicos: Açúcares, amido, aminoácidos, ácido cítrico e acido lático e seus sais de
K, Na, Ca, Mg, NH4.
Inorgânico:
Sulfatos e carbonatos de Na, K, Mg, Ca, Sr, NH4;
Óxidos de B, Mg, Ca, Sr, Al, Si, Ti, Mn, Fe, Co, Cu, Zn;
Cloretos de Na, K, Mg;
Boratos de Na, K, Mg, Ca

Descarte no lixo comum

Neutralização e diluição
na pia
Lixo comum

Ácidos e bases, desde que não misturados com metais pesados
adsorventes cromatográficos, luvas, papel de filtro, papel toalha, pipetas e frascos
de plástico, rolhas, entre outros (desde que não contaminados com produtos
químicos perigosos).

Fonte – UFSCar, 2012.

Desta forma, o principal objetivo deste trabalho foi elaborar um manual com informações
sobre segregação, armazenamento e descarte dos resíduos produzidos nos experimentos de
aulas de Química Analítica Experimental.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido em duas etapas, na primeira foi realizada uma pesquisa em
que se buscaram informações sobre os resíduos produzidos nas aulas práticas de Química
Analítica, bem como os possíveis danos destes resíduos ao meio ambiente e ao homem. Também
foram pesquisados métodos para tratamento dos resíduos, os quais foram adaptados para as
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situações encontradas nas aulas práticas. Paralelamente a isto, foram levantadas informações
sobre 5S´s e 3R´s em laboratórios de química, Legislação pertinente, formas para segregação,
armazenamento, manipulação e destinação final de resíduos comuns em laboratório.
Na segunda etapa os resultados do tratamento dos resíduos foram compilados na forma
de fluxogramas, também foram organizadas tabelas e rótulos com informações para manipulação
e descarte dos diversos resíduos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os resultados obtidos, foi produzido um material informativo/educativo com
informações sobre procedimentos de descarte de resíduos de aulas práticas de química analítica,
mas também sobre resíduos não perigosos, produzidos durantes aulas práticas de química.
A Figura 1 apresenta uma sugestão de rótulo para identificação de resíduos químicos de
laboratório.
LABORATÓRIO DE QUÍMICA (Instituição)
Tratamento de Resíduos Químicos
Laboratório ou Disciplina
Classificação:
Nome do gerador:
Componente Principal do residuo:
Adicione somente resíduo de ....................
Data de início:
Quantitativo :

No. de
controle

Sólido ( )
Líquido ( )

Figura 1 – Rótulo para identificação de resíduos químicos segregados para tratamento
Na Figura 2, vemos um resumo do manual produzido nesta primeira fase do projeto,
contendo algumas informações sobre 5S´s no laboratório, segregação e descarte de resíduos não
perigosos, bem como tratamento de alguns produtos de reações de aulas práticas de química
analítica.
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Figura 2a – Capa e conteúdo sobre 5S´s e 3R´s do manual para descarte e tratamento de
resíduos químicos de aulas de química analítica.

Figura 2b – Conteúdo sobre classificação de resíduos do manual para descarte e
tratamento de resíduos químicos de aulas de química analítica.
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Figura 2c – Conteúdo sobre tratamento de resíduos do manual para descarte e
tratamento de resíduos químicos de aulas de química analítica.

Figura 2d – Conteúdo sobre referencias bibliográficas usadas no manual para descarte e
tratamento de resíduos químicos de aulas de química analítica.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

CONCLUSÕES
A partir dos experimentos propostos para o tratamento dos resíduos foi possível
recuperar alguns elementos, como a prata, bário e cromo, na forma de nitrato de prata, sulfato
de bário e hidróxido de cromo. Os fluxogramas de tratamento destes resíduos foram descritos no
manual para descarte e tratamento de resíduos. Além disso, este manual tratou dos 5S´s e 3R´s
no laboratório de química.
A metodologia proposta no manual permite minimizar a produção de resíduos, bem como
recuperar os metais que apresentariam riscos ao meio ambiente e ao próprio homem caso
fossem descartados na pia ou no lixo comum.
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RESUMO
A Química é uma disciplina que faz parte do
programa curricular do ensino fundamental e médio. A
aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a
compreensão das transformações químicas que ocorrem
no mundo físico de forma abrangente e integrada, para
que estes possam julgar, com fundamentos, as
informações adquiridas na mídia, na escola, com
pessoas, etc. Buscando uma análise qualitativa do
ensino de química no ensino médio do Colégio Estadual
Gercino Coelho de Guanambi‐BA, a pesquisa sobre a
análise do ensino de química da escola foi realizada por

meio de observação direta. Foi realizado também, um
questionário contendo perguntas relacionadas ao tema,
que assegura a obtenção de dados que correspondem
aos objetivos da pesquisa. A forma como que está sendo
conduzido o processo de ensino‐aprendizagem de
química no Colégio Estadual Gercino Coelho de
Guanambi‐BA, apesar de apresentar pontos falhos, está
apresentando resultados positivos, entretanto, vale
destacar que o índice de reprovação na disciplina não é
grande, de acordo com a pesquisa realizada.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Química, pesquisa, análise.

CHEMICAL RESISTANCE: HOW STUDENTS TEACHING‐LEARNING VEEM DA DISCIPLINE IN A
MIDDLE SCHOOL EDUCATION Guanambi ‐BA
Chemistry is a discipline that is part of the
curriculum of elementary and secondary education. The
learning chemistry should enable the students to
understand the chemical transformations that occur in
the physical world a comprehensive and integrated
manner, so that they can judge, with foundations, the
information acquired in the media, at school , with
people , etc. . Seeking a qualitative analysis of teaching
chemistry in high school at the State College Gercino
Bunny Guanambi ‐ BA, the survey was conducted

through direct observation. Was also performed, a
questionnaire containing questions related, which
ensures the collection of data that correspond to the
research objectives. The way the process is being driven
teaching and learning of chemistry at the State College
Gercino Bunny Guanambi ‐ BA , despite its weak points ,
are also showing positive results , and the rate of failure
in the discipline is not large, according to the research
conducted .discipline is not great , according to the
survey .

KEY‐WORDS: Chemistry Teaching, research, analysis.
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A QUÍMICA À PROVA: COMO OS DISCENTES VEEM O ENSINO‐APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA
EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE GUANAMBI‐BA
INTRODUÇÃO
A Química é uma disciplina que faz parte do programa curricular do ensino
fundamental e médio. A aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a
compreensão das transformações químicas que ocorrem no mundo físico de
forma abrangente e integrada, para que estes possam julgar, com fundamentos,
as informações adquiridas na mídia, na escola, com pessoas, etc. A partir daí, o
aluno tomará sua decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto
indivíduo e cidadão (PCN's. MEC/SEMTEC, 1999).

Apesar da beleza da citação acima, observa‐se uma grande distância entre o dito e o feito.
Em outras palavras, o ensino de Química, apesar de ter sido difundido na reformulação do ensino
médio proposta pela última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9394/96) e
consolidado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), de 1999, ainda é concebido de
forma a valorizar a memorização de nomes e fórmulas sem a necessária relação com o cotidiano
e a evolução tecnológica, científica e cultural da humanidade. Assim, é compreensível que a
disciplina de química abordada no ensino médio por diversas seja vista como um assunto que
não desperta o interesse dos estudantes, apesar de possuir um conteúdo vasto e que se encontra
extremamente presente em nosso cotidiano. (CARVALHO et. al., 2007).
De acordo com Ros e Rossi (2008) estudar o cotidiano escolar é procurar compreender
também sua dimensão curricular, que é entendida como um conjunto de documentos, normas,
conteúdos e especialmente práticas que orientam as ações educativas. Abordar a Química desta
maneira se constitui em um desafio para o educador, tendo em vista que a formação deste
docente foi alicerçada de forma semelhante ao seu fazer pedagógico. Assim, o professor acaba
reproduzindo a sua formação no seu dia‐a‐dia profissional e pode‐se afirmar ainda o receio de
investir em novas metodologias, o constante desafio da carência de recursos didáticos,
resultando e aulas em sua maioria expositivas, tendo como recurso principal, e às vezes único, o
livro didático. Sem desmerecer a utilidade e importância do livro didático para o professor e
considerando que a escola avançou neste quesito, pois há pouco tempo muitas instituições não
disponibilizavam este recurso aos seus alunos, há que se investir em tecnologias diferenciadas,
formação continuada de docentes e ainda na valorização do magistério.
Segundo Andrade (2003), o atual desafio no ensino de Química é buscar a atualização
tecnológica e usar de forma adequada tais tecnologias no processo de ensino e aprendizagem.
No Brasil, o sistema de ensino é precário e necessita ser reestruturado, principalmente nas
escolas públicas do ensino médio, onde os alunos são os que mais sofrem com essa deficiência
quando chegam na hora de fazer o vestibular ou ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). A má
formação de professores também é um fator importante a se destacar, pois nem sempre ele está
preparado para atuar de forma interdisciplinar, relacionando os conteúdos com a realidade dos
alunos, o que tornaria mais fácil a compreensão. O livro didático é um instrumento importante
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que sempre deve ser utilizado como material de apoio para ajudar a assimilar os conteúdos,
porém, o professor deve evitar utilizar apenas deste recurso didático em suas aulas.
O ensino Médio nas escolas públicas, em geral, apresenta uma grande deficiência no
Ensino de Química, que passam, desde a falta de material didático, a péssima infraestrutura,
como também a falta de laboratório, além de superlotação de salas e do baixo salário pago aos
professores, o que vai acarretando a uma taxa de reprovação na disciplina e um “bloqueio
mental” por parte dos alunos para aprender.
Há muito tempo se critica a forma de ensinar Química, comum ainda à maioria das
disciplinas. O professor, a fonte de conhecimentos, irrefutável. O aluno, um mero depositário
deste conhecimentos. Nesta perspectiva, o processo de ensino é a transmissão de
conhecimentos ‐ o assunto tratado no processo de ensino ‐ do docente para o estudante, através
de diversos meios e técnicas. (DÍASZ BORDENAVE, 2007). É consenso entre a maioria da
necessidade de mudança deste paradigma, que não tem logrado êxito, pelo contrário, vem
contribuindo para uma imagem negativa da escola diante de seus alunos.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho, juntamente com a pesquisa realizada, foi
analisar o nível de aprendizagem e as dificuldades encontradas pelos alunos do ensino médio no
ensino da disciplina de química do Colégio Estadual Gercino Coelho de Guanambi‐BA.

METODOLOGIA
Método de pesquisa e coleta de dados
Buscando uma análise qualitativa do ensino de química no ensino médio do Colégio
Estadual Gercino Coelho de Guanambi‐BA, a pesquisa foi realizada por meio de observação
direta, que segundo Yin (2003), dá ao pesquisador a oportunidade de registrar os acontecimentos
em tempo real e de retratar o contexto do evento. As evidências observacionais são, geralmente,
úteis no fornecimento de informações adicionais sobre o tópico que está sendo estudado. Foi
realizado também, um questionário contendo perguntas relacionadas, que assegura a obtenção
de dados que correspondem aos objetivos da pesquisa. Segundo Marconi e Lakatos (1985), o
questionário se trata de um instrumento para recolher informação. É uma técnica de investigação
composta por questões apresentadas por escrito a pessoas.
Procedimentos de coletas de dados
Foi selecionada aleatoriamente, uma amostra de 20 alunos de cada turma, do 1º, 2º e 3º
ano do ensino médio, somando um total 60 alunos para a pesquisa. Cada aluno recebeu o
questionário contendo oito perguntas diretas e objetivas. As perguntas objetivastinham, o intuito
de saber qual era a maior dificuldade encontrada pelos alunos no estudo de química.
A observação direta se deu no período de 01 de abril a 23 de maio de 2014, com o
objetivo de diagnosticar as condições de ensino oferecidas aos discentes, assim como visualizar
as dificuldades apresentadas durante a execução dos trabalhos dos docentes. Os dados obtidos
foram analisados e compilados em gráficos para uma melhor avaliação.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Local da pesquisa
A pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Gercino Coelho, localizado na rua Osvaldo
Aranha, n° 134 – Bairro Vila Nova, na cidade de Guanambi‐BA, tendo como público alvo os alunos que
estão cursando o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.
A referida escola, foi fundada na década de 1990, possuindo 32 professores efetivos com
a faixa etária de 30 a 60 anos, com a média de 05 a 25 anos de serviço.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Após a realização da pesquisa, foi possível perceber que apenas 35% dos alunos
conseguiram responder de forma consciente a questão que solicitou que os discentes
descrevessem o que seria química. Verificou‐se, na descrição dos alunos do 3º ano, uma maior
aproximação da química como Ciência, relacionada à vida e ao desenvolvimento tecnológico.
Acredita‐se que isto se deu pelo fato de já estarem num estágio mais avançado que os demais e
terem uma maior formação a respeito do conceito de química.
Foi possível perceber que a maioria dos alunos relaciona o conceito de química com
experimentos em laboratórios e as soluções utilizadas, como pode‐se perceber em uma das
respostas: “Pra mim, química é preparar soluções e fazer experimentos no laboratório”, o que
condiz com os dizeres de Chagas (1997, p. 18), “o conceito químico é construído, praticando e
pensando sobre as transformações que se observa”. Como o cotidiano da sala de aula pode ter
influenciando nas respostas, os alunos já formaram ideia de que a química é apenas o que eles
veem nas aulas práticas laboratoriais.
Ao serem questionados da importância do ensino de química na escola, 65% considerou
importante e 35% considerou desnecessário o estudo da disciplina para sua formação. Pelos
dados da figura 1, 75% dos alunos avaliaram positivamente o ensino da disciplina na instituição
de ensino.
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Figura 1 – Como você avalia o ensino de Química em sua escola?
Fonte – Dados da pesquisa realizada.

Foi lançada uma questão para saber dos alunos o que seria necessário para o ensino ser
melhorado, e a resposta que prevaleceu foi: maior uso de softwares e equipamentos voltados
para o ensino de química e incremento de aulas práticas onde os alunos demonstraram a
necessidade e a importância das aulas práticas para maior compreensão da matéria em estudo.
Outra pergunta realizada foi a: “Em sua opinião, quais as principais dificuldades encontradas no estudo
de química?”. Nesta questão, os alunos ficaram divididos, mas uma das respostas que ficou mais latente
foi: os cálculos e a tabela periódica, além de deixarem claro também, a necessidade que os mesmos tem
em conseguir relacionar o estudo de química com seu cotidiano. Outras questões foram citadas pelos
alunos como: pequena quantidade de aulas de química e falta de profissionais capacitados.
Como mostra afigura 2, em relação ao nível de reprovação dos alunos na disciplina, 70% dos
alunos responderam que nunca foram reprovados, e 30% disseram que sim, e tiveram que repetir a
matéria.
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Figura 2 – Você já foi reprovado na disciplina de Química?
Fonte – Dados da pesquisa realizada.

De acordo com a observação direta, foi possível perceber que as salas de aula, em geral,
possuem poucos alunos, o que pode facilitar muitas atividades como as experimentais.
Entretanto, a escola não possui laboratório de química, sendo assim, as próprias salas de aula
servem de laboratório para a realização de aulas práticas, além de os professores terem de
procurar meios e materiais alternativos para realização das aulas práticas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, foi possível concluir que a deficiência na estrutura disponibilizada na
escola em estudo prejudica o ensino de química, como a falta de laboratórios e profissionais
capacitados, visto que a escola não possui professor efetivo e formado na área, por exemplo.
Contudo, a forma como está sendo conduzido o processo de ensino‐aprendizagem de química no
Colégio Estadual Gercino Coelho de Guanambi‐BA, apesar de apresentar pontos falhos, vem
apresentando resultados positivos, sendo que o índice de reprovação na disciplina não é grande,
de acordo com a pesquisa realizada.
Um recurso didático muito interessante que se encontra disponível na escola e não está
sendo muito utilizado, é a TV, recurso este que também pode auxiliar na contextualização dos
conteúdos, através da veiculação de vídeo aulas.
Assim, para que o processo de ensino e aprendizagem de química na escola em estudo
continue apresentando bons índices de aprovação e desempenho, uma contribuição importante seria
procurar conscientizar o governo para investir mais neste aspecto, pois a falta de recursos financeiros
dificulta o trabalho dos professores e alunos.
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RESUMO
Mundialmente reconhecido pela produção de
matérias‐primas, o Brasil lidera a ocupação de maior
produtor de etanol de cana‐de‐açúcar. Utiliza
métodos bioenergéticos, todavia que recursa (????)
das matérias orgânicas para a produção de
biocombustíveis. Esse título se deve aos
investimentos
tecnológicos,
conhecimentos
descritivos e técnicas para a fabricação do etanol,
realizados a fim de beneficiar o âmbito econômico
brasileiro. Além de não prejudicar o meio ambiente, o
etanol da cana é uma alternativa renovável que
favorece ao desenvolvimento sustentável.

Esse trabalho objetiva fornecer informações sobre a
produção do combustível etanol no Brasil, buscando
descrever todas as etapas do processo de fabricação
do álcool etílico a partir da cana‐de‐açúcar – desde a
lavagem até a destilação – a fim de que o produto
final seja livre de contaminações microbianas e
assuma um aspecto qualitativo. Na elaboração desse
trabalho, as pesquisas feitas acerca da produção de
etanol a partir de matérias primas sustentáveis são
atribuídas a fins descritivos. Coloque uma conclusão
no
final
do
resumo

PALAVRAS‐CHAVE: Etanol, biocombustível, desenvolvimento sustentável.

PANORAMA OF THE PRODUCTION OF ALCOHOL FUEL IN BRAZIL
ABSTRACT
Recognized worldwide for the production of raw
materials, Brazil leads the occupation largest producer
of ethanol from sugar cane. Uses bioenergetics
methods, however that need organic materials for the
production of biofuels. This title is due to technology
investments, descriptive knowledge and techniques for
making ethanol, performed in order to benefit the
Brazilian economic context. In addition to does not harm
the environment, ethanol from sugarcane is a
renewable alternative that promotes sustainable
development.

This work aims to provide information on the production
of ethanol fuel in Brazil, seeking to describe all stages of
process manufacturing of ethanol from sugar cane ‐
from washing up distillation ‐ so that the final product is
free from microbiological contamination and make a
qualitative aspect. In preparing this work, the research
done on the production of ethanol from sustainable raw
materials are assigned to descriptive purposes.

KEY‐WORDS: Ethanol, biofuel, sustainable development.
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PANORAMA DA PRODUÇÃO DE ALCOOL COMBUSTÍVEL NO BRASIL
INTRODUÇÃO
O etanol (álcool etílico) é considerado o mais comum dos alcoóis, um composto orgânico
de fórmula molecular C2H6O. Além de incolor, volátil e inflamável, é solúvel em água e apresenta
cheiro e sabor característico. A expressão "bioetanol" é utilizada como semelhante de etanol,
quando se ressalta a gênese renovável. Embora possua caráter orgânico, não é encontrado
genuíno na natureza, pois requer processo de fabricação. (NOVACANA, 2014).
Presente no cotidiano brasileiro, o etanol é utilizado amplamente em materiais de
limpeza, perfumes e bebidas alcoólicas. Contudo, é mais aplicado nos dias de hoje como
combustível, – sendo imposto pelo Brasil um percentual de 20% quando aplicado junto à
gasolina. Por sua vez, na Safra 2012/2013 foram fabricados em torno de 21 bilhões de litros
desse líquido, onde aproximadamente 14% dessa produção foram destinados à exportação.
(NOVACANA, 2014).
O gráfico abaixo faz referência à demanda de etanol exportada respectivamente pelo
Brasil entre os anos de 2003‐2012. As exportações de etanol brasileiro têm um histórico irregular,
onde os números da demanda de etanol variam ao decorrer dos anos, porém ainda assim, o
Brasil é considerado mundialmente o líder em tais exportações. (PIACENTE, 2006).

Figura 1 – Gráfico do total de etanol brasileiro importado pelo mundo (em bilhões de litro)
Fonte: USDA Foreign Agricultural Service (2013).
De acordo com a Tabela 1, dentre os dois biocombustíveis, etanol e diesel, a produção de
bioetanol a partir da cana‐de‐açúcar demonstra ser mais eficiente do ponto de vista geográfico,
proporcionando menos danos à atmosfera. Dentre todas as matérias‐primas encontradas na
natureza, a cana‐de‐açúcar é considerada a mais comum e produtiva, demonstrando ser a mais
viável para o Brasil no âmbito econômico pelo baixo custo de produção, e também por ser o
principal produto de exportação brasileiro, dando incremento à situação financeira do país.
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Tabela 1 – Tabela comparativa entre os principais biocombustíveis
Biocombustível

Matéria‐prima

Bioetanol
Bioetanol
Biodiesel
Biodiesel

Grãos (trigo, milho)
Cana‐de‐açúcar
Óleos de sementes
Óleo de palma

Redução de emissão de gases de
efeito estufa
Moderado a baixo
Alto
Moderado
Moderado

Custo de produção
Moderado
Baixo
Moderado
Moderado a baixo

Fonte: IEA (?????) (2005).
Outro aspecto vantajoso do bioetanol é a geração de fontes de energia consequentes da
sua produção. O bagaço, resíduo da obtenção de etanol através da cana‐de‐açúcar, produz vapor
que se converte em energia elétrica (bioeletricidade, devido ao caráter orgânico da matéria‐
prima) (REYNOL, 2010). Por tais circunstâncias, o etanol a partir da cana‐de‐açúcar é visto como o
combustível de consumo mais intenso e promissor para as gerações futuras da sociedade.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente artigo foi desenvolvido através de pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico,
coletando dados secundários de documentos acerca da produção de etanol, baseados em
materiais publicados em redes eletrônicas e principalmente em artigos científicos.
 Processo de obtenção de etanol a partir da cana‐de‐açúcar (fermentação)
A fermentação é o principal método de produção de etanol, onde ocorre a transformação
dos açúcares em etanol e dióxido de carbono. No decorrer da fabricação de etanol, os resíduos
produzidos podem ser aproveitados, como o bagaço – dito anteriormente – e o dióxido de
carbono, destinado à produção de bebidas, tais como refrigerante. (NOVACANA, 2014).
O período para colher‐se cana diverge com as chuvas, a fim de se obter uma cana de
qualidade com bastante acumulação de açúcares. No Nordeste, a colheita é feita de agosto à
abril, já no Centro‐Sul brasileiro, de abril à dezembro. (CARVALHO JUNIOR, 2008).
A cana pode ser colhida manualmente ou de forma mecânica, de acordo com os meios
acessíveis. De maneira manual, a cana está vincula às queimadas, poluindo o meio ambiente e
pondo os trabalhadores em uma situação perigosa. A forma mecânica apresenta‐se mais
produtiva, concedendo cerca de 20 cm de cana picada, embora não possa manter a mesma
estocada por mais de 2 dias, a fim de evitar a eliminação do teor da sacarose. (SOUSA, 2012).
Recepção e limpeza: Na cana‐de‐açúcar é aplicado o processo de pesagem, e
posteriormente uma lavagem, visando o eliminar de sua poeira, terra, e impurezas físicas
presentes. (PAYNE, 1989).
Moagem: Esse método consiste em triturar a cana, onde cerca de 70% do produto
primário se transforma no caldo (chamado melado), e o restante em bagaço. Para continuar o
processo de fabricação do etanol, segue‐se com o melado, enquanto o resíduo (bagaço) é
destinado a fins renováveis.
Eliminação de impurezas: Areia e restos de bagaços podem ainda estar contidos no caldo,
e para eliminá‐los, o caldo é submetido à peneiração. Após isso, deve‐se decantar para retirar as
impurezas presentes, obtendo assim o melado puro. Segundo ALCARDE (2007) no decorrer da
fabricação do álcool podem ocorrer contaminações microbiológicas – fato que se deve da
qualidade da matéria‐prima. Tais contaminações podem reduzir o rendimento do álcool, e
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produzir substâncias indesejáveis, onde é preciso esterilizar o caldo, onde o mesmo é aquecido a
fim de eliminar os micro‐organismos presentes.
Fermentação: Agora totalmente puro, o melado é misturado a um fermento com
leveduras (mais comum: Saccharomyces cerevisiae), onde os micro‐organismos presentes se
nutrem do açúcar encontrado no caldo. As leveduras fazem a segregação das moléculas de
glicose, produzindo gás carbônico e etanol. Esse processo prolonga‐se por várias horas,
resultando o vinho fermentado e aproximadamente 10% de etanol.
Destilação: Por estar misto ao vinho, o seguinte é separar o etanol dessa mistura. O vinho
fermentado vai para as colunas de destilação, onde é aquecido até se evaporar. Seguindo após a
evaporação, ocorre a transformação do vapor em líquido, onde o vinho é destilado do etanol. Por
fim, é obtido o álcool hidratado (combustível etanol) com aproximadamente 96% de grau
alcoólico.
 Resíduos consequentes da produção de álcool etílico
Resultam da produção de etanol: o bagaço, sua quantidade obtida para cada tonelada de
cana utilizada na obtenção do álcool varia de 240 kg a 280 kg, podendo também atuar como
cobertura do solo; a levedura seca do gênero Saccharomyces, que por sua vez se destaca por
estar sendo utilizada na alimentação animal; e a vinhaça, resultante da destilação do álcool, rica
em matéria orgânica e atua principalmente na fertirrigação. (OLIVEIRA, 2012).
Quando iniciado o lançamento dos carros flexfuel, a produção de álcool hidratado sofreu
nos anos seguintes um acréscimo considerável: 4,3 bilhões de litros produzidos em 2003, para
16,5 bilhões de litros produzidos em 2009 (MENEGUETTI et al, 2010). A tabela 2 proporciona a
relação entre as regiões brasileiras com os respectivos valores de cana produzida em prol do
etanol (1000 toneladas), e do próprio etanol (1000 litros), com base nas Safras referentes a
2012/2013 e 2013/2014.
Tabela 2 – Produção de etanol e cana‐de‐açúcar destinada ao etanol das regiões do Brasil
Região
NORTE
NORDESTE
CENTRO‐OESTE
SUDESTE
SUL
NORTE/NORDESTE
CENTRO‐SUL
BRASIL

Cana‐de‐açúcar destinada ao etanol
total (em 1000t)
Safra
Safra
VAR. %
2012/2013
2013/2014
2.489,0
3.201,3
28,62
21.066,5
21.185,2
0,56
74.790,9
87.002,4
16,33
181.424,6
210.177,7
15,85
16.220,2
18.235,8
12,43
23.555,5
24.386,5
3,53
272.435,8
315.416,0
15,78
295.991,3
339.802,4
14,80

Etanol total (em 1000 litros)
Safra
2012/2013
206.807,2
1.640.584,6
6.029921,8
14.458.339,3
1.304.812,2
1.847.391,8
21.793.073,3
23.640.465,1

Safra
2013/2014
263.603,0
1.629.356,7
6.970.563,9
16.795.264,6
1.513.700,1
1.892.959,8
25.279.528,6
27.172.488,4

VAR. %
27,46
0,68
15,60
16,16
16,01
2,47
16,00
14,94

Fonte: CONAB – 2° Levantamento (2013).
Por meio das informações expressas na tabela, pode‐se concluir que a região sudeste é a
líder de produção, pelo fato de produzir mais da metade do valor produzido pelo Brasil tanto na
produção de cana‐de‐açúcar, como também na do etanol.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A qualidade do etanol está ligada de forma direta à qualidade da matéria‐prima
sustentável utilizada e à eficiência dos processos empregados para obtenção do álcool etílico.
Sendo assim, respeitando todas as fases sistemáticas e coordenadamente da produção de etanol,
segundo as referências contidas no trabalho, é possível obter um produto de qualidade,
atendendo às necessidades do desenvolvimento sustentável, causando menos danos ao meio
ambiente.
A produção de biocombustíveis busca principalmente atender às necessidades de
transporte de veículos. Atualmente, não há alternativas renováveis viáveis que tendam a atingir
um desenvolvimento sustentável relevante, além dos biocombustíveis. A utilização de etanol
como combustível apresenta vantagens no âmbito social e econômico. (NOVACANA, 2014). O uso
do álcool combustível traz uma melhoria no aspecto qualitativo do ar nas regiões brasileiras, de
modo que a porcentagem dos gases tóxicos – dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido
nitroso (NO2) – da queima dos combustíveis fósseis está diminuindo com a utilização desse
biocombustível (LANZOTTI, 2000).
No Brasil, foi lançado no ano de 2005 o primeiro avião movido a etanol hidratado. De
pequeno porte, utilizado a fim de aperfeiçoar alguns processos na agricultura. O tempo de voo é
menor, e o preço do litro do etanol é duas vezes mais viável que o combustível aéreo. Embora
apresente essas vantagens, não é o mais recomendando na aviação, pois o mais favorável nesse
aspecto é o bioquerosene. (NOVACANA, 2014).
A cana‐de‐açúcar e o milho são as principais matérias primas para a produção do etanol, o
quadro 2 apresenta vantagens e desvantagens das mesmas acerca da produção de álcool etílico.
Tabela 3 – Quadro comparativo entre as vantagens e desvantagens das principais matérias‐
primas para a produção de bioetanol.

Desvantagens

Vantagens

Matéria‐prima
Cana‐de‐açúcar
Baixo custo de produção; Maior facilidade para
produção; A cana pode ser colhida o ano todo sem
precisar ser replantada durante cinco anos; O
período de fermentação dura aproximadamente
cerca de 7 a 11 horas; 1 hectare equivale a 90
toneladas de cana que produzem cerca de 8 mil
litros.

A cana possui 54% menos açúcar que o milho; 1
tonelada produz apenas 89,5 litros de etanol; Assim
que cortada, necessita ser moída em 36 horas.

Milho

1 tonelada de milho produz cerca de 407 litros de
etanol; Pode manter‐se estocado o ano inteiro.

Custo de produção moderado, se comparado à cana;
Devido ao tamanho da molécula amido, o processo
de fermentação dura cerca de 40 a 70 horas; Estraga‐
se caso não seja colhido após quatro meses de
plantio; 1 hectare equivale cerca de 15 a 20
toneladas de milho, produzindo apenas 3.500 litros
de etanol.

Fonte: Revista Super Interessante, 2007.
Assim, de acordo com a tabela 3, a cana‐de‐açúcar é vista como a matéria‐prima de
consumo mais intenso e vantajoso para a sociedade.
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CONCLUSÃO
O intuito deste artigo foi descrever as principais informações sobre o etanol e sua
produção através da cana‐de‐açúcar, reconhecendo que para um desenvolvimento de qualidade
do etanol, as etapas devem ser seguidas adequadamente. (sugiro retirar) Constata‐se que o
etanol a partir dessa matéria‐prima é o mais adequado e sustentável para o Brasil, pois como
visto no decorrer do levantamento presente, o mesmo possui aspectos vantajosos do ponto de
vista social – além de apresentar beneficio ambiental, minimizando as emissões de gases tóxicos
na atmosfera, contribui para uma parte menos favorecida da sociedade, que se beneficia com o
salário promovido pela ação realizada no campo (colheita de cana, cultivo). Ainda sim, além de
esse biocombustível ser fabricado pela matéria‐prima mais abundante na colheita do país, é
caracterizado pelo baixo custo e produção, por produzir efeitos positivos para a sociedade como
um todo, atendendo às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras.
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RESUMO
Este trabalho reporta a influência do tratamento ácido
sobre a remoção do cálcio presente em uma amostra de
argila natural. O principal objetivo foi avaliar o efeito do
ataque ácido no comportamento térmico da argila,
especialmente na decomposição das fases a base de
cálcio. A amostra foi coletada no município de
Presidente Dutra, Estado do Maranhão. O sólido natural
foi submetido ao tratamento com ácido clorídrico e

caracterizado por análise térmica, antes e após o
tratamento. Os resultados obtidos revelaram que o
ataque ácido do material alterou sua composição,
destruindo, principalmente, a fase de calcita. Assim,
pode-se concluir que o tratamento ácido de argilas
naturais cálcicas revela-se como um potencial processo
para indústrias de beneficiamento argilominerais.

PALAVRAS-CHAVE: Ca-argila, análise térmica, tratamento ácido, remoção de cálcio.

THERMAL ANALYSIS OF Ca-CLAY TREATED WITH ACID
ABSTRACT
This work reports the influence of acid
treatment on the removal of the calcium present in a
sample of natural clay. The main objective was to
evaluate the effect of acid in the thermal behavior of
clay, especially in the decomposition of calcium phases
based attack. The sample was collected in the
municipality of Presidente Dutra, State of Maranhão.
The natural solid was subjected to treatment with

hydrochloric acid and characterized by thermal analysis,
before and after treatment. The results revealed that
the etching of the material changed its composition,
destroying mainly the calcite phase. Thus, it can be
concluded that the acid treatment of natural calcic clays
reveals itself as a potential method for the clay minerals
beneficiation industries.

KEY-WORDS: Ca-clay, thermal analysis, acid treatment, calcium removal.
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ANÁLISE TÉRMICA DE Ca-ARGILA TRATADA COM ÁCIDO
INTRODUÇÃO
O expressivo aproveitamento das argilas como produtos naturais se dá devido,
principalmente, ao seu baixo custo de exploração, aos diferentes tipos e formas que são
encontradas na natureza, sua abundância e as mais variadas propriedades físico-químicas e
aplicações tecnológicas apresentadas por essa classe de materiais (MURRAY, 2000; COELHO et al,
2007; MORAES et al, 2010).
As esmectitas, conhecidas industrialmente como bentonitas e/ou argilas especiais,
apresentam destacado valor econômico e grande interesse industrial. Esses sólidos são silicatos
hidratados de alumínio, que apresentam, em sua composição, cátions trocáveis, que podem ser
cálcio (Ca2+), sódio (Na+) ou magnésio (Mg2+) (SOUZA SANTOS, 1989). Esmectitas que apresentam
os três tipos de cátions são denominadas policatiônicas e apontadas como as mais encontradas
nas reservas presentes no território brasileiro. Independente do tipo de cátion trocável, essas
argilas apresentam diversas aplicações industriais, tais como fluidos de perfuração e materiais
adsorventes e/ou catalíticos. No entanto, esmectítas sódicas ganham destaque na indústria de
exploração de petróleo como constituinte dos fluidos de perfuração (LEAL et al, 2013). Essas
argilas são raras, existindo poucas jazidas no Brasil, mas podem ser obtidas através do
beneficiamento das esmectitas cálcicas e até mesmo das policatiônicas pelo tratamento com
carbonato de sódio (Na2CO3) de modo a obter diferenciado comportamento reológico. No
entanto, elevadas quantidades de Na2CO3 são demandadas no tratamento das esmectítas
cálcicas e, mesmo assim, esses materiais ainda apresentam comportamento reológico pouco
satisfatório quando aplicados em fluidos de perfuração. Uma alternativa a esse processo seria a
remoção dos óxidos de cálcio através do ataque com ácidos e uma posterior incorporação de
íons sódio provenientes de fontes mais econômicas. Sendo assim, esse trabalho teve como
objetivo principal verificar, através de análise térmica, a influência do tratamento com ácido
sobre remoção de cálcio presente em uma amostra de argila natural.

MATERIAIS E MÉTODOS
Tratamento ácido
No tratamento da argila natural cálcica foi empregado o sistema apresentado na Figura 01
e adotado o método de contato. Nesse caso, 150 g da amostra foi adicionada a 225 g de solução
aquosa de HCl 3 mol.L-1 (P.A, da Vetec) em um balão de fundo redondo de três bocas com
capacidade para 2,0 L. Após a adição, a mistura foi agitada, até homogeneização, a uma
velocidade constante e igual a 500 rpm, mantendo-se o sistema à temperatura ambiente. Depois
de homogeneizada, a suspensão foi aquecida em manta aquecedora até 90°C, por um período de
2 horas, mantendo-se a agitação de 500 rpm. Em seguida, efetuou-se a filtração a vácuo em funil
de Büchner, utilizando papel de filtro quantitativo (faixa azul, da Whatman), até a eliminação dos
íons cloretos (medidos no filtrado com Nitrato de Prata), presentes na pasta argilosa. Após a
filtração, a argila foi seca em estufa microprocessada a uma temperatura de 110 ºC, por um
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período de 24 horas. Logo após este período, retirou-se a amostra da estufa e deixou-a esfriar em
dessecador, para posteriormente, efetuar a desagregação no moinho de bolas, seguida de
peneiramento, obtendo-se, assim a argila com a granulometria menor que 200 mesh.

Figura 01 - Sistema empregado no tratamento ácido da argila.

Análise Térmica
O comportamento térmico da amostra antes a após o tratamento ácido foi determinado
por análises termogravimétricas (TGA), análises térmicas diferenciais (DTA) e de calorimetria
exploratória diferencial (DSC). Estas medidas foram realizadas no Laboratório de Catálise do
Instituto Nacional de Tecnologia. As condições experimentais empregadas para a realização
destes ensaios foram as seguintes: as amostras foram colocadas sob fluxo (100 mL.min-1) de ar
sintético (5.0 da WHITE MARTINS) e sua temperatura foi variada desde 40 ºC até 1087 ºC, sob
taxa de aquecimento de 20 ºC.mim-1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 02 apresenta as curvas TG/DTA da argila cálcica natural. Nota-se, na curva de
DTA, que a eliminação de água (evento endotérmico) ocorreu na faixa de 50 a 150 ºC. Na faixa de
150 e 300 ºC verifica-se um pequeno evento referente, provavelmente, combustão de resíduos
de matéria orgânica. Além disso, essa amostra apresenta, como evento característico, um pico
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endotérmico de grande intensidade na faixa de 600 ºC e 800 ºC, característico de minerais de
calcita (CaCO3), como aquele da reserva Ponta Alta, estado de São Paulo (SOUZA SANTOS, 1989).
Esse evento é o responsável pelo maior percentual de perda de massa durante o aquecimento.

Figura 02. Curvas TG/DTA da argila cálcica natural (A8).

A Tabela 01 mostra os valores da perda de massa (%), calculados a partir das curvas
termogravimétricas (Figura 03) da amostra de argila natural e depois do tratamento (PMTGA). Os
resultados revelam que a perda de massa é muito menor na amostra tratada com ácido
clorídrico. Isso pode estar relacionado à decomposição ácida dos minerais de cálcio presentes na
amostra, conforme pode ser visto na equação 01. Por sua vez, na Figura 04 são apresentadas
duas curvas DSC da amostra com e sem tratamento. Pode-se observar a ausência do evento
endotérmico referente a calcita.

Tabela 01. Perdas de massa calculadas a partir dos dados de TGA para a argila natural (A8) e
tratada (AT8)
Amostras

PMTGA(%)

A8

19,92
6,09

AT8
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CaCO3(s) + 2HCl(aq)  CaCl2(s) + CO2(g) + H2O(l)

equação (1)

Figura 03. Curvas TG/DTA da argila cálcica natural (A8).

Figura 04. Curva DSC das amostras natural (A8) e tratada com ácido (AT8).
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CONCLUSÃO
Através do estudo térmico foi possível verificar que tratamento ácido da argila natural
cálcica ocasionou a decomposição da fase calcita. A análise térmica mostrou-se uma técnica
eficiente na verificação do comportamento do material tratado. Logo, o tratamento ácido
acompanhado por análise térmica revela-se como uma potencial etapa para indústrias de
beneficiamento de esmectitas cálcicas a serem empregadas em fluidos de perfuração de poços
de petróleo.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar o ensino de
conceitos de química através do tema gerador Camada
de Ozônio. Tendo em vista a importância de um ensino
voltado para o cotidiano dos alunos, o artigo demonstra
a validade do ensino de química utilizando como
metodologia um tema que esteja presente no dia‐a‐dia
dos discentes, de maneira que estes possam
compreender os conteúdos e aplicá‐los na sociedade em
que vivem Aborda‐se o tema ambiental acima descrito
como um gerador de discussões e conscientização, de
forma que

este contribui para uma aprendizagem mais significativa
por parte dos alunos. Pode‐se constatar que o uso do
tema gerador camada de ozônio contribui de forma
positiva para o ensino‐aprendizagem. Ao analisar as
respostas da atividade avaliativa realizada no final da
oficina percebeu‐se a evolução dos conhecimentos dos
alunos, tanto no que diz respeito ao tema ambiental
como aos conceitos químicos expostos durante a
atividade pedagógica.

PALAVRAS‐CHAVE: Camada de Ozônio, Tema Gerador, Ensino de Química

THE OZONE LAYER GENERATOR AS SUBJECT TEACHING CHEMISTRYABSTRACT
ABSTRACT
This work aims to analyze the teaching of chemistry
concepts through theme generator Ozone Layer. Given
the importance of teaching for the daily life of students,
the article demonstrates the validity of chemistry
teaching methodology using as a theme that is present

in day‐to‐day lives of students, so that they can
understand the content and apply them in their society.
It approaches the environmental issue described above
as a generator of discussions and awareness, so that it
contributes to a more meaningful learning by students.

KEY‐WORDS: Ozone Layer, Theme Generator, Chemistry Teaching
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A CAMADA DE OZÔNIO COMO TEMA GERADOR O ENSINO DE QUÍMICA

INTRODUÇÃO
A atual sociedade cada vez mais se preocupa com problemas e assuntos ambientais, de
forma que a discussão a cerca desse assunto é tema de várias conferências mundiais, as quais
tentam buscar soluções para os diversos problemas ambientais que preocupam a nossa
sociedade. Pensando nisso, e refletindo sobre a proposta dos PCNs do ensino médio, que
designa esses como “temas estruturadores”, este artigo defende o ensino de química através da
utilização de tais temas, que proporcionam um aprendizado concreto dos conceitos químicos.
Sendo assim pretende‐se relacionar o ensino de Química e suas abordagens práticas na
relação da construção do conhecimento por meio do tema gerador ambiental “camada de
ozônio”. Como ressalta Tozoni‐Reis (2006 p. 94) “[...] a educação ambiental para a
sustentabilidade é considerada um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito
a todas as formas de vida e que afirma valores e ações que contribuam para as transformações
socioambientais exigindo responsabilidades individual e coletiva, local e planetária.” Dessa
forma, Vê‐se a grade contribuição dos temas ambientais no ensino de química, uma vez que esta
disciplina pode ser melhor entendida quando relacionada com o contexto, ou seja, quando
levamos em conta a aplicabilidade das teorias nas práticas do cotidiano.
Neste contexto a camada ozônio é, portanto, um tema de grande relevância a ser
trabalhado nos meios escolares, pois o mesmo é um dos temas ambientais mais conhecidos, que
envolve uma diversidade de conceitos químicos. Utilizar o tema gerador “camada de ozônio” é
uma oportunidade viável para enriquecer o aprendizado em sala de aula, pois propicia ao
professor um vasto campo de interdisciplinaridade, que envolvem assuntos ambientais, sociais e
químicos.
REFERENCIAL TEÓRICO
A CAMADA DE OZÔNIO
A camada de ozônio é formada pelo gás ozônio que é um gás atmosférico levemente
azulado, rarefeito, formado por três átomos de oxigênio que foi naturalmente introduzido na
atmosfera terrestre a mais de quatro bilhões de anos. Quando presente junto ao solo onde
vivemos, o ozônio se comporta como um poluente secundário causando malefícios para os seres
humanos, as plantas e os animais. Porém quando concentrado a cerca de 25 Km de altitude é
essencial para a manutenção da vida na terra, funcionando como uma espécie de filtro contra a
radiação ultra violeta do sol.
Esta camada protetora, localiza‐se na estratosfera, região da atmosfera que está situada
entre 15 até 50 km de altitude, seria mais uma espécie de capa ou escudo que envolve a terra,
composta principalmente por gás ozônio (O3). Ela é responsável por filtrar cerca de 95% dos
raios ultravioleta (UV) provenientes do Sol que atingem nosso planeta. As radiações emitidas
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pelo sol causam consequências desagradáveis sobre os seres humanos e a natureza, sendo que a
mais preocupante é a UV‐B. (Colin e Michal, 2011).
De acordo com Colin e michal (2011, p.55‐56) “A exposição aos raios UV‐B provoca
bronzeamento e queimaduras á pele humana; a superexposição pode levar ao câncer de pele, a
forma mais prevalente de câncer. O aumento nas quantidades de UV‐B também pode afetar de
forma adversa o sistema imunológico humano e o crescimento de algumas plantas e animais”.
Diante das indesejáveis consequências de uma parte da luz solar constata‐se que o gás
ozônio atua de forma a possibilitar a existência da vida na terra, uma vez que consegue absorver
justamente essa parte da luz solar que causa danos para os seres humanos e as diversas formas
de vida existentes no nosso planeta. Então podemos pensar no enorme estrago dessa radiação
caso a cama de ozônio não existisse. Assim torna‐se claro a extrema importância do estudo
desse tema, visto que o ozônio pode ser considerado como uma das substâncias essenciais para
a manutenção da vida no planeta terra.
TEMAS GERADORES
A questão do ensino nos dias atuais pede a cada um de nós uma avaliação nos
procedimentos adotados, sobretudo no ensino de química, por ser considerada uma disciplina
de difícil compreensão para a maioria dos alunos. Em diversos casos a teoria não atende às
necessidades práticas dos alunos, ou seja, “os conteúdos propostos, que na maioria das vezes,
são inadequados às condições de desenvolvimento cognitivo do aluno e distantes da sua
realidade” (CHASSOT,1993, p. 48).
De acordo com o autor citado anteriormente as condições químicas de ensino passam
pela adequação à realidade política, social e econômica do entorno escolar; experimentações
químicas na realidade, de maneira a promover interpretações, ajudando no desenvolvimento
cognitivo; e a aplicabilidade dos conteúdos na vida cotidiana dos discentes.
Os três pressupostos nos encaminham a uma reflexão no sentido de trazer as teorias
para a prática, tornando‐as significativas para o aprendizado e contribuindo para a formação
profissional e da vida de cada ser envolvido. Dessa forma, a prática docente se torna eficaz,
viabilizando o ensino da referida disciplina nas experiências vividas pelos alunos.
À medida que os temas geradores se inserem nesse contexto como meio eficaz de
produção de conhecimento, os educandos tornam‐se não só leitores de teorias, mas também
construtores de uma realidade mais reflexiva e produtiva. A relação dos temas geradores com a
educação, sobretudo com o ensino, se efetiva nas seguintes palavras:
O tema gerador de ensino é uma proposta metodológica fundamentada na teoria
dialética do conhecimento. Sem o diálogo, para Freire (1987:83), não há comunicação e sem esta
não há verdadeira educação. É, pois, na medida em que nos comunicamos uns com os outros
que nos tornamos mais capazes de transformar a nossa realidade. (SILVA, 2001, p. 1)
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De fato os temas geradores propiciam muito mais comunicação dentro dos estudos da
Química, pois apontam para uma conversa com as práticas da realidade, envolvendo professores
e alunos em um fim dinâmico para uma verdadeira educação.
Com relação especificamente aos temas ambientais Tozoni‐Reis (2006 p. 97) afirma: “[...]
Para superar o caráter informativo em busca de uma educação preocupada com a formação do
sujeito ecológico, os temas ambientais, locais – significativos, têm que ser tomados como ponto
de partida para análises críticas da realidade socioambiental”.
Dessa forma vê‐se que a abordagem desses temas deve ser de tal forma que leve o aluno
a se conscientizar e aplicar os seus conhecimentos na sociedade em que vivi. Nessa perspectiva a
camada de ozônio propicia uma prática de ensino‐aprendizagem que se aproxima do cotidiano
dos alunos.

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa ocorreu em uma turma da 1ª série do ensino médio da rede estadual de Pau
dos Ferros – RN. Foi realizada em duas principais etapas: aplicação de um questionário para
sondagem de conhecimentos prévios acerca do tema camada de ozônio e realização de uma
prática de ensino a qual teve por objetivo o ensino dos conteúdos da disciplina de química, quais
sejam: átomos, moléculas, ligações químicas e reações químicas. A oficina teve duração de 4
horas/aula e ocorreu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte.
Inicialmente foi feito uma visita à escola com o objetivo de convidar os alunos a participar
da oficina, nesse instante aplicou‐se o questionário e a partir dele planejou‐se a prática
pedagógica que ocorreu da seguinte forma:
A primeira parte se destinou a apresentação do tema camada de ozônio, sua localização,
importância, composição e principais efeitos de sua degradação. Após a explanação sobre a
camada de ozônio iniciamos a exibição de um vídeo em desenho animado sobre a camada de
ozônio que contava a estória de uma molécula de ozônio, representada por um boneco em
forma de soldado, cuja função era proteger nosso planeta das radiações UV.
Na segunda parte iniciaram‐se os estudos dos conceitos químicos através da camada de
ozônio. Começando por uma breve conceituação do átomo, abordamos sua estrutura: prótons,
elétrons, cargas, atração, repulsão, camada de valência e estabilização do átomo através da
camada de valência. A apresentação intitulada do Oxigênio ao ozônio teve como intuito de
mostrar de qual elemento o ozônio surgia, bem como se dava o processo de transformação de
oxigênio atômico para oxigênio molecular (O2) daí para a molécula do ozônio (O3). Também
neste momento apresentou‐se uma animação que demonstrava o átomo de oxigênio, os
prótons, os elétrons na sua representação mais popular e didática, que é o sistema planetário.
Explicaram‐se a partir dessa animação as duas principais formas de ligação dos átomos; a ligação
iônica e a ligação covalente.
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Ainda trabalhou‐se a destruição da camada de ozônio, apresentado aos alunos as reações
químicas que acontecem para sua degradação, expondo as principais substâncias responsáveis
pela destruição do Ozônio estratosférico, de onde essas substâncias vêm e como elas reagem
com o ozônio desfazendo a ligação dos três átomos de oxigênio.
Por fim, realizou‐se uma atividade avaliativa como mostra a figura 1, para constatar se
realmente os alunos compreenderam os conceitos fundamentais sobre a camada de ozônio e
sobre os conteúdos de química ministrados durante a oficina.

Figura 1: Plaquinha do Verdadeiro e Falso

A atividade avaliativa consistiu em uma competição entre os alunos. A turma foi dividida
em dois grupos e cada um recebeu uma placa que continham a letra F indicando falso e a letra V
indicando verdadeiro. Foram elaboradas afirmações que diziam respeito aos assuntos estudados
durante a oficina. Quando pronunciada uma afirmação os dois grupos tinham um tempo
determinado pra discutir, resolver e levantar sua placa indicando a V ou F. Dependendo da
resposta, questionava‐se o porquê da veracidade ou falsidade da questão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da prática pedagógica descrita anteriormente, pode‐se constatar que o uso do
tema gerador camada de ozônio contribui de forma positiva para o ensino‐aprendizagem. Ao
analisar as respostas da atividade avaliativa realizada no final da oficina percebeu‐se a evolução
dos conhecimentos dos alunos, tanto no que diz respeito ao tema ambiental como aos conceitos
químicos expostos durante a atividade pedagógica. Das afirmações feitas durante a atividade
avaliativa a maioria absoluta dos alunos participou ativamente nas respostas, sendo que quando
questionados sobre suas respostas eles demonstraram segurança em suas justificativas.
Com relação à margem de acerto das questões, apenas algumas que envolviam conceitos
mais complexos de química não foram respondidas corretamente pelos alunos. As questões
sobre o tema ambiental e conceitos fundamentais de ligação química, átomos, moléculas, e
reações químicas foram respondidas corretamente. Portanto, ao se contextualizar o ensino,
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constatou‐se um maior interesse por parte dos discentes em aprender os conceitos químicos a
eles apresentados.
No discurso dos alunos, citou‐se constantemente a importância da conscientização sobre
a situação ambiental do planeta, o que demonstra a importância dos temas geradores para
formação de cidadãos preocupados com as questões ambientais da sociedade.
Percebe‐se assim a eficácia do uso de temas geradores ambientais no ensino de química,
uma vez que estes proporcionam um aprendizado significativo, o qual permite aos alunos uma
visão crítica e transformadora de sua realidade sócio‐ambiental.

CONCLUSÃO
A aplicação da prática docente descrita neste trabalho, afirma a viabilidade do ensino
através dos temas geradores ambientais. À medida que os alunos pensam no tema e chegam a
inferir proposições para o mesmo, esse gera conhecimento, já que os aprendizes
experimentarão as teorias na prática do que sabem, descobrindo e aprimorando os estudos
químicos.
Espera‐se, portanto, que este trabalho contribua para os estudos dos temas geradores na
educação, oportunizando aos indivíduos meios de fazerem da Química um campo sempre mais
dinâmico e produtivo. É papel também da universidade propiciar reflexões que avaliem a
didática dessa disciplina, levando em conta a inter‐relação dos sujeitos envolvidos no processo
de ensino‐aprendizagem.
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RESUMO
Esse trabalho é resultado da identificação da
composição do óleo essencial e da investigação da
presença de metabólicos secundários da espécie
Piper arboreum que pertence à família Piperaceae. O
óleo essencial das folhas de P. Arboreum foi extraído
através de hidrodestilação e sua composição foi
realizada através da técnica de cromatografia gasosa
acoplada a espectrometria de massa (CG‐EM). Já na
triagem fitoquímica dos extratos etanólicos das folhas
e galhos foram utilizados testes específicos para
identificar a presença de fenóis, taninos,
antocianinas, flavonóides, flavonóis, flavononas,
flavononóis, e/ou xantonas e/ou seus heterosídeos
livres, esteróides livres, triterpenóides pentacíclicos,
saponinas e alcalóides. Dos vinte constituintes
voláteis identificados no óleo essencial, tivemos o

alfa‐pineno (9%), sabineno (16%), eucaliptol (43%),
delta‐careno (5%) e acetato de alfa‐terpenila (6%)
como majoritários. A análise fitoquímica do extrato
etanólico das folhas de P. arboreum revelou a
presença dos seguintes grupos químicos: taninos,
catequinas, esteróides livres, saponinas, enquanto
que o extrato etanólico dos talos de P. arboreum
apresentou positividade para esteróides livres,
Flavonóis, Flavononas, Flavononóis, Xantonas e/ou
seus Heterosídeos livres e saponinas. Concluiu‐se que
o óleo essencial das folhas e ambos os extratos
etanólicos apresentaram metabólitos relevantes para
as atividades biológicas da planta estudada
corroborando com a utilização da mesma na medicina
popular.

PALAVRAS‐CHAVE: Piper arboreum, triagem fitoquímica, óleo essencial.

EXTRACTION AND IDENTIFICATION OF VOLATILE OIL ESSENTIAL AND SCREENING
phytochemical EXTRACTS FROM P. Arboreum ETHANOL (Pau‐de‐Angola).
RESUMO
This work is the result of the identification of
the essential oil composition and investigate the
presence of metabolic side of Piper arboreum species
belonging to the family Piperaceae. The essential oil
from the leaves of P. Arboreum was extracted by
hydrodistillation and its composition was performed
using the technique of gas chromatography coupled to
mass spectrometry (GC‐MS). In the phytochemical
screening of ethanol extracts of the leaves and twigs
specific tests were used to identify the presence of
phenols, tannins, anthocyanins, flavonoids, flavonols,
flavonones, flavononóis, and / or xanthones and / or
their free glycosides, steroid free, pentacyclic
triterpenoids , saponins and alkaloids. Of the twenty

volatile constituents identified in the essential oil had
the alpha‐pinene (9%), sabinene (16%), eucalyptol
(43%), delta‐carene (5%) and alpha‐terpenila acetate
(6%) as the major . The phytochemical analysis of the
ethanolic extract of the leaves of P. arboreum revealed
the presence of the following chemical groups: tannins,
catechins, free steroids, saponins, while the ethanol
extract of the stems of P. arboreum tested positive for
steroid free, Flavonols, flavonones, Flavononóis,
xanthones and / or their free glycosides and saponins. It
was concluded that the essential oil from the leaves and
both ethanol extracts showed relevant metabolites for
the biological activities of the plant studied
corroborating its use in folk medicine.

KEY‐WORDS: Piper arboreum, phytochemical screening, essential oil.
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EXTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS VOLÁTEIS DO ÓLEO ESSENCIAL E TRIAGEM
FITOQUÍMICA DE EXTRATOS ETANÓLICOS DE Piper Arboreum (Pau‐de‐Angola).
INTRODUÇÃO
A população brasileira possui em sua prática social utilizar‐se das plantas nativas de sua
região para o tratamento das doenças da comunidade. A utilização de materiais originados do
conhecimento tradicional no tratamento de males é verificada desde bem antes da colonização
do Brasil. Atualmente ainda há um vasto uso destes produtos por parte de povos que habitam
locais isolados, como na Amazônia, na cura de doenças e outras atividades (SILVA, 2011).
Destes materiais, principalmente de plantas, são extraídas várias substâncias que podem
ser aplicadas na alimentação e no tratamento da saúde. Estas características têm impulsionado
grandemente o estudo químico e farmacológico de muitas espécies vegetais, dentro do âmbito
da química orgânica e farmacêutica, objetivando o estudo das estruturas e das características
química destes compostos (SILVA et al., 2011).
A planta escolhida para estudo foi a Piper arboreum conhecida popularmente por "Pau‐
de‐Angola", "Fruto‐de‐morcego", "alecrim‐de‐Angola" e "beto‐preto", que segundo Agra et al.
2007 e 2008 uma decocção de P. arboreum tem sido usada contra doenças venéreas e infecções
da garganta e urinário. Essa planta pertence à família Piperaceae composta por mais de mil
espécies distribuídas em regiões tropicais e subtropicais do hemisfério sul e norte (LIRA et
al,2014).
O estudo fitoquímico visa o isolamento, identificação e caracterização dos constituintes
químicos das espécies vegetais. Quando não existem informações químicas sobre a espécie de
interesse, a análise fitoquímica pode identificar os grupos de metabólitos secundários relevantes
(SILVA et al., 2011).
MATERIAIS E MÉTODOS
Material vegetal
A planta pau‐de‐angola (P. Arboreum) foi coletada em uma residência no município de
Maracanaú (Ceará‐Brazil) em agosto de 2013.
Preparo dos Extratos Etanólicos
Os extratos etanólicos de P. Arboreum foram preparados utilizando 285 g de folhas e 300
g de talos. Na técnica de preparo eles foram colocados em frascos de vidro durante 3 dias imerso
em álcool etílico 96% para que se obtenham os extratos da planta, ainda em forma diluída. Em
seguida secou‐se esse material a partir de um rotaevaporador até obter um material pastoso
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como extrato. Logo após esses extratos foram diluídos em álcool etílico 96% em concentração de
0,4%.
Testes fitoquímicos
Foram realizados os seguintes testes fitoquímicos, segundo Matos (2009), para ambos os
extratos etanólicos,das folhas e dos talos:
a) Fenóis e Taninos
Em um tubo de ensaio (numero 1) foram colocados 3 ml de extrato etanólico juntamente
com três gotas de solução alcoólica de FeCl3. O aparecimento de coloração de azul a
vermelho confirma a presença de fenóis e a observação de um precipitado escuro de
tonalidade azul indica a presença de tanino. Paralelamente, foi realizado um teste em branco,
isto é, usando apenas água e cloreto férrico.
b) Antocianinas, Antocianidinas e Flavonóides.
Em três diferentes tubos de ensaio (2, 3 e 4) foram adicionados 3 ml de extrato etanólico
diluído.Em seguida, um dos tubos, foi acidulado a pH 3, e os outros dois outros foram
alcalinizados a pH 8,5 e 11. Observou‐se a mudança de coloração do material.
c) Leucoantocianidinas, Catequinas e Flavonas.
Em dois tubos (5 e 6) foram colocados 3 ml do extrato etanólico diluído (1:7). O tubo 5 foi
acidulado com HCl 3N até pH 3 e o outro alcalinizado NaOH 10% até pH 11. Os tubos foram
aquecidos com auxílio de uma lamparina a álcool durante 3 minutos. Observou‐se a alteração
da cor através da comparação com os tubos usados nos teste anterior.
d) Flavonóis, Flavanonas, Flavononóis e Xantonas.
Três mililitros do extrato etanólico foram inseridos em um tubo de ensaio (número 7). Alguns
centigramas de magnésio granulado e 0,5 ml de HCl concentrado foram adicionados ao
mesmo. Após o término da reação a intensificação da cor, esta foi comparada com a do tubo
5. Aparecimento ou intensificação da cor vermelha foi indicativo da presença de flavonóis,
flavononas, flavononóis e xantonas.
e) Catequinas
Um palito de fósforo, sem a cabeça, foi mergulhado no extrato hidroalcoólico. Após
evaporação do solvente uma das faces do palito foi reumedecida com HCl concentrado, com
auxílio de um bastão de vidro. O palito foi aquecido na face onde se encontrava o HCl por 3
minutos ao calor de uma chama de álcool, evitando que ele ficasse tostado. Observou‐se se
houve o aparecimento de cor vermelha ou pardo avermelhada no lado acidulado do palito.
f) Esteróides e Triterpenóides
10 ml de extrato foram colocados em um béquer e levados a secura total em banho‐maria. O
resíduo obtido, foi extraído três vezes com 2 ml de clorofórmio. O material extraído foi
filtrado em funil comum dotado de algodão e alguns decigramas de sulfato de sódio anidro,
com intuito de evitar a umidade. Ao filtrado foram adicionados 1 ml de anidrido acético e 3
gotas de ácido sulfúrico concentrado, agitando‐se suavemente. Mudança de azul para verde
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

permanente indica a presença de esteróides livres. Coloração parda até vermelha será
indicativa da presença de triterpenóides pentacíclicos livres.
g) Saponinas
O resíduo insolúvel em clorofórmio, separado na operação anterior, foi redissolvido em 10 ml
de água destilada, filtrado e transferido para um tubo de ensaio. A solução foi fortemente
agitada por 3 minutos, sendo observado o aparecimento de espuma abundante e persistente.
Em caso afirmativo, foram adicionados 2 ml de HCl concentrado ao filtrado mantendo‐o em
banho‐maria por 1 hora. Após resfriamento, foi neutralizado com solução de NaOH 10%,
filtrado e agitado para verificação da formação de espuma ou precipitado. Sendo esta
constatada, o teste será considerado positivo para saponinas.
h) Alcalóides
Em um béquer bem seco, foi colocada a mesma alíquota de preparação do extrato
diluído inicialmente, depois diluído com 7 mL de etanol com a ajuda de um bastão de vidro.
Em seguida, foram adicionados 20 mL de ácido sulfúrico à 1% levando‐se a seguir à fervura
por 2min em chapa aquecedora à 220°C; logo após resfriado, promoveu‐se a filtração através
de um funil de vidro com papel filtro, diretamente para um tubo de ensaio, onde depois foi
distribuído em três tubos. Adicionou‐se então 3 gotas dos reagentes: Hager, Mayer e
Dragendurff. Havendo formação de precipitado em pelo menos dois dos tubos o teste é
positivo.
Extração de óleo essenciais
O óleo essencial das folhas de P. arboreum foi extraído em um sistema constituído de um
balão de 1L, condensador do tipo Clevenger e sistema de refrigeração com refluxo. A amostra do
óleo essencial foi seca com sulfato de sódio anidro, acondicionada em pequeno frasco de vidro
tarado e mantida sob refrigeração antes de ser analisada para identificação da sua composição.
Análises qualitativas e quantitativas dos constituintes voláteis dos óleos essenciais.
A análise qualitativa e quantitativa dos constituintes voláteis dos óleos foi realizada
através da técnica de Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massa (CG‐EM), com
as especificações:
CG‐EM: SHIMADZU, modelo CG 17A e EM QP5050A equipado de coluna capilar OV‐5 (30
m x 0,25 mm x 0,25 m). Condições experimentais: ionização por impacto de elétrons a 70 eV;
injetor no modo split (1:6); hélio como gás de arraste e fluxo de 1 ml/min; gradiente crescente de
temperatura de 4 ºC/min de 40 a 180 ºC, e 20 ºC/min de 180 a 280 ºC e mantida nesta
temperatura por 10 minutos; temperatura do injetor 250 ºC e a do detector 280 ºC.
Interpretação dos resultados
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Os resultados foram interpretados de acordo com critérios qualitativos adotados por
Mendes (2002), conforme Tabela 1.

Tabela 1 ‐ Critérios adotados para expressar o grau de intensidade dos resultados.
Grau de intensidade

Critérios

Forte

(+++)

Moderado

(++)

Fraco

(+)

Ausente

(‐)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O extrato etanólico das folhas de P. arboreum apresentou positividade para taninos,
esteróides livres, catequinas e saponinas, como mostra a Tabela 2.
Tabela 2 ‐ Classes de metabólitos químicos secundários identificados no extrato etanólico das
folhas de P. arboreum.
Grupo Químico

Resultado

Intensidade

Fenóis
Taninos
Antocianinas
Antocianidinas
Flavonóides
Flavonóis, Flavononas,
Flavononóis, Xantonas
e/ou seus Heterosídeos livres

‐
+
‐
‐
‐

(‐)
(+++)
(‐)
(‐)
(‐)

‐

(‐)

‐

(‐)

+

(++)

‐

(‐)

+
+

(+)
(++)

‐

(‐)

+
‐

(++)
(‐)

Leucoantocianidinas.
Catequinas.
Flavonas.
Confirmação de Catequinas
Esteróides Livres
Triterpenóides pentacíclicos
livres
Saponinas
Alcalóides
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O extrato etanólico dos talos de P. arboreum demonstrou a presença de flavonóis,
flavononas, flavononóis, xantonas e/ou seus heterosídeos livres, esteróides livres e saponinas,
como mostrado na Tabela 3.
Tabela 3 ‐ Classes de metabólitos químicos secundários identificados no extrato etanólico dos
talos de P. arboreum.
Grupo Químico

Resultado

Intensidade

Fenóis
Taninos
Antocianinas
Antocianidinas
Flavonóides
Leucoantocionidinas
Catequinas
Flavonóis, Flavononas,
Flavononóis, Xantonas e/ou
seus
Heterosídeos livres
Leucoantocianidinas

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)

+

(++)

‐

(‐)

‐

(‐)

‐

(‐)

‐
+

(‐)
(++)

‐

(‐)

+
‐

(++)
(‐)

Catequinas
Flavonas.
Confirmação de Catequinas
Esteróides Livres
Triterpenóides pentacíclicos
livres
Saponinas
Alcalóides

Como pode ser observado, importantes grupos de substâncias químicas foram
encontrados nos extratos etanólicos de P. arboreum. As saponinas em solução aquosa formam
espuma persistente e abundante. Essa atividade provém do fato de apresentarem na sua
estrutura, uma parte lipofílica denominada aglicona ou sapogiana e uma parte hidrofílica
constituída por um ou mais açucares. Em 2004, Simões e colaboradores afirmaram que as
saponinas presente em ambos os extratos podem hidratar a secreção brônquica. E os taninos
presentes no extrato das folhas também sugerem ação sobre o edema formado a partir da
inflamação provocada pela bronquite.
A Tabela 4 mostra a composição química dos constituintes presentes no óleo essencial
das folhas de P. Arboreum. Dos vinte constituintes voláteis identificados no óleo essencial, alfa‐
pineno (9%), sabineno (16%), eucaliptol (43%), delta‐careno (5%) e acetato de alfa‐terpenila (6%)
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foram os majoritários. Percebe‐se uma grande predominância de constituintes voláteis no óleo
essencial, dentre os quais os de maiores teor são monoterpenos. De acordo com Peres:
Os monoterpenos podem ocorrer em pêlos glandulares (Lamiaceae), células
parenquimáticas diferenciadas (Lauraceae, Piperaceae, Poaceae); canais oleíferos
(Apiaceae) ou em bolsas lisígenas ou esquizolisígenas (Pinaceae, Rutaceae). Eles podem
estar estocados em flores (laranjeira), folhas (capim‐limão, eucalipto, louro) ou nas
cascas dos caules (canelas), madeiras (sândalo, pau‐rosa) e frutos (erva‐doce). A função
dos óleos essenciais nas plantas pode ser tanto para atrair polinizadores (principalmente
os noturnos) quanto para repelir insetos (pragas). Dentre os pertencentes ao primeiro
grupo estão o limoneno e o mentol, os quais possuem cheiro agradável também para
nós (PERES, 2014).

Tabela 4 ‐ Composição do óleo essencial das folhas de P. arboreum.
ORDEM

TR (min)*

KI**

NOME

TEOR (%)

1

8,035

930

alfa‐tujeno

0,42

2

8,265

939

alfa‐pineno

9,03

3

9,635

975

sabineno

16,44

4

9,735

979

beta‐pineno

1,31

5

10,235

991

mirceno

2,63

6

10,700

1003

alfa‐felandreno

0,61

7

11,150

1017

alfa‐terpineno

0,67

8

11,445

1025

p‐cimeno

0,39

9

11,625

1031

deta‐3‐careno

5,15

10

11,730

1031

eucaliptol

42,97

11

12,315

1037

cis‐ocimeno

1,17

12

12,715

1060

gama‐terpineno

1,11

13

13,820

1089

terpinoleno

0,28

14

14,225

1097

linalool

0,18

15

17,170

1177

4‐terpineol

3,08

16

17,665

1189

alfa‐terpineol

1,52

17

23,350

1349

acetato de alfa‐terpinila

6,37
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18

25,795

1409

isocariofileno

0,58

19

26,875

1443

beta‐Z‐farnezeno

1,90

20

28,330

1561

germacreno B

1,55

*tempo de retenção; **índice de retenção de Kovat

Na Figura 1 estão representadas as estruturas dos constituintes químicos identificados no
óleo essencial das folhas de P. arboreum.

alfa-pineno
alfa-tujeno

beta-pineno
sabineno

mirceno

alfa-felandreno

alfa-terpineno
OH

O

p-ocimeno

delta-3-careno eucaliptol

cis-ocimeno

gama-terpineno terpinoleno

linalool

H

OH
4-terpineol

OH
alfa-terpineol

OH
acetato de
alfa-terpinila

H
isocariofileno

germacredo B
beta-Z-farnezeno

Na Figura 2 está presente o cromatograma do óleo essencial das folhas de P. arboreum,
obtido através de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (CG‐EM).
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Figura 2: Cromatograma do óleo essencial das folhas de P. arboreum obtido CG‐EM.

CONCLUSÕES
O óleo essencial das folhas de Piper arboreum apresentou em sua composição um teor
muito elevado de constituintes muito voláteis, os monoterpenos. Cerca de 68% do óleo é
composto deste tipo de substâncias, que apresentam várias atividades biológicas. O principal
constituinte do óleo foi o eucaliptol ou timol. O mentol e timol são utilizados pela indústria
principalmente em produtos para higiene oral.
Nos extratos etanólicos importantes grupos de metabólitos secundários foram
identificados, tais como taninos, esteróides livres, catequinas e saponinas nas folhas e
flavononas, flavononóis, xantonas e/ou seus heterosídeos livres, esteroides livres e saponinas nos
talos. A presença destes metabólicos pode corroborar com algumas propriedades biológicas
atribuídas as plantas já estudadas enfatizando a relevância do presente trabalho e estimulando
estudos futuros mais aprofundados.
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RESUMO
A galvanização é o processo de revestimento de um
metal por outro a fim de protegê‐lo contra a corrosão.
Existem diferentes tipos de proteção galvânica, como a
galvanização a frio, a fogo e a eletrolítica. O foco de
estudo desse trabalho é com relação aos pormenores da
galvanização a fogo e a frio, que representa um dos
meios mais baratos e práticos para o revestimento de
materiais metálicos, mostrando seus principais pontos
positivos. Esta é uma pesquisa qualitativa, elaborada
com base em dados bibliográficos e estudos
laboratoriais, que objetiva apresentar informações que
demonstrem os processos e características desse
procedimento anticorrossivo. Assim, diante do fato de
que o processo de corrosão age como fator negativo na
indústria, é importante o conhecimento e o estudo da

eficácia de métodos que possam corrigir seus danos e
prejuízos. Dessa forma, o uso desta técnica,
galvanização, aumenta a vida útil dos materiais
metálicos, influindo de forma direta e positiva para a
redução de despesas e, até mesmo, evitando resultados
negativos no balanço econômico da indústria. No
desenvolvimento do trabalho, atividades práticas foram
realizadas tendo como foco o método a frio através de
pintura (com tinta à base de zinco) em placas metálicas,
sendo então, já submetidas a ambiente salino, para que
posteriormente, possa se obter os resultados de sua
eficiência.

PALAVRAS‐CHAVE: galvanização, anticorrosão, revestimento metálico
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF GALVANIZED AS CORROSION PROTECTION COMPONENTS
ABSTRACT
Galvanizing is the process of coating a metal for another
in order to protect it against corrosion. There are
different types of galvanic protection, such as cold
galvanizing, the fire and the electrolyte. The focus of this
work is to study with respect to the details of galvanizing
and cold, which is one of the most affordable and
practical for coating metallic materials means showing
its main strengths. This is a qualitative study, which is
based on bibliographic data and laboratory studies,
which aims to present information demonstrating the
processes and characteristics of anticorrossivo
procedure. Thus, given the fact that the corrosion

process acts as a negative factor in the industry, is
important to know and study the efficacy of methods
that can fix your damages. Thus, using this technique,
galvanizing, extends the life of metal materials,
influencing directly and positively to reducing expenses
and even avoiding negative economic balance in the
industry. Development work, practical activities were
conducted focusing on the cold method by painting
(with zinc‐based paint) on metallic plates, and then,
already subjected to saline environment, so that later
can
obtain the
results
of
its
efficiency.

KEY‐WORDS: electroplating, corrosion, metal coating
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA GALVANIZAÇÃO COMO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE
COMPONENTES
INTRODUÇÃO
A corrosão é um dos maiores consumidores de ferro e aço no mundo. De acordo com a
Associação Brasileira de Corrosão (2009), a corrosão consiste em um processo de deterioração
dos materiais pela ação química ou eletroquímica do meio, podendo estar ou não associado a
esforços mecânicos. (INSTITUTO DE METAIS NÃO FERROSOS, 2009).
Uma boa solução para esta problemática econômica é fazer‐se uso da proteção galvânica. A
galvanização é o processo de revestimento de um metal por outro, com o principal objetivo de
protegê‐lo contra a corrosão. Trata‐se de um processo de revestimento de superfícies por meio
da eletrólise, onde o metal a ser revestido funciona como cátodo e o metal que irá revestir a peça
funciona como o ânodo (também pode ser utilizado como ânodo algum material inerte).
(GALVANIZAÇÃO ‐ INFO ESCOLA NAVEGANDO E APRENDENDO).
O principal elemento nesse proceso de revestimento é o zinco, sendo este um metal não ferroso
presente em nosso cotidiano, essencial para vida do ser humano e que possui quatro fatores
chaves importantes e indispensáveis para a sociedade: natural, protetor, sustentável e não agride
o ambiente (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DO ZINCO, 2000;2009). Sua qualidade mais
importante é o de proteção natural, pois pode proteger o aço contra a corrosão, prolongando sua
vida útil em até cinco anos.
Devido à propriedade de reação com o ferro, resistência à corrosão e eletroquímica. O zinco
pode protege o aço através dos processos de galvanização a fogo, metalização, galvanização a
frio (eletrodeposição) e tintas ricas em zinco. O aço revestido com zinco resiste a deterioração,
corrosão, incêndios e inundações melhor que qualquer outro material. Por isto, ele está sendo
cada vez mais utilizado na construção residencial, industrial, comercial e agrícola.
A galvanização a fogo é um processo de aplicação de revestimentos de zinco a componentes de
aço ou ferro fundido através da imersão do componente em um banho de zinco fundido. Ela
pode ser encontrada em quase todo tipo de aplicação e indústria onde o aço é empregado. Já a
galvanização a frio consiste no zinco eletroliticamente depositado no metal base formando uma
camada homogênea, fina e muito aderente, que não influi nas propriedades mecânicas do
material, a partir de uma solução na qual estão dissolvidos sais do metal que se deseja depositar.
(PANNONI, Fábio Domingos ‐ PRINCÍPIOS DA GALVANIZAÇÃO A FOGO).
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MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi dividido em duas etapas, cada qual para um tipo de proteção galvânica. A primeira
etapa foi destinada para a galvanização a fogo e a segunda etapa para a galvanização a frio.
Para a elaboração do estudo da galvanização a fogo foram encontradas, analisadas e utilizadas
diversas fontes de informações a cerca do assunto central do projeto, realizando‐se uma
prospecção científica usando dados secundários em artigos publicados em congressos e
seminários, e, principalmente, em trabalhos acadêmicos (dissertações e teses).
Já para a etapa de obtenção de resultados da galvanização a frio, além de minusiosas pesquisas
bibliográficas sobre o tema, foram realizadas atividades práticas, para dessa forma obter‐se os
resultados esperados. Para a realização das atividades foram adquiridos diversos materiais
necessários: CRZ, Desengrachante Quimatic Ed Solv, Pincel, Pano sem fiapos, Martelo picador,
Escova de aço, Óculos de segurança e Luvas impermeáveis. Os testes foram realizados em chapas
metálicas de aço 1020, que foram pintadas, em duas demãos, pelo CRZ. Após pintadas, as chapas
foram pesadas e posteriormente imersas em ambiente salino, para que após quinze dias sejam
realizadas novas pesagens, e assim, possa se obter os resultados necessários à avaliação da sua
eficiência.

RESULTADOS E DISCURSSÕES
A galvanização ou eletroformação é todo processo de galvanoplastia (blindagem onde os íons de
metais, em uma solução, que são levados a partir de um campo elétrico para revestir o eletrodo)
em que metais são revestidos por outros mais nobres, geralmente para proteger da corrosão ou
para fins estéticos/decorativos, assim, caso ocorra danificação, será sempre mais fácil trocar o
material revestidor do que o revestido. Este método anticorrosivo consiste em dois principais
tipos abordados no projeto, a galvanização por imersão a quente e a galvanização a frio.
Galvanização por imersão a quente é um processo de revestimento de peças de aço ou ferro
fundido, de qualquer tamanho, peso, forma e complexidade, visando sua proteção contra a
corrosão. Assim, o principal objetivo da galvanização a quente é impedir o contato do material
base, o aço (liga Ferro Carbono), com o meio corrosivo. Como o zinco é mais anódico do que o
elemento ferro na série galvânica, é ele que se corrói, originando a proteção catódica, ou seja, o
zinco se sacrifica para proteger o ferro.
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Mesmo que uma pequena área fique exposta, o metal base não sofre os efeitos da corrosão,
pois, sendo o zinco anódico ele aumentará sua taxa de corrosão protegendo catódicamente a
área descoberta.

Fig. 1 – Galvanização por imersão a quente. Fonte: SANTA CLARA.

Na galvanização a frio, o zinco é eletroliticamente depositado no metal base formando uma
camada homogênea, fina e muito aderente, que não influi nas propriedades mecânicas do
material, a partir de uma solução na qual estão dissolvidos sais do metal que se deseja depositar.
Caracterizado por uma microestrutura microfacetada em superfície, representativa do aspecto
característico dos cristais hexagonais de zinco, o aço eletrozincado não apresenta ligas
intermetálicas, sendo este revestimento constituído apenas por zinco puro.
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Fig. 2 – Exemplo de banho eletrolítico manual e respectivo produto final. Fonte: GALVOATA.
Esta operação é adequada a um produto que precise sofrer conformação posterior, requer um
acabamento brilhante, decorativo, além de uma boa proteção contra a corrosão e aderência de
tinta.
A galvanização instantânea a frio pode oferecer muitas vantagens quando comparado ao proceso
de galvanização convencional a quente, e tem conquistado cada vez mais reconhecimento do
mercado pela sua prática e eficiente forma de aplicação.
A galvanização convencional à quente oferece um melhor custo x benefício quando se trabalha
com grandes volumes de peças. Porém, a grande desvantagem deste método ocorre quando
necesitamos fazer reparos em superficies com falha de galvanização, seja esta falha causada pelo
próprio processo de galvanização a quente ou até mesmo em superficies que ao longo do tempo
tiveram a proteção galvânica danificada. (VANTAGENS DA GALVANIZAÇÃO A FRIO COMPARADA À
GALVANIZAÇÃO CONVENCIONAL A QUENTE, 2013 – QUIMATIC).
A galvanização a fogo, como já foi dito anteriormente, pode ser aplicado em diferentes indústrias
que empregam o aço. As indústrias de utilidades domésticas, processos químicos, papel e
celulose, construção civil, automotiva e de transporte, para numerar algumas poucas, tem feito
grande uso, histórico, da galvanização, no controle da corrosão. E elas continuam a fazer uso da
técnica ainda hoje. Por mais de 140 anos, a galvanização a fogo tem sido um sucesso comercial
como método de proteção frente à corrosão de uma grande variedade de aplicações, por todo o
mundo. Em qualquer situação onde o zinco é corroído como revestimento de sacrifício para o
aço, a massa do zinco disponível determinará o desempenho frente à corrosão.
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Segue abaixo um estudo realizado no Brasil, onde nos mostra graficamente a utilização do zinco e
posteriormente, do aço galvanizado no ano de 2010.

Fig. 3 – Segmento de consumidores de zinco no Brasil – Fonte: Apresentação Eduardo Perez
GalvaBrasil, 2011).

Fig. 4 – Utilização de aço galvanizado – Fonte: Apresentação Eduardo Perez GalvaBrasil, 2011).

Nas atividades práticas, foi realizado um estudo prévio da eficiência da galvanização a frio, por
meio de testes em chapas imersas em meio salino. Os resultados prévios consideram o peso das
chapas como critério de avaliação da eficiência do método. Segue abaixo, a tabela e o gráfico
com os dados obtidos

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

Chapas

Dia 17/10/2014

Dia 24/10/2014

CP1 (galvanizada em apenas
um lado).

98,5g

98,55g

CP2 (galvanizada em apenas
um lado).

92,33g

92,35g

CP3 (galvanizada em apenas
um lado).

95,6g

95,63g

CP4 (galvanizada em ambos os
lados).

87,01g

87,10g

CP5 (galvanizada em ambos os
lados).

91,17g

91,26g

CP6 (galvanizada em ambos os
lados).

86,48g

86,56g

CP7 (não galvanizada).

93,78g

93,70g

CP8 (não galvanizada).

97,04g

97,02g

CP9 (não galvanizada).

92,10g

92,06g

Tabela 1 – Variação de massa das chapas galvanizadas.
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Gráfico 1 – Comparação do peso das chapas.

Tendo em vista, que os dados do dia 17/10/2014 referem‐se às chapas pesadas antes de serem
imersas no meio salino. E os dados do dia 24/10/2014 referem‐se às chapas já imersas em meio
salino, num período de 8 dias. Então, observa‐se que as chapas galvanizadas apresentaram um
aumento de massa, entretanto, as chapas não galvanizadas apresentaram perda de massa,
devido ao fato de não estarem galvanizadas (protegidas), tornando‐se assim mais suscetíveis a
oxidação, sendo está a principal causadora da perda de massa.
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CONCLUSÃO

O método galvânico hoje é de fundamental importância para o processo produtivo na indústria
mundial, pois diminui a frequência com que ocorrem as manutenções e trocas de máquinas e
equipamentos nos locais de sua utilização. No referido trabalho, sua eficiência foi testada a partir
da comparação de massas das chapas analisadas (galvanizadas e não galvanizadas), constatando
uma perda de massa nas chapas que não apresentam a pintura galvânica.
A utilização deste procedimento, galvanização, faz com que o capital que antes era empregado
na conservação dos equipamentos, atualmente possa ser utilizado em outras áreas das
empresas, proporcionando um aumento considerável nos lucros, o que desperta grande
interesse aos empresários da área.
É importante ressaltar, que os dados obtidos, são resultados iniciais. E de que com o
prosseguimento da pesquisa, posteriormente iremos obter novos resultados, que irão influenciar
em novas conclusões. O que garantirá, um melhor estudo deste método tão importante no setor
de petróleo, gás e energia.
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Resumo
A macaxeira (Manihot Esculenta, Crantz), ou mandioca
de mesa, é amplamente cultivada no Maranhão,
destinada ao consumo in natura e derivados da culinária
maranhense. O seu consumo gera subprodutos, uma
mistura principalmente de casca e entrecasca, que
devido à composição apreciável de amido e custo
desprezível é um substrato ideal para a produção
bioetanol. Este trabalho teve como objetivo, a produção
de açúcares fermentáveis a partir da hidrólise ácida e
enzimática da casca da macaxeira. A casca após
aquisição e pré‐tratamento, foi caracterizada pelos
métodos físico‐químicos para determinação do teor de

amido, umidade e proteína e em seguidas foram
submetidas às reações de hidrólise ácida e enzimática.
As
análises
físico‐químicas
confirmaram
a
potencialidade das cascas da macaxeira para o processo
em estudo. Os perfis cromatográficos evidenciaram que
a hidrólise ácida converteu totalmente o amido da
macaxeira residual em glicose, enquanto na hidrólise
enzimática, a ação das enzimas gerou uma mistura
de monossacarídeos, como glicose, maltose e xilose.
Estes por sua vez, podem sofrem facilmente uma
fermentação alcoólica, em estudos posteriores.

PALAVRAS‐CHAVE: macaxeira, resíduo, hidrólise, açúcares, amido.

STUDY OFHYDROLYSIS ACID AND ENZYMATIC PEELING CASSAVA (Manihot Esculenta)
Abstract
The cassava (Manihot esculenta Crantz), or sweet
cassava is widely grown in Maranhão intended to be
consumed raw and derived from food Maranhão. Its use
generates byproducts, mainly a mixture of bark and
bark, which due to appreciable starch composition and
negligible cost is an ideal substrate for bioethanol
production. This study aimed to the production of
fermentable sugars from the acid and enzymatic
hydrolysis of cassava peel. The bark after acquisition and
pretreatment, was characterized by physico‐chemical
methods for the determination of starch, protein and

moisture and follow reactions were subjected to acid
and enzymatic hydrolysis. The physico‐chemical analysis
confirmed the potential of cassava peels for the process
under study. The chromatographic profiles showed that
totally converted to acid hydrolysis of the residual
cassava starch into glucose, whereas in the enzymatic
hydrolysis, the action of the enzymes generated a
mixture of monosaccharides, such as glucose, maltose,
and xylose. These in turn can easily undergo
fermentation in subsequent studies.

PALAVRAS‐CHAVE: cassava, residue, hydrolysis, sugars, starch.
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ESTUDO DA HIDRÓLISE ÁCIDA E ENZIMÁTICA DA CASCA DE MACAXEIRA (Manihot Esculenta)

INTRODUÇÃO
A macaxeira (Manihot Esculenta, Crantz), também denominada de mandioca mansa, doce
e de mesa, é uma das mais importantes fontes de carboidrato para a alimentação humana em
alguns países tropicais e subtropicais (SILVA, 1996). Os cultivares de mandioca costumam ser
classificados de doces e amargos devido ao ácido cianídricos presente em suas raízes. O teor
desse ácido tóxico é influenciado principalmente pelo fator genético, condições ambientais e
foto‐climáticas, métodos de cultivo e idade de colheita. (LORENZI et al., 1993)
No Brasil, a mandioca, em geral, é a quarta fonte de calorias nas regiões tropicais, depois
do arroz, trigo e milho. Ela é cultivada em todas as regiões, com produção nacional de 23.926.553
milhões de toneladas e rendimento médio de 13,6 toneladas de raízes por hectare, sendo os
maiores registros nos Estados do Pará, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Maranhão (IBGE,
2004), destinada principalmente ao consumo in natura e inúmeros produtos e subprodutos,
como fécula, farinha, culinária em geral e produtos para panificação.
O seu consumo gera subprodutos, uma mistura principalmente de casca e entrecasca.
Segundo CARVALHO e colaboradores (2002) a matéria seca da casca marrom possui um
percentual de 41% de fibra e 0% de amido, e a entrecasca possui 6% de fibra e 58% de amido,
logo são consideradas biomassas lignocelulósica e amilácea potenciais para a produção de
açúcares fermentáveis e consequentemente para produção de bioetanol.
A produção de açúcares redutores pode ser realizada de diferentes maneiras, tais como:
tratamento térmico (AGU et al., 1997), hidrólise ácida (IRANMAHBOOB et al., 2002) e hidrólise
enzimática (JORDAN e MULLEN, 2007). Na hidrólise ácida se utiliza o ácido sulfúrico para a
conversão das moléculas de glicose em glicose. O processo enzimático acontece em dois
momentos. No primeiro, a enzima Alfa‐amilase é empregada na liquefação do amido, onde
ocorre a sua conversão em oligossacarídeos e dextrinas. No segundo momento, a enzima
Glicomilase é responsável pela sacarificação, onde os produtos da liquefação são convertidos em
sacarídeos de baixo peso molecular, como a glicose e maltose.
Neste sentido, a pesquisa visa estudar o processo de produção de açúcares redutores a
partir da hidrólise ácida e enzimática da casca de macaxeira como alternativa promissão para a
produção de bioetanol combustível.
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MATERIAIS E MÉTODOS
As cascas da macaxeira foram coletadas em sacos plásticos no restaurante do IFMA,
Campus São Luis/Monte Castelo. As cascas foram trituradas em um moedor, modelo CM‐4005B
da FunKitchen e armazenadas em pequenas porções à ‐7 oC. Em seguida, as amostras foram
submetidas a análises físico‐químicas, como Teor de umidade pelo método de secagem
(Carvalho et al., 2002), Teor de proteína pelo método de Kjeldahl (Instituto Adolfo Lutz, 2008) e
Teor de amido pelo método do Lane‐Enyon. (Carvalho et al., 2002)
Os processos de hidrólise ácida e enzimática da casca da macaxeira foram conduzidos em
um Banho Maria com Agitação Magnética da Fisatom, modelo 555. Na hidrólise ácida, 50 g da
casca da macaxeira triturada (pré‐aquecida a 90 oC por 10 minutos), foi adicionado à 250 mL da
solução de ácido sulfúrico 1 mol/L e mantida sob agitação constante a 98 oC por 3 horas. A
hidrólise enzimática foi realizada em três etapas: (i) Geleificação ‐ 50 g da amostra, misturada a
250 mL de água destilada, foi aquecida a 90 oC por 10 min e em seguida resfriado. (ii) Liquefação ‐
foi acrescentado à mistura 750 µL da enzima Liquozime (α‐amilase), sob agitação constante a
80 oC por 1h, em seguida resfriado; (iii) Sacarificação ‐ o meio foi acidificado com solução de
HCl 6 mol/L até pH 5 e em seguida foi adicionado 750 µL da enzima Spirizyme (glucoamilase).Os
produtos hidrolisados no processo ácido foram ainda neutralizado com solução de NaOH 6 mol/L.
Ambos os processos foram monitorados no intervalo de 30 em 30 min., porém o
monitoramento da hidrólise enzimática começou aos 5 minutos. Os açúcares redutores foram
quantificados ao longo do processo, empregado o Método colorimétrico do ácido
Dinitrossalicílico ‐ DNS (Miller, 1959) e um espectrofotômetro UV‐VIS Lambda XLS da Perkin
Elmer, no comprimento de onda de 540 nm (Ribeiro et al., 2013).
A identificação dos monossacarídeos produzidos foi realizada por Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência com Detector Evaporativo de Espalhamento de Luz (HPLC‐ELSD). Nesta análise
foi empregado um HPLC e uma coluna de fase reserva de amônia (NH2) ambos da Shimadzu, uma
fase móvel constituída de 80% de acetonitrila e 20% de água, fluxo de 1,0 mL/min., a
temperatura ambiente. As curvas analíticas foram construídas no intervalo de 0,412 g/L a 1g/L.
Inicialmente foram injetadas 20 μL das amostras de hidrolisados ácidos e enzimáticos da
macaxeira, devido a concentração alta dos picos, foi necessário a diluição de 50 μL das amostras
em 1 mL de água, em um eppendorf de 2 mL.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A trituração das cascas da macaxeira foi realizada para promover o processo de hidrólise
amido em função da rigidez de suas fibras, facilitando o acesso do ácido ou enzima ao amido.
Os resultados da caracterização da casca da macaxeira tratada estão apresentados na
Tabela 1, que compreendem os valores médios da composição química percentual em amido,
umidade e proteína. Para determinação da variação de cada parâmetro estudado, aplicou‐se o
desvio padrão como análise simples estatística.
Tabela 1 – Caracterização físico‐química da casca da macaxeira tratada
Parâmetros

Média

Desvio

Martins (1999)

Teor de amido (%)

26,01

±0,29

58,1

Teor de umidade (%)

71,19

±0,04

85,0

Teor de proteína (%)

2,47

±0,67

3,4

Fonte ‐ Próprio autor
Os resíduos da macaxeira apresentaram um teor de amido de 26% sendo apontado como
um bom potencial de matéria‐prima para a produção de açúcares redutores, partindo do
pressuposto que o substrato tem valor comercial desprezível. Dados de umidade e proteína
foram semelhantes aos da literatura (MARTINS, 1999), os quais geralmente são relacionados com
a influência dos cultivares, tratos culturais e clima.
No monitoramento das reações de hidrólise ácida e enzimática da casca da macaxeira
pelo teor de açúcares redutores presentes nas alíquotas coletadas nos intervalos de tempos pré‐
definidos, foi utilizada o método colorimétrico na faixa de concentração entre 1,3x10‐4 e 6,6x10‐
4
mol/L da curva analítica construída anteriormente pelos próprios autores conforme dados de
RIBEIRO e colaboradores (2013) com um coeficiente de determinação linear R2de 0,9936
representada pela equação A = 0,2029[G] – 0,0562, onde A é a absorbância e [G] é a
concentração de glicose em mol/L.
A Figura 1 apresenta os resultados do monitoramento das hidrólises do substrato em
estudo utilizando o método colorimétrico. Em ambos os processos de hidrólise, houve maior
conversão do amido em 120 minutos de reação, embora que na hidrólise enzimática a conversão
do amido foi analisada a partir dos 5 minutos e na hidrólise ácida a partir de 30 minutos.
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Figura 1 ‐ Hidrólise ácida e enzimática da casca da macaxeira pelo método colorimétrico

O método colorimétrico foi capaz de monitorar o aumento da conversão da molécula de
polissacarídeo em glicídios redutores, possivelmente glicose, maltose e xilose, que reduzem o
ácido 3,5‐dinitrosalicilico ao ácido 3‐amino‐5‐nitrosalicílico capaz de ser detectado por
espectrofotometria a 540 nm.
O processo enzimático apresentou uma maior conversão do amido, em relação à hidrólise
ácida, que por sua vez apresentou uma redução da concentração de glicídios e ocorrência do
escurecimento do produto de reação, a partir de 160 min., possivelmente devido às reações não
enzimáticas de Maillard entre a carbonila do açúcar e a amina do aminoácido (CASTRO, 2007).
Uma análise mais detalhada dos produtos dos processos foi possível a partir das análises
cromatográficas (HPLC‐ELSD) dos produtos hidrolisados. Esses detectores ELSD estão sendo
amplamente utilizados para a análise de amostras de diferentes classes de produtos naturais,
principalmente os glicídios que são difíceis de serem detectados por UV, sem derivatização.
Para tanto, faz‐se necessário à construção da curva analítica para determinar a relação
entre a resposta analítica do detector e a concentração dos analito em estudo. Inicialmente, as
condições cromatográficas foram otimizadas mediante a avaliação da composição e o fluxo da
fase móvel, além da temperatura do detector que apresentasse melhores resultados de tempo
de retenção, separação e resolução dos picos. A Figura 2 e a Tabela 2 apresentam os
cromatogramas e os respectivos percentuais de cada monossacarídeos contido na amostra
hidrolisada.
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Figura 2 ‐ Cromatograma da Hidrólise Ácida e Enzimática da Casca da Macaxeira
Tabela 2 – Percentuais de monossacarídeos nos hidrolisados da casca de macaxeira.
Açúcar
Xilose
Frutose
Glicose

% Rendimento da
Hidrólise Ácida
0,002
0,003
0,112

% Rendimento Hidrólise Enzimática
1 hora
2 horas
0,002
0,003
0,039

0,002
0,007
0,103

Fonte ‐ Próprio autor.
O método desenvolvido para identificação de glicose, maltose e xilose, conforme o tempo
de retenção apresentado no cromatograma apresentou para todos os glicídios coeficientes de
determinação (R2) acima de 0,992, tendo assim um bom ajuste linear da curva.
Os resultados obtidos comprovaram que por hidrólise ácida o amido se converte
inteiramente em glicose, isso ocorre devido o ácido hidrolisar as ligações alfa‐1,4 e 1,6.
Na hidrólise enzimática, a enzima alfa‐amilase tem acesso somente às ligações alfa‐1,4,
em seguida, ela converte todo amido em maltose e glicose. A enzima glicoamilase tem acesso
somente as ligações alfa‐1,4 e são inativadas pelas ligações alfa‐1,6, e também converte todo
amido em maltose e glicose, a presença da xilose pode ser decorrida da quebra aleatória da
molécula de glicose.
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CONCLUSÃO
Na conversão do amido em açúcares fermentáveis pelos processos de hidrólise ácida e
enzimática, houve conversão do amido em glicose por ambos os processos de hidrólise, já na
hidrólise enzimática também houve conversão em maltose e xilose. Os produtos hidrolisados
analisados pelo método DNS e HPLC apresentam boas concentrações de açúcares comprovando
assim seu potencial para produção de bioetanol, com ênfase na hidrólise enzimática.
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RESUMO
O estudo das estruturas moleculares e estabilidade dos
complexos de metais de transição com ligantes
macrocíclicos, é indispensável para se conhecer suas
propriedades e possíveis aplicações. Sendo assim,
estudos envolvendo macrociclos de metais de transição,
particularmente, metaloftalocianinas e metaloporfirinas,
para a reação redução de oxigênio (RRO) em soluções
aquosas têm sido bastante realizados, pois estes
compostos pertencem a uma classe que fornecem
oportunidades singulares para se examinar em detalhes
os fatores envolvidos na ativação e posterior redução da
molécula de oxigênio. Desta forma, o presente trabalho
apresenta um estudo das propriedades estruturais dos
composto MnP(Porfirina de Manganês) e MnOMP
(Porfirina de Manganês Substituída ‐ Octametilado)

para. Neste trabalho, foram empregados cálculos
baseados na teoria do funcional da densidade (DFT),
utilizando o funcional híbrido de três parâmetros de
Becke com as correções de gradiente fornecidas pelos
funcionais de Lee, Yang e Parr (B3LYP), com a utilização
do programa GAUSSIAN 09. As funções de bases
LANL2TZ(f) (usada para o átomo de manganês), 6‐31G*
(usada para os átomos de carbono, nitrogênio e
hidrogênio), com polarização na camada d. O Método
B3LYP/L
LANL2TZ(f),6‐31G*
descreveu
o
comportamento dos complexos de Mn (II) e os
parâmetros geométricos calculados, estão de acordo
com os dados experimentais da literatura, apresentando
multiplicidade de spin sexteto mais estáveis para MnP e
MnOMP.

PALAVRAS‐CHAVE: Teoria do Funcional da Densidade, Reação de Redução de Oxigênio, Tetraazamacrociclos.
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THEORETICAL STUDY OF THE REACTION OF OXYGEN REDUCTION CATALYZED COMPLEX WITH
MANGANESE TETRAAZAMACROCYCLES
ABSTRACT
The study of molecular and stability of
transition metal complexes with macrocyclic ligands,
structures is essential to know their properties and
potential applications. Thus, studies involving transition
metal macrocycles, particularly, metallophthalocyanines
and metalloporphyrins for the oxygen reduction
reaction (ORR) in aqueous solutions have been widely
performed since these compounds belong to a class that
provide unique opportunities to examine in detail the
factors involved in the activation and subsequent
reduction of the oxygen molecule. Thus, this paper
presents a study of the structural properties of the
compound MnP (Manganese Porphyrin) and MnOMP
(Manganese Porphyrin Replaced ‐ octamethylated) for.

In this work were used in calculations based on density
functional theory (DFT) using the functional hybrid three
parameters with Becke's corrections provided by
functional gradient Lee, Yang, and Parr (B3LYP) using the
program GAUSSIAN 09. The basis functions LANL2TZ (f)
(used for the manganese atom), 6‐31G * (used for the
atoms of carbon, nitrogen and hydrogen) with the
polarization layer d. The method B3LYP / L LANL2TZ
(f),6‐31G * describing the behavior of the complex of Mn
(II) and the calculated geometric parameters are in
agreement with the experimental data in literature, with
more stable spin multiplicity sextet to MnP and MnOMP.

KEY‐WORDS: Density Functional Theory, Oxygen Reduction Reaction, Tetraazamacrocycle.

ESTUDO TEÓRICO DA REAÇÃO DE REDUÇÃO DE OXIGÊNIO CATALISADA POR COMPLEXOS
TETRAAZAMACROCICLOS COM MANGANÊS
INTRODUÇÃO
O estudo de ligantes macrocíclos polidentados representa uma vasta área de pesquisa da
química que tem se desenvolvido muito nos últimos anos. A atração desses ligantes macrocíclicos
é devido ao fato que estes não apenas oferecem uma grande variedade de átomos doadores, de
cargas dos ligantes, de número de coordenação e geometrias resultantes dos complexos, mas
que os complexos macrocíclicos também podem apresentar cinética reacional favorável e
estabilidade termodinâmica em comparação com os ligantes monodentados, estes efeitos
relacionam‐se aos fatores estéricos e as interações eletrônicas nos macrociclos [1‐5].
Estudos envolvendo macrociclos de metais de transição, particularmente,
metaloftalocianinas e metaloporfirinas, para a redução de oxigênio em soluções aquosas têm
sido realizados [6– 9]. Estes compostos pertencem a uma classe que fornecem oportunidades
singulares para se examinar em detalhes os fatores envolvidos na ativação e posterior redução da
molécula de oxigênio. Tais fatores envolvem os efeitos associados com substituições nas posições
axiais e periféricas do anel macrocíclico, a natureza do centro metálico e o grau de conjugação do
anel. Estudos da reatividade destes compostos com a molécula de oxigênio também são
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importantes para esclarecimentos de processos biológicos, de fotossíntese e de catálise.
Adicionalmente, aspectos teóricos relacionados com este tema também despertam muita
atenção, uma vez que permitem revelar o papel de efeitos localizado e coletivo, bem como
estabelecer relações entre estrutura química e atividade catalítica [10‐13].
MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho, foram empregados cálculos baseados na teoria do funcional da densidade
(DFT) [14,15] utilizando o funcional híbrido de três parâmetros de Becke com as correções de
gradiente fornecidas pelos funcionais de Lee, Yang e Parr (B3LYP) [16‐18], com a utilização do
programa GAUSSIAN 09 [19]. As funções de bases LANL2TZ(f) (usada para o átomo de manganês),
6‐31G* (usada para os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio), com polarização
na camada d. O elemento de polarização (*) foi adicionado para melhor descrever a distorção na
nuvem eletrônica nos átomos.
Adotou‐se dois modelos, o primeiro modelo refere‐se ao cálculo da porfirina com o átomo
de manganês, e o segundo modelo consistiu em adicionar uma molécula de O2 como mostra a
Figura 1, sendo as condições as que foram mencionas acima.

1-MnP

2-MnOMP

3-MnP-O2

4-MnOMP-O2

Figura 1‐ Compostos de MnP, MnOMP, MnP-O2 e MnOMP-O2 otimizados.
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RESULTADOS E DICUSSÇÃO
Foram realizados os cálculos de otimização dos complexos com suas diversas
multiplicidades de spin e estados intermediários, a fim de se verificar a diferença energética
entre as multiplicidades para os compostos MN4.
Complexos macrocíclicos são termodinamicamente mais estáveis e mais seletivos na
ligação com íons metálicos que os análogos de cadeia aberta. Este fato tem levado a uma grande
quantidade de pesquisas envolvendo sistemas macrocíclicos [20]. Os íons Mn2+ são isoeletrônico
com configuração d5, pois podem apresentar três estados de spin, bem como: dupleto (S=1/2
baixa spin), quaterto (S=3/2 spin intermediário), e sexteto (S=5/2 alta spin).
Em relação às diferenças energéticas observadas entre as multiplicidades expressas na
Tabela 1 observou‐se que o estado fundamental para os complexos MnP e MnOMP foi o
sexteto), como já era esperado baseado em comprovações experimentais (Tsuda 2005).
Apresentando uma diferença energética em relação ao estado dupleto e quarteto 20,71 kJ mol‐1
e 188,48 kJ mol‐1, 120,23 kJ mol‐1 e 20,39 kJ mol‐1. Outro fato importante que não observamos foi
distorções com relação à planaridade do anel porfiranato, sendo estes complexos de simetria D4h
corroborando com os resultados experimentais para estruturas similares determinadas por
difração de raios‐X [21], que apresentou uma distância Mn–N de 2,082 Å.
Tabela 1 – Multiplicidades (2S+1), energia total (ET) em Hartree e energia relativa (ΔE) em kJ mol‐
1
, comparada para os complexos MnN4 calculados em nível de B3LYP/ Lanl2TZ(f)/6‐31G*.
Complexos

MnP

MnOMP

(2S +1)

ET(Hartee)

ΔE (kJ mol-1)

Simetria

2

-2139,61187660

20,71

D4h

4

-2139,67577551

188,48

D2h

6

-2139,68366491

0,00

D4h

2

2454,26400815

120,23

D2h

4

2454,30203304

20,39

D2h

6

2454,30980162

0,00

D4h

Na Tabela 2 são mostradas as cargas atômicas baseadas na abordagem de Mulliken e as
cargas NBO para os átomos de Mn, N e O nos compostos estudados MnN4 antes e depois da
interação com o oxigênio, com o objetivo de verificamos se houve transferência de cargas.
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Observamos que tanto as cargas (Mulliken e NBO) do manganês, quanto às cargas do
nitrogênio são diferentes, sugerindo que a mudança de ligantes N4 deve favorecer ou não a
interação com o oxigênio. No caso das cargas atômicas, pode se observa uma transferência do
metal para a molécula de O2, onde metal do composto MnP passou de 1,196 para 1,555,
enquanto que o composto MnOMP passou de 1,187 para 1,559 apresentando aproximadamente
a mesma carga em relação ao adulto Tabela 2, o que indica que o metal interage com a molécula
de O2. No caso dos átomos de carbono e nitrogênio, nota‐se pouca variação de cargas.
Tabela 2 – Cargas de Mulliken, para os compostos, MnP,MnOMP, MnP– O2 e MnOMP– O2 B3LYP/
Lanl2TZ(f)/6‐31G*.
Complexos

QMn

QN

Qo1

QO2

QO1 +QO2

MnP

1,196

-0,809

-

-

-

(-0,809)

(-0,661)

-

-

-

1,187

-0,837

-

-

-

(-0,837)

(-0,656)

-

-

-

1,555

-0,734

-0,166

-0,249

-0,415

(0,991)

(-0,544)

(-0,162)

(-0,230)

(-0,392)

1,559

-0,760

-0,196

-0,242

-0,438

(0,191)

(-0,542)

(-0,191)

(-0,271)

(-0,462)

MnOMP

MnP– O2

MnOMP– O2

Os dados fora dos parênteses são as cargas de Mulliken e entre parênteses são as cargas NBO.

As energias dos orbitais moleculares de fronteiras determinam as bandas eletrônicas de
muitos sólidos e são responsáveis pela transferência de cargas na formação de complexos. A
energia do gap (diferença de energia do mais alto orbital ocupado HOMO e do mais baixo orbital
desocupado LUMO) é um importante índice de estabilidade e/ou reatividade da molécula sendo
relacionado como o conceito de dureza de Pearson (1983,1988), assim altos valores de gap
indicam que a molécula é altamente estável e tem baixa reatividade e baixos valores do gap
indicam instabilidade na molécula e, portanto, alta reatividade. Este conceito foi utilizado [10],
para explicar a atividade catalítica de ftalocianinas substituídas para a redução de oxigênio, em
função da energia.
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Sendo assim, com o intuito de mostrar o gap de energia nos orbitais moleculares (HOMO‐
LUMO), foram construídos gráficos com os cinco últimos orbitais moleculares de fronteira
ocupados (HOMO) e os cinco primeiros orbitais moleculares de fronteira desocupado (LUMO),
dos elétrons alfa (α) e beta (β), para os complexos em estudados.
Nesse contexto, pode‐se observar na Figura 2 o valor do gap 2,00 e 2,02 eV para os
elétrons α e 2,65 e 2,78 eV para os elétrons β dos complexos MnP e MnOMP. Como pode ser
analisado o valor do gap para os complexos MnP e MnOMP foi aproximadamente igual nos
elétrons α e menor se comparado aos dos elétrons β dessa forma os compostos para os elétrons
α apresentam uma maior reatividade para a redução do oxigênio .

Figura 2 – Diagrama energético para os elétrons alfa (α) e beta (β) dos cinco primeiros orbitais
para os compostos MnP, MnOMP.
Analisando as energias eletrônicas na Tabela 3 podemos verificar que o estado de
menor energia encontrado para os compostos MnP–O2 e MnOMP–O2 foi o sexteto, cujas
diferenças de energia em relação ao dupleto e quarteto são respectivamente 367,79 kJ mol‐1 e
196,21 kJ mol‐1 para o composto MnP–O2. Já a diferença energética entre o estado sexteto (mais
estável) do composto MnOMP–O2 e o dupleto são 19,41 kJ mol‐1.
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Tabela 3 – Multiplicidades (2S+1), energia total (ET) em Hartree e energia relativa (ΔE) em kJ mol‐
1
, comparada para os compostos MnN4 – O2 calculados em nível de B3LYP/ Lanl2TZ(f)/6‐31G*.
Compostos

MnP– O2

MnOMP– O2

ΔE (kJ mol‐1)

(2S +1)

ET(Hartee)

Simetria

2

‐2290,04697374

367,79

C1

4

‐2290,05350888

196,21

Cs

6

‐2290,06098214

0,00

C2

2

‐2604,68231140

19,41

Cs

4

*‐

‐*

‐*

6

2604,68970608

0,00

C2v

Os asteriscos (*) representam os valores do composto MnOMP– O2 de multiplicidade
quarteto que tivemos dificuldades de convergência.
A Tabela 4 mostra os parâmetros geométricos para os sistemas MnN4 – O2 e MnN4, onde
podemos observar que o ângulo Mn –O –O foi próximo de 120 ° para todos os sistemas
estudados, confirmando a preferência pela geometria de ligação no modelo de Pauling. Por outro
lado observamos para todos os complexos MnN4 que o átomo de manganês sai do plano N4 após
a interação com o O2, o complexo MnP– O2 possuem hct ≈ 0,114 Å, enquanto o MnOMP– O2 têm
hct ≈ 0,304 Å. Os nossos resultados mostraram, ainda, o aumento do comprimento de ligação O–
O,comparado ao O2 não coordenado e uma diminuição do estiramento O–O, comparado ao O2
livre. Pode‐se visualizar que a freqüência vibracional ʋ O–O do composto MnP– O2 é maior
278,97cm‐1 do que a freqüência ʋ O–O do MnOMP– O2, caracterizando, assim, a maior força de
ligação O–O para o composto de manganês.
A ligação do O2 apresenta um comprimento de ligação em torno de 1,21 Å, após a
interação entre o O2 e os compostos MnP e MnOMP , a ligação entre o O2 apresentou o valor de
1,239 Å Tabela 4, mostrando que praticamente não houve variação no comprimento de ligação
do O2. Em contrapartida o composto MnOMP apresentou um comprimento de 1,306 Å
superestimando em 0,096 Å o comprimento da ligação O2 livre.
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Tabela 4 – Parâmetros geométricos para o estado fundamental dos sistemas MnN4 e MnN4 – O2
em nível de B3LYP/ Lanl2TZ(f)/6‐31G*.
Composto

d(Mn-N) / Å d(O-O) / Å d(Mn-O2) / Å θ (Mn-O-O) / ° hct / Å ʋ /cm-1
o-o

MnP

2,087

‐

‐

‐

0,000

‐

MnOMP

2,087

‐

‐

‐

0,000

‐

O2

‐

1,206

‐

‐

MnP–O2

2,015

1,239

2,873

121,08

0,114

1432,50

MnOMP–O2

2,041

1,306

2,196

119,71

0,304

1153,53

1632,95

hct corresponde a altura que o átomo de Mn está para fora do plano N4.
CONCLUSÃO
A metodologia empregada nos cálculos, B3LYP/ Lanl2TZ(f)/6‐31G* em nível de DFT,
descreve satisfatoriamente o comportamento dos compostos MnP’s e a interação dos mesmos
com oxigênio molecular. De maneira que os parâmetros calculados estão de acordo com os
resultados obtidos experimentalmente e disponíveis na literatura apresentando multiplicidade
de spin sexteto mais estáveis para MnP e MnOMP.
Finalizando, os resultados mostraram que os compostos MnP’s podem auxiliar no processo
eletrocatalítico de redução de oxigênio, pois se liga ao oxigênio molecular e enfraquece a ligação
O-O, podendo facilitar o prosseguimento reacional para a formação de água (reação completa),
que é de suma importância para os dispositivos de células a combustível.
Neste sentido observamos também o processo de ativação do O2 está intimamente
relacionado com o gap de energia HOMO-LUMO, quanto menor for o gap maior será a atividade
dos compostos MnN4 para a ligação com O2.
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RESUMO
Arrabidea chica é uma planta popularmente conhecida
como cipó-pau, cipó-cruz, carajiru, crajiru, carajeru,
crejer, entre outras. A infusão das folhas de Arrabidea
tem uso na medicina popular no tratamento de
enfermidades como cólicas intestinais, diarréias,
enterocolites, inflamações uterinas, leucemias, anemias,
albuminúria, icterícia. As folhas de crajiru foram
submetidas a uma investigação química preliminar,
através de testes para prospecção de metabólitos
secundários de interesse fitoquímico. Como resultados,

foi verificada a presença das seguintes classes químicas:
fenóis, leucoantocianidinas, flavononas, flavonóis,
xantonas livres ou seus heterosídeos, saponinas,
esteróides livres, alcalóides e bases quaternárias e
ausência de taninos, terpenóides e ácidos fixos fortes,
demonstrando um relevante perfil químico do referido
material.

PALAVRAS-CHAVE: fitoquímica, produtos naturais, medicina popular.

PROSPECT OF SECONDARY METABOLITES IN LEAVES OF Arrabidea chica.
ABSTRACT
Arrabidea chica is a plant popularly known as
cipó-pau, cipó-cruz, carajiru, crajiru, carajeru, crejer,
among others. The infusion of the leaves has Arrabidea
use in folk medicine to treat conditions such as intestinal
cramps, diarrhea, enterocolitis, uterine inflammation,
leukemia, anemia, albuminuria, jaundice. Crajiru sheets
were subjected to a preliminary chemical research,
through testing of secundary metabolites prospecting of

phytochemical interest. As a result, we verified the
presence of the following chemical classes: phenols,
leucoanthocyanidins, flavanones, flavonols, free
xanthones or its glycosides, saponins, free steroids,
alkaloids and quaternary bases and absence of tannins,
terpenoids and fixed acids strong, demonstrating a
significant profile chemical such material.

KEY-WORDS: Phytochemical, natural product, Arrabidea chica, popular medicine.
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PROSPECÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS NAS FOLHAS DE Arrabidea chica.
INTRODUÇÃO
A utilização de vegetais no tratamento de enfermidades certamente não é uma prática
recente. No nosso país, podemos afirmar que esta prática deve ser oriunda das culturas
indígenas e africanas e dos colonizadores europeus (ALMEIDA, 2000).
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais da metade da
população mundial nos países em desenvolvimento fazem uso das plantas como alternativa de
tratamento à determinadas patologias (PILLA et al., 2006) o que não quer dizer que se faça a
escolha adequada do vegetal que ira conter os princípios ativos que trarão cura ao indivíduo.
Um exemplo de planta utilizada na promoção da cura de algumas doenças é a Arrabidea
chica, a qual recebe diferentes denominações nas diversas regiões brasileiras tais como cipó-pau,
cipó-cruz, carajuru, carapiranga, carajiru, crajiru, carajeru, crejer, entre outras (CORRÊA, 1984).
As folhas de A. chica são usadas na forma de infusão no tratamento de cólicas intestinais,
diarréias, enterocolites, inflamações uterinas, leucemias, anemias, albuminúria, icterícia
(CORRÊA, 1984). Contra o ataque de insetos é utilizada uma pasta na forma de cataplasma, ou na
forma de pomada para as infecções da pele. O uso externo é utilizado também no tratamento de
impinges e na lavagem de feridas (antimicrobiana), antimicótica e herpes. Os índios fazem uso da
planta com a finalidade de se pintarem, assim como para tingirem seus enfeites, utensílios,
vestuário e tatuagens. Popularmente, o chá da casca e das folhas, é usado como anti-helmíntica,
febrífuga ou para combater infecção bacteriana e fúngica, empertigo e úlceras da pele (CORRÊA,
1984).
O presente trabalho tem por finalidade analisar os aspectos químicos da espécie
Arrabidea chica e avaliar através de testes químicos e/ou biológicos, a presença de compostos
químicos que comprovem sua utilização na medicina popular.

MATERIAL E MÉTODOS
1. Coleta do Material
A coleta do material foi realizada no mês de janeiro de 2013 aproximadamente às 16:00
horas, na residência de um dos moradores da cidade de Maracanaú, próximo ao
Instituto Federal do Ceará – Campus Maracanaú. Teve-se a precaução de a coleta ser
realizada próximo do local onde foi feita a análise para que o material vegetal não
perdesse as suas propriedades. Foram coletadas apenas as folhas da Arrabidea chica que
imediatamente após a coleta foram armazenados e transportados ao laboratório da
citada instituição. As folhas danificadas ou que apresentavam alguma alteração visível
possivelmente oriunda de ataque fúngico ou qualquer outro material que pudesse
interferir nas análises foram descartadas. As folhas previamente selecionadas foram
então lavadas com água destilada com o intuito de remover impurezas superficiais.

2. Preparo do Extrato Etanólico
Aproximadamente 350 g de folhas picotadas foram colocadas em um recipiente de vidro
onde foram adicionados 2500 ml de álcool etílico a 96%. Em seguida, o recipiente foi
fechado e recoberto com papel filme e deixado em repouso por 7 dias. Após esse período,
iniciou-se o processo de filtração/concentração utilizando-se papel filtro para o
recolhimento do resíduo, e um sistema de evaporação por pressão reduzida para
concentração do extrato etanólico. De acordo com SIMÕES (1999), a extração foi repetida
seguidas vezes utilizando o mesmo material vegetal, renovando-se apenas o líquido
extrator, até observação da redução da coloração escura do solvente. Em seguida, foi
acondicionado em um vidro com tampa e identificado. Segundo MATOS (2009) foram
realizados os seguintes testes fitoquímicos:
•

Fenóis e Taninos
Devido à coloração vermelha muito intensa do extrato etanólico, foi necessária a
realização de uma diluição (1:14) para não comprometer a observação de cor. Em um
tubo de ensaio com numeração 1, colocou-se 3 ml de extrato etanólico diluído e juntouse três gotas de solução alcoólica de FeCl3. O aparecimento de coloração de azul a
vermelho confirma a presença de fenóis e a observação de um precipitado escuro de
tonalidade azul é indicativa da presença tanino. Paralelamente, foi realizado um teste em
branco, isto é, usando apenas água e cloreto férrico.

•

Antocianinas, Antocianidinas e Flavonóides.
Após diluição 1:5, tomou-se os tubos de número 2, 3 e 4 e colocou-se 3 ml de extrato
etanólico diluído em cada tubo. Em seguida acidulou-se um deles a pH 3, alcalinizou-se os
outros a pH 8,5 e pH 11. Observou-se se houve mudança de coloração do material, caso
contrário o teste foi considerado negativo.

•

Leucoantocianidinas, Catequinas e Flavonas.
Tomou-se os tubos numerados 5 e 6 com 3 ml do extrato diluído (1:14), acidulou-se o
primeiro com HCl 3N até pH 3 e alcalinizou-se o outro com NaOH 10% até pH 11. Os
tubos foram aquecidos com auxílio de uma lamparina a álcool durante 3 minutos.
Observou-se a alteração da cor através da comparação com o extrato diluído (1:14).

•

Flavonóis, Flavanonas, Flavononóis e Xantonas.
Em tubo com numeração 7 colocou-se 3 ml de extrato diluído na proporção de 1:14.
Adicionou-se alguns centigramas de magnésio granulado e 0,5 ml de HCl concentrado.
Após o término da reação comparou-se a intensidade da coloração do tubo 7 com a do
tubo 5. Aparecimento ou intensificação da cor vermelha indicou a presença de flavonóis,
flavononas, flavononóis e xantonas.

•

Catequinas
Umedeceu-se a madeira de um palito de fósforo no extrato hidroalcoólico. Fez-se
evaporar o solvente e reumedeceu-se uma face do palito com HCl concentrado, com
auxílio de um bastão de vidro. Aqueceu-se a face do palito onde se encontrava o HCl, por
3 minutos ao calor de uma chama de álcool, evitando que ele ficasse tostado. O
aparecimento de cor vermelha ou pardo avermelhada no lado acidulado do palito é
indicativo da presença de catequinas.

•

Esteróides e Triterpenóides
10 ml do extrato em um béquer foram levados ao banho-maria até secura total. O
resíduo obtido, foi extraído três vezes com 2 ml de clorofórmio. O material extraído foi
filtrado em funil comum dotado de algodão e alguns decigramas de sulfato de sódio
anidro sobre algodão. Ao filtrado adicionou-se 1 ml de anidrido acético e 3 gotas de ácido
sulfúrico concentrado, agitando-se suavemente. Nesse momento, atenção foi dada para a
alteração na coloração: mudança de azul para verde permanente foi indicativo da
presença de esteróides livres; coloração parda até vermelha foi indicativa da presença de
triterpenóides pentacíclicos livres.

•

Saponinas
Tomou-se o resíduo insolúvel em clorofórmio, separado na operação anterior,
dissolvendo em 10 ml de água destilada e filtrando a solução para um tubo de ensaio.
Agitou-se a solução fortemente por 3 minutos e observou-se o aparecimento de espuma
abundante e persistente. Em caso afirmativo, adicionou-se 2 ml de HCl concentrado ao
filtrado mantendo-o em banho-maria por 1 hora. Após resfriamento, foi neutralizado com
solução de NaOH 10%, filtrado e agitado para verificação da formação de espuma ou
precipitado. Sendo esta constatada, o teste foi considerado positivo para saponinas.

•

Ácidos Fixos Fortes
Em um béquer rotulado, colocou-se 10 ml do extrato etanólico mantendo-o em banhomaria até sua secura total. Após 24 h em um dessecador, adicionou-se 0,5 ml de etanol.
Misturou-se bem e juntou-se 1 ml do NH4OH concentrado, que após nova agitação foi
aquecido e filtrado. O recipiente com o filtrado foi mantido em banho-maria até secar e
não apresentar mais indícios de vapores de amônia. O resíduo seco foi mantido em estufa
a 105 °C durante 5 minutos e depois foi redissolvido em água destilada e filtrado. A
solução filtrada foi separada em dois pequenos frascos (tipo penicilina), e a um deles foi
adicionado 1 ml de solução NaOH 10%, que foi rapidamente fechado deixando suspenso
na tampa uma pequena tira de papel filtro, umedecida com reagente de Nesler. O
aparecimento de coloração marrom no papel do frasco que contém NaOH indicou a
presença de ácidos fixos fortes no extrato.

•

Resinas
Em um béquer rotulado, colocou-se 10 ml de extrato etanólico deixou-o em banho-maria
até sua secura total. Após 24 horas em um dessecador, extraiu-se o resíduo resultante da
concentração, com o menor volume possível de etanol (5 ml). A solução foi filtrada
transferindo-se uma alíquota de 3 ml para um tubo de ensaio, adicionado-se em seguida
água destilada até triplicar seu volume (9 ml). A formação de precipitado floculoso que se
aglomera por agitação ou aquecimento indicou a presença de resinas.

•

Alcalóides
Tomou-se 10 ml do extrato etanólico com a adição de 5 ml de água e elevou-se o pH da
solução a 11. Tomou-se uma mistura de éter-clorofórmio de 80 ml na proporção 3:1 e
extraíram-se as bases orgânicas com três porções sucessivas de 30, 20 e 10 ml da mistura
em um funil de decantação. Adicionou-se acetona para ajudar no processo de separação.
Reservou-se a fase aquosa para teste posterior. Retirou-se a solução éter-clorofórmio e a
dividiu em dois erlenmeyers tratando-as com Na 2SO4 anidro para eliminar resíduo de
água. Em um dos erlenmeyer as bases orgânicas foram extraídas com três pequenas

porções sucessivas de 2 ml de HCl diluído (0,07 mol.l -1). A solução éter-clorofórmio foi
rejeitada e a solução aquosa ácida obtida foi dividida em três tubos de ensaio, evitando a
presença de solvente orgânico. Adicionaram-se em cada tubo de ensaio, respectivamente,
três gotas dos reagentes de precipitação de alcaloides: “Hager”, “Mayer” e “Dragendorff”.
Observou-se se haveria a formação de precipitado floculoso em pelos menos dois tubos,
indicando assim a presença de alcaloides.
•

Bases Quaternárias
A solução aquosa reservada no teste para alcalóides (privada dos alcalóides por lavagem
com mistura éter-clorofórmio) foi acidulada novamente com 5 ml de HCl 0,07 mol.L -1.
Filtrou-se três alíquotas de 5 ml para três tubos de ensaios e acrescentou-se três gotas
dos reagentes de precipitação de alcalóides: “Hager”, “Mayer” e “Dragendorff”.
Observou-se a formação de precipitado floculoso indicativo da presença de bases
quaternárias.

Os resultados foram interpretados de acordo com critérios qualitativos adotados por
MENDES (2009). Os resultados foram considerados positivos pela formação de precipitados e surgimento de coloração e espuma, sendo classificados em fraco, moderado e forte pela intensificação destes, e negativo pela a ausência dos mesmos, como mostra a Tabela 1.
Tabela 1 – Critérios adotados para expressar o grau de intensidade dos resultados.
Grau de intensidade

Critérios

Forte

(+++)

Moderado

(++)

Fraco

(+)

Ausente

(-)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O extrato etanólico das folhas da Arrabidea chica apresentou positividade para fenóis,
leucoantocianidinas, flavononas, flavonóis, flavononóis, xantonas livres e/ou seus heterosídeos,
esteróides livres, alcalóides e bases quaternárias, como mostrado na Tabela 2. O teste inicial para
saponinas foi positivo, porém, o teste confirmatório apresentou negatividade mostrando
incerteza da presença destes metabólitos.

Tabela 2 - Classes de metabólitos secundários analisados no extrato etanólico das folhas
de Arrabidea chica.

Grupo Químico

Resultado

Intensidade

Fenóis

+

(+++)

Taninos

-

(-)

Antocianinas

-

(-)

Antocianidinas

-

(-)

Flavonóides

-

(-)

Leucoantocionidinas

+

(+++)

Catequinas

-

(-)

Flavonóis, Flavononas,

+

(+++)

Confirmação de Catequinas

-

(-)

Esteróides Livres

+

(+++)

Triterpenóides pentacíclicos

-

(-)

Saponinas

+

(+++)

Confirmação para Saponinas

-

(-)

Resinas

-

(-)

Ácidos fixos fortes

-

(-)

Alcalóides

+

(+++)

Bases Quaternárias

+

(+++)

Flavononóis e/ou seus
Heterosídeos

livres

Segundo SIMÕES (2004) a caracterização dos principais grupos de substâncias vegetais de
interesse podem ser conseguidas pela realização de experimentos nos quais as reações químicas
resultem no desenvolvimento de coloração e ou precipitados característicos.
Na planta os fenóis estão relacionados ao processo de cicatrização, odor e coloração do
vegetal, assim como a atividade de inibição da germinação de sementes, do crescimento de
fungos e de plantas em geral. Podem ainda exercer alguma atividade farmacológica como
antibacteriana e antiviral (SIMÕES, 2004).
As leucoantocianidinas tem como função principal agir como antioxidante, compostos que
retardam ou inibem a oxidação de lipídios ou de outras moléculas evitando o inicio e propagação
de reações de oxidação em cadeia (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004).

Os flavonóides representam uma classe de compostos químicos com relevantes atividades
biológicas. Há relatos de que alguns tipos de flavonóides atuam na permeabilidade dos capilares
reforçando sua resistência. Apresentam propriedades antioxidantes, aumentando o
aproveitamento da vitamina C ao captar radicais livres originados na inflamação. Possuem
atividade antiinflamatória por inibição da peroxidação do ácido araquidônico, ação
antihialuronidase e antielastase, diminuindo a permeabilidade vascular, inibição indireta da
agregação e adesividade plaquetária, entre outras (SOUZA et al., 2008).
As flavonas, flavonóis e seus análogos sintéticos podem agir como antivirais, estar
relacionados com a có-pigmentação em flores e como protetores contra raios UV nas folhas
(SIMÕES, 2004).
As saponinas em solução aquosa formam espuma persistente e abundante. Essa atividade
provém do fato de apresentarem na sua estrutura, uma parte lipofílica denominada aglicona, ou
sapogiana, e uma parte hidrofílica constituída por um ou mais açucares.
Os alcalóides representam um grupo de substância com diversas ações a nível biológico,
tais como: eméticos, antitumorais, anti-hipertensivos, amebicidas e antiinflamatórias. Segundo
SAXENA et al. (1993), alcalóides foram capazes de diminuir o desenvolvimento total das larvas,
pupa e adultos de Anopheles, revelando uma ação larvicida e quemosterilante contra Anopheles
stephensi.
A importância terapêutica dos esteróides está associada a sua forma de glicosídeos
cardiotônicos. Exemplos de interesse são o sitosterol, estigmasterol, saponinas espirostânicas,
que servem de matéria-prima, principalmente, para a produção de anticonceptivos,
anabolizantes e antiinflamatórios (SOUZA et al., 2008).

CONCLUSÃO
O presente trabalho auxiliou na comprovação experimentalmente da presença de alguns
metabólitos secundários no extrato etanólico das folhas de Arrabidea chica provavelmente
associados a propriedades farmacológicas atribuídas a planta, justificando sua utilização na
medicina popular no tratamento de várias enfermidades. Fenóis, flavanonas, flavononóides,
flavononas e seus heterosídeos, saponinas, esteroides livres, leucoantocianidinas, alcalóides e
bases quaternárias detectados na planta são responsáveis, segundo a literatura, por diversas
ações biológicas caracterizando sua importante composição química.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo verificar a
presença de vapor de mercúrio em quinze consultórios
odontológicos da capital e outros três municípios do
estado do Acre (Rio Branco, Xapuri, Brasiléia e
Epitaciolândia). Esta verificação ocorreu através do uso
de uma solução alcoólica de cloreto de paládio. Ao
termino do levantamento de dados, foram criados
gráficos ilustrando a quantidade de consultórios com a

presença de vapor de mercúrio, a intensidade da
presença de vapor de mercúrio nos consultórios e o
nível de conhecimento dos dentistas a respeito do
amálgama dentário e o vapor de mercúrio.

PALAVRAS‐CHAVE: Cloreto de paládio, amálgama dentário, mercúrio.

DENTAL AMALGAM STEAM AND MERCURY: VERIFYING THE PRESENCE OF MERCURY IN STEAM
DENTAL OFFICES FOUR MUNICIPALITIES OF ACRE BY ALCOHOLIC SOLUTION CHLORIDE PD.
ABSTRACT
This study aims to determine the presence of
mercury vapor from dental offices in fifteen capital and
three other cities in the state of Acre (Rio Branco,
Xapurí, Brasiléia and Epitaciolândia). Such checking will
be done through the use of an alcoholic solution of
palladium chloride. At the end of the survey data,

graphs were created illustrating the amount of offices
with the presence of mercury vapor, the intensity of the
presence of mercury vapor in the clinics and the level of
knowledge of dentists regarding dental amalgam and
mercury vapor.

KEY‐WORDS: Palladium chloride, amalgam, mercury.
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AMÁLGAMA DENTÁRIO E O VAPOR DE MERCÚRIO: VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE VAPOR DE
MERCÚRIO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DE QUATRO MUNICÍPIOS DO ACRE, ATRAVÉS
DE SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLORETO DE PALÁDIO.
INTRODUÇÃO
O Mercúrio, a temperatura ambiente, é um metal líquido, inodoro, conhecido desde os
tempos da Grécia Antiga. Estabelece facilmente liga metálica com outros metais (ex.: ouro, prata)
produzindo amálgamas, estes que por sua vez são bastante usados na indústria odontológica,
devido ao seu baixo custo e suas ótimas características físicas e mecânicas (BASTOS et al., 2003).
Esses amálgamas que são usados nos consultórios dentários oferecem grave risco à
saúde, pois, com o aumento da temperatura, o mercúrio libera vapores tóxicos e corrosivos no o
ar, que quando inalado, ingerido ou em contato, causa irritação na pele, olhos e vias
respiratórias.
Nesse contexto, se faz necessário um método que verifique a presença de vapor de
mercúrio nos consultórios odontológicos, indicando assim o mau uso dos amálgamas dentários e
potenciais riscos a saúde do dentista, que fica exposto constantemente a esse vapor tóxico.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O mercúrio é um metal líquido, pesado e extremamente tóxico que vem sendo utilizado
como matéria‐prima nas restaurações dentárias de amálgama de prata há mais de um século. Em
seu estado líquido, é extremamente volátil, oferecendo altos riscos de contaminação durante o
seu manuseio, uma vez que a principal via de penetração desse metal no organismo é a
respiratória (GLINA et al., 1998).
Diversos efeitos tóxicos são atribuídos à exposição ao mercúrio ou à sua inalação, tais
como prejuízo da função renal (BOYD et al., 1991), alterações na flora intestinal (SUMMERS et al.,
1993), disfunções cardíacas (FRUSTACI et al., 1999), bronquiolites e pneumonites (ASANO et al.,
2000), além de severas alterações no sistema nervoso central, caracterizadas por tremores,
parestesias, alterações do equilíbrio, cefaleias, distúrbios da condução nervosa, da memória, da
concentração e da coordenação motora (GLINA et al., 1997).
Os profissionais da equipe de saúde bucal estão diariamente expostos ao mercúrio e aos
riscos de contaminação, que pode ocorrer através da manipulação do amálgama, de gotas do
metal derramadas acidentalmente, da remoção do excesso de mercúrio da massa de amálgama,
de amalgamadores com vazamento, de condensadores ultrassônicos, de falhas do sistema de
sucção quando da remoção de restaurações antigas (SAQUY, 1996), ou ainda dos vapores
emanados das “sobras” de amálgama armazenadas inadequadamente nos consultórios (RUPP e
PAFFENBARGER, 1971).
Stock (1926) identificou o amálgama como fonte de vapor de mercúrio e afirmou que seu
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uso deveria ser completamente abolido da odontologia. Atribuiu sintomas como cansaço,
depressão, irritabilidade, vertigens, enfraquecimento da memória, inflamações bucais, diarreia,
perda de apetite e catarro crônico à presença de restaurações de amálgama na cavidade bucal.
Joselow (1968) pesquisando cinquenta consultórios dentários encontrou, em 14% destes,
concentrações de mercúrio no ar acima dos limites de tolerância estabelecidos. Em 1981,
analisando amostras de urina de 22 cirurgiões‐dentistas, Larini e Salgado verificaram que 72,7%
dos profissionais apresentavam teores de mercúrio acima do valor de normalidade, que é de
aproximadamente 10g/1000mL.
Cook e Yates (1969) relataram um caso de intoxicação fatal de uma mulher de 42 anos de
idade, que trabalhou por cerca de vinte anos como assistente de consultório odontológico e
manipulava regularmente o mercúrio utilizado nas restaurações de amálgama. Os sintomas
começaram com vômitos, dores na região lombar direita, edemas de face e pernas, e
escurecimento da urina. Após seis dias, a assistente foi internada com diagnóstico de nefrite, que
evoluiu para insuficiência renal aguda, ocorrendo o óbito poucos dias após, a despeito do
tratamento com esteroides e diuréticos empregado.
Em 1972, Feil e Anger propuseram um método para a identificação do mercúrio, que
consiste na reação química de substituição entre o cloreto de paládio e o mercúrio. De acordo
com o método preconizado de Feil e Anger, o cloreto de paládio (PdCl2) é capaz de revelar a
presença de mercúrio (Hg) que, ao reagir apresenta um complexo químico, o cloreto de mercúrio
(HgCl2) de cor escura (SAQUY; et al, 1997). A reação química se manifesta conforme descrito na
equação 1:
PdCl2 + Hg ‐‐‐‐‐ HgCl2 + Pd

(equação 1)

METODOLOGIA
Preparo de solução alcóolica de 1% de cloreto de paládio:
Pesou‐se 01 grama de cloreto de paládio em um béquer de 100 ml, adicionou‐se álcool
etílico 96% até completar o volume total de 100 ml de solução. Depois se guardou a solução em
um frasco de cor e o guarda em local isento de luz até o momento do uso.
Método químico para identificação do vapor de mercúrio:
Utilizou‐se uma adaptação do método proposto por Feil e Anger (1972), que utiliza a
reação química de substituição entre o cloreto de paládio e o mercúrio metálico.
Colocou‐se uma tira de papel de filtro (aprox. 04 cm de comprimento por 01 cm de
largura) na solução de cloreto de paládio a 1%. Depois se retirou a tira de papel e deixou‐a secar
em um ambiente totalmente livre de vapor de mercúrio (no interior de um desumidificador
contendo grânulos de sílica, de modo a evitar contaminação com o ar do ambiente).
Após secagem da fita de papel impregnada com cloreto de paládio, realizou‐se um "pré‐
teste" para confirmar a validade do método, colocando a fita de papel na parte superior de um
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tubo de ensaio, contendo mercúrio em seu interior. Assim, a fita de papel de cor amarelo‐claro
(cloreto de paládio) tornou‐se preta (a mudança de cor evidencia que o vapor de mercúrio reagiu
o cloreto de paládio).
Abrangência da Pesquisa:
A pesquisa abrangeu um total de 15 consultórios odontológicos (públicos e privados),
localizados na capital e em três outros municípios do estado do Acre (Rio Branco, Xapuri, Brasiléia
e Epitaciolândia).
Aplicação do método no consultório odontológico:
Realizado o devido teste, foi colocada uma tira de papel com cloreto de paládio nos
consultórios dos dentistas. A fita ficou no local por aproximadamente 48h, após esse período,
houve a alteração da cor da tira de papel, constatando‐se que havia a presença de vapor de
mercúrio no local. A intensidade da alteração da cor revelou a concentração de vapor de
mercúrio no ar e cada consultório, ou seja, quanto mais escura a tira de papel ficou, maior foi a
concentração de vapor de mercúrio.
RESULTADOS (substituir a expressão “gráfico” pela expressão “figura”)
Com base nos resultados obtidos com o experimento, foi possível desenvolver três
gráficos. O gráfico 1, que mostra a quantidade de estabelecimentos com vapor de mercúrio; o
gráfico 2, que mostra a intensidade da presença de vapor de mercúrio e o gráfico 3, que mostra a
quantidade de dentistas que possuíam conhecimento a respeito do vapor de mercúrio.

Gráfico 1 ‐ Quantidade de estabelecimentos que tinham vapor de mercúrio presentes no ar.
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Gráfico 2 – Intensidade da presença de vapor de mercúrio (a classificação em fraca, média
e alta foi qualitativa? Caso tenha sido, enfatizar na metodologia).

Gráfico 3 – Nível de conhecimento dos dentistas sobre o vapor de mercúrio.
CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos, pode‐se notar que mais da metade dos consultórios
que participaram do teste estavam com alta presença de vapor de mercúrio no ar, e na maioria
dos casos, ou os dentistas não sabiam da existência do vapor de mercúrio, ou somente já tinham
ouvido falar e não tomavam nenhuma precaução. Tal fator pode ser muito perigoso, uma vez que
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o vapor de mercúrio é muito prejudicial a saúde. Logo, é necessário adotar medidas preventivas a
respeito do uso do amalgama dentário nos consultórios de odontologia.
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(IC) Iniciação Científica

RESUMO
Elucidar conteúdos inerentes as disciplinas de
Química, física e desenho técnico para a turma do 1º
ano do ensino médio do Instituto Federal da Paraíba –
IFPB ‐ de maneira contextualizada e interdisciplinar, tem
corroborado com as afirmações feitas por todos os
gestores da educação do século XXI de que o professor
deve levar para a sala de aula, novas formas de ensino
que saiam do giz e quadro, ou seja, formas de ensinar
alternativas que fujam do meio tradicional das aulas
simplesmente expositivas. O presente trabalho relata
uma nova forma de ensinar, através de um método que
abordou as disciplinas relacionadas na construção e

elaboração de uma maquete que utilizasse um tipo de
energia renovável que mais favorecesse a região
nordeste, no caso, a captação de energia via painel
solar. Além de adquirir conhecimentos, o projeto
conseguiu fazer com que todos os participantes
refletissem a respeito dessas e de outras formas de
energia que não trazem desequilíbrios para o meio
ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: Energia renovável; painel solar; meio ambiente; nova forma de ensinar.

ENVIRONMENTAL EDUCATION: A NEW WAY TO TEACH THE CONTENTS OF CHEMICAL, PHYSICAL
AND TECHNICAL DRAWING FOR STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION OF IFPB
ABSTRACT
Elucidating content inherent in the disciplines
of chemistry, physics and technical drawing for class 1st
year of high school at the Federal Institute of Paraíba ‐
IFPB ‐ a contextualized and interdisciplinary way, has
corroborated the statements made by all managers of
the XXI century education that the teacher must take
the classroom, new ways of teaching leaving the chalk
and using alternative ways of teaching to flee the
traditional means of simply lecturing. This paper

describes a new way of teaching, using a method that
addressed related disciplines in the construction and
development of a model that used a type of renewable
energy that most favored northeast region, in this case,
harvesting energy via solar panel. In addition to
acquiring knowledge, the project succeeded in getting
all participants to reflect on these and other forms of
energy that do not bring imbalance to the environment.

KEY‐WORDS: Renewable energy; solar panel; environment; new way of teaching.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA NOVA FORMA DE ENSINAR OS CONTEÚDOS DE QUÍMICA, FÍSICA
E DESENHO TÉCNICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DA
PARAÍBA

1. INTRODUÇÃO
Discussões sobre a temática energia, em particular, o consumo desenfreado de recursos
energéticos não renováveis tornou‐se alvo de grandes discussões da sociedade nos dias atuais.
Muitas delas agridem o meio ambiente prejudicando o bem estar da sociedade, e dessa forma,
vem modificando gradativamente o comportamento dos indivíduos que fazem parte dela. De
acordo com MATTOZO et al. (2004, p.101), fica evidente a necessidade de se aderir a novas
alternativas, e que governos trabalhem em prol de tecnologias renováveis, a passagem a seguir
esclarece ainda mais esta questão.
Criar condições adequadas de vida é a intenção básica de toda ação humana na busca
do desenvolvimento. Contudo, a qualidade de vida requer um equilíbrio dinâmico
entre as dimensões ecológicas, sociais e econômicas visando a garantir a própria
sustentabilidade e da qual um dos fundamentos diz respeito à energia, sua
disponibilidade, seus usos e seus efeitos sobre o ambiente. (MATTOZO et al; 2004,
p.101)
Neste sentido, existe uma grande expectativa de que nos próximos anos haverá uma
oferta energética incapaz de suprir uma demanda que não para de crescer, uma vez que, existe
um crescimento exponencial do uso de novos equipamentos elétricos, conforme MARCHAIS
(2011, p.8) destaca abaixo.
Seria difícil para a maioria imaginar uma vida sem eletricidade, o que não significa que
o consumo seja impossível de controlar com a finalidade de alcançar a Eficiência
Energética Ativa. Na verdade, sem a firme resolução de implementar medidas de
Eficiência Energética Ativa, os governos deverão agir através da legislação para ter
alguma chance de atingir os objetivos e metas de Kyoto. (MARCHAIS, 2011, p.8)
Diante da problemática, surge a necessidade de se recorrer a meios de energias
renováveis que menos agridem e modificam o meio ambiente, como a energia solar usando
painéis fotovoltaicos. A mesma se caracteriza como um meio de energia renovável, por causar
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menos impacto ambiental e usar os raios solares – estes inesgotáveis ‐ para obtenção de energia.
Para a ANEEL, agencia responsável por regular o setor, o Brasil, em particular, a região nordeste
do país, possui um grande potencial para uso desse recurso já que a maior parte do território
está localizada próxima a linha do equador, o que contribui para as condições climáticas
favoráveis para uso dessa tecnologia. A figura 1, apresenta a média anual de insolação diária,
segundo o Atlas Solarimétrico do Brasil (2000).

Figura 1 ‐ Radiação solar global diária – média anual (MJ/m.dia).
Fonte: CRESEB, atlas solarimétrico do Brasil: banco de dados, 2000. (adaptado).

De acordo com RUTHER (2004, p.20), o efeito fotovoltaico desses painéis faz com que a
energia solar seja convertida em energia elétrica, a figura 2, esquematiza o painel solar em
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

funcionamento. A versão comercial mais encontrada do painel solar é geralmente constituída por
uma junção de células produzidas com um semicondutor como o silício cristalino, que se
consolidou devido à grande robustez e confiabilidade, como explica o autor na seguinte
passagem.
Painéis solares fotovoltaicos são projetados e fabricados para serem utilizados em
ambiente externo, sob sol, chuva e outros agentes climáticos, devendo operar
satisfatoriamente nestas condições por períodos de 30 anos ou mais. (RUTHER, 2004,
p.11)

Figura 2 ‐ Ilustração esquemática do painel solar integrado ao telhado.
Fonte: RUTHER, R. Edifícios solares fotovoltaicos. O potencial da geração solar fotovoltaica
integrada à rede elétrica pública no Brasil, 2004.
Nesta perspectiva, os integrantes do projeto interdisciplinar coordenado pela professora
Márcia de Lourdes do IFPB – Instituto Federal da Paraíba – pretendem junto com os alunos do
curso de edificações, abordar os conceitos que envolvem as disciplinas de desenho, física,
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matemática e química no esquema de funcionamento de um painel solar, mediante a construção
de uma maquete que o represente satisfatoriamente. De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN+, 2002, p.135), o ensino por meio de projetos pode ajudar na consolidação da
aprendizagem, e propiciar o desenvolvimento do espirito do trabalho em grupo. Portanto, o
trabalho realizado no projeto se torna tão importante quanto os exercícios individuais realizados
em sala.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. A SONDAGEM
Escolher conteúdos de ensino de maneira conjunta contribui para uma melhor aceitação
da turma, dessa forma, pode‐se comprovar que o processo de aprendizagem acontece de
maneira eficaz quando o professor não se depara diante de barreiras que dificultam ao ministrar
conceitos abstratos de química e física. Para BIZELLI et al. (2010), as dificuldades encontradas
pelos alunos em assimilar certos conteúdos que referem‐se ao estudo da ciência microscópica,
podem levar muitos deles ao desinteresse e gerar bloqueios que gerem aversão a certos
conteúdos, levando em consideração que existem níveis de conhecimento a respeito de
determinadas ciências de modo desigual dentro da própria sala, criando grupos em que alguns
tem um nível alto de conhecimento, e outro em que os componentes encontram‐se
desmotivados, portanto, esta queda na qualidade de ensino estimula muitos a recorrer de
artifícios que não colaboram para seu crescimento intelectual, como a chamada “decoreba”.
Decidimos levar para sala de aula uma abordagem mais dinâmica de como trabalharíamos com o
tema, através de um debate, em que decidiríamos junto com a turma, que tipo de captação de
energia seria empregada na construção de nossa maquete, e que nos deixaria em condições de
saber o que os alunos conheciam a respeito do tema. Esse debate, nos possibilitou traçar as
estratégias e separar os conteúdos que nos auxiliariam durante a montagem da maquete.
2.2. ABORDAGEM DOS CONTEÚDOS PERTINENTES
Ensinar a partir de conhecimentos que levariam os alunos a construção da
maquete, tornou a tarefa mais dinâmica e trouxe o aluno para o centro da aprendizagem, pois
aumentaram‐se as indagações e cada etapa do processo permitiu que os professores abordassem
um campo de estudo específico. Sendo assim, cada parte do processo de montagem contou com
um tipo de esclarecimento que abordou tanto os conhecimentos do mundo microscópico,
quando macroscópico, sempre ressaltando e destacando imprescindivelmente a importância de
se adotar métodos alternativos que não modificam o equilíbrio ambiental. Durante as aulas de
química e física, foram descritos os processos de captação de energia pelo painel solar que
deveriam ascender uma determinada quantidade de lâmpadas instaladas no interior da casa, que
para elaboração desta última, os alunos contaram com aulas de desenho técnico para determinar
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as dimensões que melhor aproveitariam a quantidade de luz emitidas pelas lâmpadas, conforme
a figura 3. Para PINHEIRO E MENDES (2007), este tipo de abordagem faz com que não
apareceram melindres durante as aulas que travam a evolução das aulas, resultando num
ambiente de cooperação, mesmo sabendo que na maioria das vezes o tempo de estudo na sala
de aula é curto e a assimilação dos conteúdos é diferente para cada aluno.

Figura 3 – Montagem da maquete durante as aulas de desenho técnico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Elaborar atividades, e dispor de recursos metodológicos que favoreceram a execução
desta atividade, certamente foi motivador dentro da sala de aula não só para os alunos, mas
também para os professores de outras disciplinas, já que passaram a observar um maior
envolvimento dos alunos nas demais áreas, demonstrando uma capacidade de aumentar a
assiduidade e participação deles dentro de sala de aula, figura 4. Neste caminho MORAES e
VARELA (2007), afirma que a atividade motivadora traz consigo um poder de identificação que
envolve todos os alunos, uma vez, que a atividade escolar deixa de ser vista como uma obrigação,
e passa a ser vista como algo prazeroso que habilitaria o professor a desenvolver outras
habilidades que são especificas para cada indivíduo.
Segundo BZUNECK (2000), estas habilidades fazem parte do campo da individualidade,
portanto, durante cada etapa de elaboração da maquete aconteceu o despertar de uma
motivação que é inerente e particular a cada destes alunos, seja por fatores emocionais ou da
necessidade de se trabalhar alguma habilidade especificamente. Assim sendo, admite‐se que
todos os participantes deste projeto interdisciplinar aprenderam na medida em que, foram
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agentes ativos desse processo de ensino‐aprendizagem que tornou o momento dentro de sala de
aula receptivo, que criou um âmbito de cooperação em que os professores sentiram‐se
motivados a trabalhar.

Figura 4 – Finalização da maquete.
4. CONCLUSÕES
Considerando que o projeto foi realizado com alunos do 1º ano do ensino médio, onde
geralmente se exige um maior cuidado na abordagem devido a uma considerada fase
considerada normal de transformações que estes adolescentes passam, e por se tratar de uma
classe em que teve contato com outros estudantes que estão pondo em prática pela primeira vez
o exercício docente, e que por isso, não contam com a bagagem de outros professores mais
experientes, concluímos que a proposta oferecida obteve êxito, uma vez que, a classe se mostrou
totalmente receptiva a esse novo método de ensino que contribuiu para a sua formação
elucidando conteúdos de maneira dinâmica, ou seja, saindo dos meios tradicionais de se dar aula.
Para os alunos do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) o
projeto também foi de grande valia, pois estes puderam vivenciar a prática docente, que
certamente contribuiu para sua própria formação profissional.
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RESUMO
Este trabalho apresenta o estudo da eletrooxidação do
etanol sobre eletrodos de platina dispersa em carbono
de alta área superficial Pt/C e eletrodos binários
PtRh/C, Pt2Rh/C, e Pt3Rh/C, em soluções de H2SO4
0,5 mol.L‐1,
os mesmos foram caracterizados
físicamentes por técnicas de Difração de Raios‐X
(XRD), Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) e
Energia Dispersiva de Raios‐X (EDX) as técnicas
eletroquímicas utilizadas foram de voltametria cíclica
e cronoamperometria. Na voltametria cíclica
observou‐se claramente o pico característico do ródio
no potencial de 0,1V no eletrocatalisador PtRh/C e à
medida que a quantidade de ródio vai diminuindo nos

eletrocatalisadores
Pt2Rh/C
e
Pt3Rh/C
respectivamente, o pico característico observado no
PtRh/C vai se deslocando no sentido positivo de
potencial,
assemelhando‐se
ao
perfil
do
eletrocatalisador Pt/C. As curvas de polarização de
estado estacionário da reação de eletrooxidação do
etanol foram construídas a partir de experimentos de
cronoamperometria. A adição do ródio aumenta a
habilidade para a dissociação da ligação C‐C, deste
modo melhora a seletividade para a formação de CO2
em comparação com a platina pura. O uso de
catalisadores mais eficientes em células a combustível,
diminuem a emissão de poluentes ao ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: oxidação de etanol; platina, ródio, eletrocatalisadores binários

THE USE OF METAL CATALYSTS FOR THE BENEFIT OF ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY

ABSTRACT
This paper presents the study of electrooxidation of
ethanol on platinum electrodes dispersed in carbon of
high surface area Pt/C electrodes and binary PtRh/C,
Pt2Rh/C, and Pt3Rh/C, in solutions of H2SO4 0.5 mol.L‐1,
they were characterized by techniques physical. Ray
Diffraction (XRD), Transmission Electron Microscopy
(TEM) and Energy Dispersive X‐ray (EDX) the
electrochemical techniques used were cyclic
voltammetry and chronoamperometry In cyclic
voltammetry clearly showed the characteristic peak of
rhodium in the potential of 0.1 V on PtRh/C
electrocatalyst and as the amount of rhodium is

decreasing in electrocatalysts Pt2Rh/C and Pt3Rh/C
respectively, the characteristic peak observed in the
PtRh/C is moving in the positive potential, resembling
the profile of the electrocatalyst Pt/C. The polarization
curves of steady‐state reaction of electrooxidation of
ethanol were constructed from experiments and
chronoamperometry. The addition of rhodium
increases the ability for the dissociation of C‐C bond,
thus improving the selectivity for the formation of CO2
compared to pure platinum.
KEY‐WORDS: oxidation of ethanol, platinum, rhodium,
binary electrocatalysts.
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1. INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos têm resultado numa sociedade cada vez mais consumidora de energia e
um dos setores mais afetados é o de energia elétrica. Assim, para evitar um possível colapso,
várias alternativas vem sendo estudadas 1.
Na última década houve um grande avanço tecnológico, sendo esta a tecnologia mais promissora
para aplicações móveis, gerando energia elétrica com emissão zero pela utilização do hidrogênio
como combustível 2. O uso de hidrogênio como combustível apresenta ainda alguns
inconvenientes operacionais e de infra‐estrutura, o que dificulta o seu uso 3. Por isso as células a
combustíveis que utilizam diretamente o álcool com combustível (DAFC‐Direct Alcohol Fuel Cell)
vem despertando bastante interesse, pois não apresentam a necessidade de estocar hidrogênio
ou gerá‐lo através da reforma de hidrocarbonetos 3.
A oxidação eletroquímica de etanol em eletrodos de platina tem sido um tema de bastante
interesse nos últimos 20 anos 4‐9.O etanol sendo renovável, é um candidato em potencial para
aplicação em células a combustível, tal interesse é justificado pelo conteúdo energético no etanol,
o que corresponde a 12e‐ por molécula de etanol oxidada. Entretanto a conversão total da
molécula de etanol para CO2 é o grande desafio da eletrocatálise do etanol 4,6,8.
A maioria dos estudos sobre eletrooxidação do etanol são direcionados aos estudos dos
mecanismos de reação 10,11,12. Tais estudos têm sido estabelecidos por métodos espectroscópico
ou eletroquímica diferencial de espectrometria de massas, no qual o acetaldeido, ácido acético e
dióxido de carbono são os principais produtos durante a oxidação em superfície de platina.
Metano e etano foram também detectados 12.
A platina é um grande catalisador para a dissociação e adsorção de pequenas moléculas orgânicas,
incluindo o etanol, entretanto a atividade catalítica é limitada pela quebra da ligação C‐C13.
Kleber Bergamask, trabalhando com catalisadores bimetálicos PtRh em diferentes composições,
evidenciou que a eficiência na oxidação completa do álcool a CO2 aumenta com a adição de ródio
ao catalisador de platina. Atribuiu‐se aos resultados obtidos com o catalisador PtRh/C, que o
efeito eletrônico tem um papel importante no mecanismo de oxidação dos alcoóis sobre
catalisadores bimetálico PtRh14.

2. EXPERIMENTAL

Com o objetivo de melhorar a atividade catalítica do carbono, foi realizado um tratamento com
HNO3 5M, no qual foi colocado 1000mg de carbono XC‐72R em um balão de destilação de 3
saídas, foi adicionado 250 ml de HNO3 5M. O sistema de refluxo foi montado, mantendo uma
temperatura ente 70ºC e 80ºC por 5 horas. A amostra foi filtrada e lavada com água destilada até
que o pH do filtrado ficasse neutro, deixado na estufa de 60º C por 24 horas. Foi armazenado em
vidro protegido da umidade por 24h.
Os eletrocatalisadores Pt/C , PtRh/C , Pt2Rh/C, Pt3Rh/C ( 20% em massa de metais) foram
preparados pelo método de redução por álcool13,usando H2PtCl6.6H2O (aldrich) e RhCl3 .3H2O
2

3

(aldrich) como fonte de metais e carbono vulcan XC‐72, tratados com HNO3 , como suporte. Os
sais metálicos, na proporção desejada, e o suporte de carbono foram adicionados a uma solução
de etileno glicol/água (75/25, v/v) e a mistura resultante foi submetida a um refluxo por 2 h a uma
temperatura de 80ºC. Ao final do processo a mistura foi filtrada e o sólido resultante foi lavado
com água em excesso e seco em estufa a 70ºC por 2 h.
Os eletrodos de trabalho foram preparados gotejando‐se sobre o eletrodo de carbono vítreo
comercial (CV, Pine Instruments Company), com área geométrica circular de aproximadamente
0,23 cm2, uma alíquota de 20 µL de uma suspensão(2,0 mg/mL) contendo 5,0 mg de catalisador,
1,4 mL de água, 1,0 mL de metanol e 0,1 mL de Nafion®.
Uma célula eletroquímica convencional de dois compartimentos foi utilizada nos experimentos.
Um eletrodo de folha de platina, com uma área geométrica de aproximadamente 2 cm2, soldada a
um fio do mesmo metal e um eletrodo reversível de hidrogênio preparado com a mesma solução
do eletrólito suporte utilizado como eletrodos auxiliar e de referência, respectivamente. As
medidas de voltametria cíclica e cronoamperometria foram realizadas com auxílio de um
potenciostato PAR (Princeton Applied Research) modelo 263A acoplado a um microcomputador.
Os experimentos de voltametria na ausência e presença de etanol foram realizadosentre os
potenciais 0,05 e 1,0 V vs. ERH. Todos os reagentes utilizados no preparo das soluções foram de
grau analítico, ácido sulfúrico (Merck), Ácido hexacloroplatinico(Merck), Cloreto de
ródio(Merck)etanol (Merck) e Nafion® (Aldrich, solução a 5,5% em peso da Nafion® na forma H+ em
álcoois alifáticos e 10% de água).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1Difração de Raios X
Os resultados de XRD foram obtidos por um difratômetro raio‐X (modelo D5005 Brucker AXS
instrumento) que opera com a radiação Cu Ka (k = 1.5406 Å) gerados em 40 kV e 40 mA..
Bergamask14trabalhando com catalisadores PtRh/C constatou que o pico de difração observado a
aproximadamente a 25º nos 3 difratogramas dos catalisadores suportados correspondem ao
plano (002) da estrutura hexagonal do carbono (vulcan XC ‐72). Como foi também evidenciado em
nosso trabalho inicial. Como não foi observado nenhum outro pico de reflexão em todos os outros
difratogramas, podemos sugerir que todos os catalisadores sintetizados prevaleceu a estrutura do
cristal cfc. As ligas bimetálicas apresentaram a mesma estrutura cristalográfica do componente da
platina pura. No entanto, foi observado um pico de mudança em direção 2θ valores mais elevados
para a maior concentração de Rh, no catalisador bimetálico. Esse pico de mudança poderia ser
uma indicação de que há formação de liga Pt‐Rh. Com o aumento do teor de ródio nos
catalisadores bimetálicos os picos máximos de deslocam para ângulos maiores, que pode ser
visualizados com mais nitidez no catalisador bimetálico PtRh/C.
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Figura 1 Difratogramas de raios X dos catalisadores dispersos em carbono de alta área
superficial sintetizados pelo método de redução por álcool Pt/C , PtRh/C, Pt2Rh/C, e Pt3Rh/C .

Tabela 1‐ Parâmetro de rede, grau de liga e tamanho das partículas dos catalisadores PtRh/C
Catalisador

Parâmetro
rede/nm

PT/C

de

Tamanho
cristal/nm

Grau
liga/ %

de

Tamanho
cristal/nm (TEM)

0,3923

2,21

0,0

2,36

PtRh/C

0,3875

1,43

40,5

2,84

Pt2Rh/C

0,3880

2,22

36,0

2,89

Pt3Rh/C

0,3908

1,99

12,9

3,10

3.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão
A Microscopia eletrônica de Transmissão (TEM) foi realizada utilizando um microscópio Philips CM
200 operando em 200 kV, acoplado espectrômetro de energia dispersiva de raios‐X (EDX). As
amostras para a análise de TEM foram preparadas dispersando o pó do catalisador em etanol e
homogeneizando em ultrasson16.
Nas Figuras 2 e 3 São mostradas imagens representativas dos padrões morfológicos dos
catalisadores Pt/C e PtRh/C preparados pelo método de redução por álcool. Foram adquiridas
imagens de diferentes regiões da amostra e os histogramas de distribuição médios das partículas
foram construídos a partir de medidas de ao menos 200 partículas.
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Figura 2. Histograma do catalisador Pt/C preparado pelo método de redução por álcool.
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Figura 3 Histograma do catalisador PtRh/C preparado pelo método de redução por álcool
As imagens de TEM para os catalisadores mostram que, independentemente da
composição do catalisador, os materiais apresentam pequenas partículas de dimensões em uma
distribuição restrita e uma distribuição uniforme em suporte de carbono. Os catalisadores
bimetálicos apresentaram uma dimensão média das partículas um pouco superior ao da platina
pura. A boa reprodutibilidade e as semelhanças entre os tamanhos das partículas analisadas e as
estreitas faixas de distribuição evidenciam a eficácia do procedimento experimental que utiliza a
redução por álcool para a síntese dos eletrocatalisadores.
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3.4 Voltametria Cíclica
Na Figura 4 são mostrados os voltamogramas cíclicos para os eletrocatalisadores Pt/C,
PtRh/C, em diferentes composições e em solução 0,5 mol L‐1 de H2SO4 a uma velocidade de
varredura de 20 mVs‐1
Através de medidas eletroquímicas determinou‐se o perfil voltamétrico dos catalisadores
PtRh/C em solução de eletrólito de suporte. Os óxidos e impurezas da superfície dos eletrodos
foram eliminados ao submetermos os eletrodos a vários ciclos voltamétricos.
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Figura 4. Voltamograma cíclicos dos catalisadores PtRh/C dispersos em carbono de alta área
superficial. Eletrólito de suporte H2SO4 0,5 mol.L‐1 v = 20mV s‐1 .

A formação de óxidos sobre platina17 tem sido proposta de acordo com as reações:
Pt + H2O → PtOH + H+ + e‐(1)
PtOH → PtO + H+ + e‐

(2)

Analogamente, para os óxidos de ródio18 têm‐se as reações:
Rh + H2O → RhOH + H+ + e‐(3)
RhOH + 2H2O → Rh(OH)3 + 2H+ + 2e‐

(4)

A extensão da oxidação do metal na superfície da nanopartícula provavelmente tem um efeito
importante no mecanismo ou na rota de reações de eletro‐oxidação, por exemplo, em monóxido
de carbono, metanol e etanol. Tem sido relatado que o crescimento da primeira camada de óxido
sobre Rh procede a partir de 0,55 V, e sobre Pt a partir de 0,85 V para superfícies estendidas em
solução aquosa de H2SO4 0,5 mol L‐1. No caso de nanopartículas, o potencial inicial de formação de
óxidos parece ser menor. A presença de óxidos na superfície da nanopartícula metálica pode
influenciar o mecanismo e a cinética de uma reação anódica na superfície, afetando a energética
da reação na dupla camada elétrica, mudando as propriedades eletrônicas do metal na superfície,
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influenciando o comportamento de adsorção de intermediários e/ou produtos da reação na
superfície do catalisador19.
Foi observado que a estrutura da banda de valência da superfície de um metal oxidado difere
daquela do metal “nativo”, resultando em propriedades de adsorção distintas dos intermediários
e produtos, e o aparecimento de uma barreira à transferência de carga20. Portanto, pode‐se
atribuir que no caso de uma oxidação anódica de CO e/ou metanol, por exemplo, a região de
potencial na qual o processo ocorre pode se sobrepor àquela da formação do óxido. Assim, a
densidade de corrente total medida experimentalmente corresponde a ambos os processos
ocorrendo simultaneamente no eletrodo.
Observa‐se claramente o pico característico do ródio no potencial de 0,1V no eletrocatalisador
PtRh/C e a medida que a quantidade de ródio vai diminuindo nos eletrocatalisadores Pt2Rh/C e
Pt3Rh/C respectivamente, o pico característico observado no PtRh/C vai se deslocando no sentido
positivo de potencial, assemelhando‐se ao perfil do eletrocatalisador Pt/C. Os eletrocatalisadores
apresentam a região de adsorção‐dessorção de hidrogênio (0,05‐0,4V) pouco definido o que é
característico de materiais contendo ligas de platina21.
3.5 Cronoamperometria
A Figura 5 mostra os resultados de cronoamperometria dos catalisadores com tempo de 300s e
com salto potencial de 0,05V a 0,6V. As correntes foram normalizadas pela carga da platina.
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Figura 5 Cronoamperograma dos eletrodos Pt/C, PtRh/C, Pt2Rh/C, Pt3Rh/C 0,5 M de H2SO4 +
EtOH . Salto potenciostato de 0,05 V a 0,6 V.
Após o salto de potencial a 0,6 V, a densidade de corrente inicial aumentou abruptamente, mas
rapidamente decresceu praticamente a zero em todos os catalisadores. Este decréscimo rápido da
corrente de formação de CO2 mostra o imediato envenenamento da superfície por CO adsorvido.
Todavia, a superfície do catalisador não parece ser completamente bloqueada, como se observa
através do sinal de densidade de corrente faradáica possivelmente devido à rota de formação do
ácido acético não ser bloqueada.
Observa‐se na Figura 5 que a densidade de corrente faradáica decresceu em função do teor de
ródio no catalisador. As correntes faradaicas alcançaram um estado quase estacionário com níveis
de corrente muito baixos.
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Sagar et al22 em trabalho recente observou que a atividade catalítica baseada na polarização da
densidade de corrente são encontradas na ordem:Pt74Rh26> Pt35Rh65> Pt > Pt90Rh10.

3.6 Eletrooxidação do etanol
As curvas de polarização de estado estacionário da reação de eletrooxidação do etanol foram
construídas a partir de experimentos de cronoamperometria, Figura 5 e são apresentadas na
Figura 6. Observa‐se claramente que a adição de Rh ao catalisador de Pt acarretou acréscimo da
corrente faradáica em função do teor de ródio na liga Uma análise destes dados mostra que a
oxidação em potenciais abaixo de 0,4 V é bloqueada por possíveis intermediários adsorvidos,
como o CO e resíduos hidrocarbônicos. Além disso, a reação só ocorre efetivamente em potenciais
acima de 0,5 V, região na qual os eletrocatalisadores PtRh/C, Pt2Rh/C e Pt3Rh/C apresentaram
valores de correntes maiores que o catalisador Pt/C; mostrando que a adição do ródio à platina
provoca um aumento da velocidade da reação.
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Figura 6. Curvas de polarização de estado estacionário para a eletrooxidação de etanol sobre
Pt/C, PtRh/C, Pt2Rh/C e Pt3Rh/C, em soluções aquosas H2SO4 0,5 mol L‐1 + EtOH 0,5 mol L‐1
saturadas com N2.
A combinação de platina e ródio em eletrodos bimetálicos para a oxidação do etanol mostra que o
ródio produz um acréscimo acentuado no rendimento do acetaldeido comparado com a platina
pura. O rendimento de CO2 aumenta relativo à platina pura, um aumento na seletividade para a
formação de CO2 sobre a dos produtos parcialmente oxidados mostra que os eletrodos
bimetálicos PtRh/C são fortes candidatos para a oxidação do etanol se um terceiro elemento for
adicionado, tanto para aumentar a velocidade de reação, quanto para diminuir o potencial inicial
de oxidação. O molibdenio é um bom candidato a ser adicionado a liga PtRh/C visto que o mesmo
irá suprir os sítios para formar espécies oxigenadas mais ativa em um menor potencial e
aumentar o acoplamento da ligação CO‐O, aumentando a velocidade de formação do CO220.
Dentre as 3 composições da série dos catalisadores PtRh/C, preparados pelo método de redução
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por álcool e normalizados pela carga da platina, o que apresentou melhores resultados na área de
interesse foi o PtRh/C.
4. CONCLUSÕES
O uso de células a combustível reduz sensivelmente a emissão de poluentes, oriundos do uso de
diversos tipos de combustíveis, ao ambiente o que diminui a agressão ambiental. O uso de
catalisadores eficientes diminuem as emissões atmosféricas de contaminantes do ar contribuindo
para a sustentabilidade ambiental.
O método da redução por álcool mostrou‐se efetivo para a obtenção de eletrocatalisadores Pt/C,
PtRh/C, Pt2Rh/C e Pt3Rh/C ativos para a eletrooxidação de etanol. Os difratogramas de raios‐X
destes eletrocatalisadores mostraram a estrutura típica cúbica de face centrada de platina. Os
resultados de TEM mostraram uma distribuição uniforme das partículas
A oxidação dos catalisadores PtRh/C , Pt2Rh/C e Pt3Rh/C apresentaram uma maior eficiência na
oxidação do etanol em relação à platina pura, observado no aumento da corrente faradaica e uma
diminuição significativa no potencial inicial de oxidação do álcool.
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RESUMO
A Cnidoscolus urens (L.) é uma planta popularmente
conhecida na região do Nordeste do Brasil como urtiga
branca, mas a sua popularidade depende de cada região
em específico. É uma planta pertencente à família
Euphorbiaceae, espinhosa, e muito agressiva quando
entrado em contato com a pele. A mesma se
desenvolve melhor em épocas chuvosas e em solo
arenoso, por isso a planta é muito encontrada nas
margens dos rios. As plantas pertencentes a esta família
tratam‐se de espécies bastante utilizadas na medicina
popular pelas suas inúmeras propriedades terapêuticas
tais como anti‐inflamatória, analgésica, as quais indicam
a presença de compostos de interesse farmacológico.
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo

realizar estudos fitoquímicos da Cnidoscolus urens (L.) a
partir do extrato em hexano e em etanol das folhas,
raízes e galhos. Foram realizados os testes fitoquímicos,
tais como fenóis e taninos, antocianidinas, antocianinas
e flavonoides, esteroides livres e triterpenos (teste de
Liberman‐Buchard), saponinas, leucoantocinidinas,
catequinas e flavonas, flavonóis, flavononas, flavononóis
e xantonas. Através dos testes foram identificados a
presença de esteroides livres, fenóis e taninos,
triterpenóides pentacíclicos livres, flavonóis, flavononas,
flavononóis e xantonas. Portanto, os métodos
empregados foram de suma importância para a
identificação dos metabólitos secundários presentes na
planta.

PALAVRAS‐CHAVE: Testes Fitoquímicos, Cnidoscolus urens, Euphorbiaceae, farmacológico.

PHYTOCHEMICAL STUDIES OF PLANT Cnidoscolus urens (L.) (white nettle)
ABSTRACT
The Cnidoscolus urens is a plant popularly known in
northeastern Brazil as white nettle region, but its
popularity depends on each specific region. It is a plant
belonging to the family Euphorbiaceae, prickly, and very
aggressive when in contact with skin. The same
develops best during rainy season and in sandy soil, so
the plant is frequently found along river banks The
plants belonging to this family these are species widely
used in folk medicine for its numerous therapeutic
properties including anti ‐ inflammatory, analgesic,
which indicate the presence of compounds of
pharmacological interest. Thus, the present study aimed
to perform phytochemical studies of Cnidoscolus urens

(L.) from the hexane extract and ethanol leaves, roots
and branches. The phytochemicals tests such as phenols
and tannins, proanthocyanidins, anthocyanins, and
flavonoids, triterpenes and steroids free test ( Liberman
‐ Buchard), saponins, leucoantocinidinas, catechins and
flavones, flavonols, flavonones, flavononóis and
xanthones were performed. By testing the presence of
free steroids , phenols and tannins free pentacyclic
triterpenoids, flavonols, flavonones, flavononóis and
xanthones have been identified. Therefore, the
methods employed were of paramount importance for
the identification of secondary metabolites present in
the
plant.

KEY‐WORDS: Phytochemicals, Cnidoscolus urens, Euphorbiaceae, pharmacological tests.
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ESTUDOS FITOQUÍMICOS DA PLANTA Cnidoscolus urens (L.) (URTIGA BRANCA)

1. INTRODUÇÃO
Os produtos naturais são utilizados pela humanidade desde tempos imemoriais. A
busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas culminaram em uma das
primeiras formas de utilização dos produtos naturais (VIEGAS JR; BOLZANI, 2006).
Antigamente, o uso de vegetais como forma de alívio de determinadas doenças estava
entrando em decadência, mas devido à falta de acesso aos medicamentos sintéticos, acabou
contribuindo para a procura de fontes naturais no mercado do consumidor.
O estudo na área de produtos naturais vem sendo utilizado na medicina tradicional
desde a antiguidade no tratamento e cura de diversas doenças para a humanidade. O
interesse mundial nessa área vem aumentando consideravelmente, muito embora os
centros menos desenvolvidos sempre apresentassem uma forte dependência aos
medicamentes fitoterápicos. Esta dependência não é somente justificada pelo fator
econômico, mas, geralmente à transmissão secular das tradições culturais de cada
comunidade.
A natureza, de um modo geral, é a responsável pela produção da maioria das
substâncias orgânicas conhecidas, entretanto, o reino vegetal é responsável pela maior
parcela da diversidade química conhecida e registrada na literatura (VIEGAS JR; BOLZANI,
2006).
As plantas produzem uma grande variedade de compostos químicos, os quais são
divididos em dois grupos, metabólitos primários e secundários. Os metabólitos primários são
considerados como uma série de processos envolvidos na manutenção fundamental da
sobrevivência e do desenvolvimento humano, enquanto os metabólitos secundários
consistem num sistema de importante função para a sobrevivência e competição no
ambiente (DIXON, 2001).
A pesquisa fitoquímica tem por objetivo conhecer os constituintes químicos de
espécies vegetais ou avaliar sua presença. Quando não se dispõe de estudos químicos sobre
as espécies de interesse, a análise fitoquímica preliminar pode indicar o grupo de
metabólitos secundários relevante da mesma. Caso o interesse esteja restrito a uma classe
específica de constituintes ou às substâncias responsáveis por determinada atividade
biológica, a investigação deverá ser direcionada para o isolamento e a elucidação estrutural
da mesma (SIMOES et al, 1999).
Estudos na área da fitoquímica por meio de extratos brutos ou fracionados são de
suma importância para a identificação de novas plantas medicinais, além de despertarem o
interesse ou respaldarem os estudos químico‐farmacológicos ou químico‐biológicos.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi extrair constituintes fixos (extratos) da
Cnidoscolus urens (L.) para serem submetidos a testes fitoquímicos, com a finalidade de
identificar as classes de metabólitos secundários presentes nas diversas partes desta
espécie.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Coleta do material
As folhas, raízes e galhos da planta Cnidoscolus urens (L.) (Figura 1) foram coletados
na Zona Rural do município de Apodi/RN ‐ Brasil, mais precisamente no Sitio Baixa Fechada I.

Figura 1: Planta em estudo (Cnidoscolus urens)
Fonte: Dennis Rodrygo Marinho de Oliveira
2.2. Preparação dos Extratos
As partes da planta foram trituradas e em seguida colocados em um recipiente de
vidro com hexano deixando em contato por 7 dias. Após esse período foi retirado esse
solvente (Figura 2) e adicionado etanol, deixando também em contato por 7 dias. Os
solventes foram filtrados e concentrados separadamente em um sistema de rota
evaporação, obtendo o extrato em hexano e em etanol. A disponibilidade de reagentes no
laboratório do IFRN – Campus Apodi e o conhecimento com respeito aos mesmos em
relação aos constituintes isolados em outras plantas da região, fez com que, fossem
preparados os extratos com esses dois solventes (Hexano e Etanol), em que apresentam
polaridades bastante distintas.

Figura 2: Filtração dos extratos em hexano
Fonte: Dennis Rodrygo Marinho de Oliveira
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2.3 Testes fitoquímicos dos extratos vegetais da planta
Os testes fitoquímicos foram realizados segundo metodologia proposta por MATOS
(2009). Os extratos obtidos a partir do extrato em hexano e em etanol, foram submetidos
aos testes fitoquímicos tais como: fenóis e taninos, antocianidinas, antocianinas e
flavonoides, esteroides livres e triterpenos (teste de Liberman‐Buchard), saponinas,
leucoantocianidinas, catequinas e flavonas, toda essa metodologia será descrita
posteriormente.
2.3.1 Teste para fenóis e taninos
Em um tubo de ensaio foi adicionado 3 gotas de solução alcoólica de FeCl3 aos
extratos, em seguida agitou‐se bem e foi observada as variações na cor e na formação de
precipitado.
2.3.2 Teste para antocianinas, antocianidinas e flavonoides
Foram dispostos três tubos de ensaio e numerados de 1 à 3, em seguida foi
adicionado uma quantidade de extrato em cada um. O primeiro foi acidificado a pH 3, o
segundo alcalinizado a pH 8,5 e o terceiro a pH 11 e foi observado a mudança na coloração
do material.
2.3.3 Teste para esteroides livres e triterpenóides (Lieberman‐Burchard)
Em um outro tubo de ensaio com extrato foi adicionado 1‐2 ml de clorofórmio para a
dissolução do mesmo. Após todo esse processo a solução clorofórmica foi filtrada em um
pequeno funil fechado com uma pequena bolinha de algodão para um segundo tudo de
ensaio. Em seguida adicionou‐se 1 ml de anidrido acético, e agitou‐se suavemente e
acrescentado três gotas de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) na capela, tornou‐se a agitar,
observando‐se o desenvolvimento de cores.
2.3.4 Teste para saponinas
Tomou‐se um tubo ensaio com extrato e foi adicionado 5‐10 mL de água para
dissolvê‐lo. Após esse processo o tubo foi agitado com a solução, fortemente, de dois a três
minutos, observando‐se a formação de espuma persistente, se isso vier a acontecer, teste
positivo para saponinas.
2.3.5 Teste para leucoantocianidinas, catequinas e flavonas.
Separou‐se dois tubos de ensaio e foi adicionada uma quantidade de extrato em cada
um. No primeiro foi acidulado com HCl até ocorrer uma variação de pH 1‐3, o segundo foi
alcalinizado com NaOH até pH 11. Posterior a isso, aqueceu‐se em banho maria por volta de
3 minutos, e em seguida foi observado qualquer modificação na cor.
2.3.6 Teste para flavonóis, flavanonas, flavanonóis e xantonas.
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Separou‐se um tubo de ensaio e foi adicionado alguns centigramas de magnésio em
fita e 0,5mL de HCl concentrado. Após o termino da reação indicada pelo fim da
efervescência observou‐se a mudança na cor.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os extratos preparados das diversas partes da planta em estudo foram obtidos com
sucesso. As massas e rendimentos dos extratos em hexano e etanol dos vegetais podem ser
observados nas Tabelas 1 e 2.

Parte do vegetal
Raízes
Folhas
Galhos

Tabela 1: Resultado do rendimento dos extratos em hexano
Massa do material
Peso do extrato
Rendimento
2950 g
159,0484 g
5,4 %
900 g
158,3998 g
17,6 %
5245 g
170,5425 g
3,3 %

Na Tabela 1, percebe‐se que as folhas (17,6%) tiveram um maior rendimento em
hexano quando comparado com as demais partes do vegetal, em que esse rendimento foi
maior devido a utilização de uma menor quantidade de material. Na Tabela 2, é possível
verificar os rendimentos dos extratos em etanol.

Parte do vegetal
Raízes
Folhas
Galhos

Tabela 2: Resultado do rendimento dos extratos em etanol
Massa do material
Peso do extrato
Rendimento
2950 g
177,5536 g
6%
900 g
165,6904 g
18,4 %
5245 g
224,6 g
4,3 %

Na Tabela 2, observou‐se um rendimento maior nas folhas (18,4%), e o que
apresentou menor rendimento foram os galhos (4,3%). Pelo fator da quantidade de material
botânico, a que apresentou um maior rendimento na tabela 1, folhas (17,6%), foi
consequentemente o que apresentou o mesmo rendimento na tabela 2, (18,4%). Os extratos
em hexano e em etanol foram submetidos aos estudos fitoquímicos para ocorrer a
identificação das classes de metabólitos secundários. Logo abaixo é possível observar a
ilustração de um extrato da planta em estudo, como mostra a Figura 3.
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Figura 3: Extrato em hexano das folhas da urtiga branca
Fonte: Dennis Rodrygo Marinho de Oliveira
Os resultados de todos os testes fitoquímicos podem ser observados na Tabela 3
(extratos em hexano) e 4 (extratos em etanol) respectivamente.
Tabela 3: Identificação dos metabólitos secundários dos extratos em hexano
Testes Fitoquímicos do Extrato em Hexano
Testes

Folhas

Raízes

Galhos

Fenóis e
Taninos

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

Esteroides

Esteroides

(‐)

Livres

Livres

Antocianidinas,
Antocianinas e
Flavonoides
Esteroides Livres e
Triterpenóides
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Saponinas

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

Leucoantocianidinas,
Catequinas e
Flavonas
Flavonóis,
Flavononas,
Flavanonóis e
Xantonas

No extrato em hexano da planta Cnidoscolus urens (L.) nas suas folhas e raízes
constatou‐se a presença de esteroides livres, em que se caracterizam por serem os
metabólitos secundários presentes nos extratos do material vegetal coletado. Já nos galhos,
não apresentou nenhum resultado positivo para os testes realizados.
Tabela 4: Identificação dos metabólitos secundários dos extratos em etanol
Testes Fitoquímicos do Extrato em Etanol
Testes

Folhas

Raízes

Galhos

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

Fenóis e
Taninos

Fenóis e
Taninos

Antocianidinas,
Antocianinas e
Flavonoides

(‐)
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Esteroides Livres e

Esteroides

Triterpenóides

(‐)

Pentacíclicos

Triterpenóides

Livres

Saponinas

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(+)

(‐)

(‐)

Livres

Leucoantocianidinas,
Catequinas e
Flavonas
Flavonóis, Flavononas,
Flavanonóis e
Xantonas

Já no extrato em etanol das folhas, constatou‐se a presença de fenóis e taninos,
esteroides livres, flavonóis, flavononas, flavononóis e xantonas e na parte das raízes
identificou‐se a presença de triterpenóides pentacíclicos livres. Vale salientar que ambos os
extratos não foram identificados nenhum metabólito secundário dos realizados nos galhos
da planta urtiga branca (Cnidoscolus urens (L.)).

4 CONCLUSÃO
Mediante estudos realizados, pôde‐se constatar que a metodologia empregada foi de
fundamental importância para verificar à presença da quais classes de metabolitos
secundários estavam presentes na planta. Como também foi possível conhecer diversos
constituintes existentes na planta, em que com um estudo mais aprofundado, pode‐se
ocorrer um isolamento de determinados compostos químicos.
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DETERMINAÇÃO DE COBRE (II) EM AMOSTRAS MICROEMULSIONADAS DE BIODIESEL
UTILIZANDO ELETRODO GPU/SBA‐15
1
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RESUMO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de
um sensor eletroquímico, a partir da modificação do
eletrodo compósito de grafite poliuretana modificado
com SBA‐15, aplicado na determinação de Cu2+ em
amostras microemulsionadas de biodiesel. A
microemulsão utilizada foi preparada utilizando uma
razão C/T de 2/1 com biodiesel de babaçu puro e água.
O estudo visa encontrar uma metodologia que possa
determinar através de técnicas voltamétricas metais de
transição. A técnica voltamétrica utilizada é a
redissolução anódica no modo onda quadrada. A técnica
juntamente com o sensor utilizado mostrou‐se bastante
satisfatório a determinação, encontrando uma
concentração na amostra microemulsinada de biodiesel

em uma ordem de nanomol L‐1. A concentração foi
obitida utilizando uma curva de adição padrão com 6
adições sucessivas em ordem de nanomol L‐1, obtendo
R‐Square da curva de 0,992 e um coeficiente angular de
157,4571. Para que pudesse validar o método utilizado
foi feito o teste de recuperação obtendo uma
recuperação de 107,1%, resultado dentro dos
parâmetros aceitáveis para analises de metais em
ordem de nanomol. Os resultados obtidos na amostra
analisada apresentaram um valor médio de 3,229 x 10‐9
mol L‐1 para a concentração de Cu2+, mostrando que o
eletrodo compósito grafite poliuretana modificado com
SBA‐15 é um sensor adequado para determinar Cu2+
amostra microemulsionada.

PALAVRAS‐CHAVE: Microemulsão, Cobre, SBA‐15 e GPU.

DETERMINATION OF COPPER (II) IN SAMPLES OF BIODIESEL MICROEMULSION USING
ELECTRODE GPU/SBA‐15
ABSTRACT
This paper presents the development of an
electrochemical sensor, based on the modification of
graphite polyurethane composite electrode modified
with SBA‐15, applied to the determination of Cu2+ in
microemulsion samples of biodiesel. The microemulsion
used was prepared using a C/T 1.5 with pure biodiesel
and water babassu. The study aimed at finding a method
which can determine by transition metals voltammetric
techniques. The voltammetric technique used is that of
anodic stripping square wave mode. The technique used
with the sensor proved to be quite satisfactory
determination, finding a concentration in microemulsion
biodiesel sample in an order of nanomol L‐1. The

concentration was obitida using a standard addition
curve with 6 successive additions in order nanomol L 1,
obtaining R‐Square of 0.992 curve and an sloop of
157.4571 . So he could validate the method was done by
obtaining a recovery test recovery 107.1 %, results
within acceptable parameters for analysis of metals in
order of nanomol. The results obtained in the analyzed
sample had an average value of 3.229 x 10‐9 mol L‐1 to
Cu2+ concentration, showing that the composite
graphite electrode modified with polyurethane SBA‐15 is
suitable for determining Cu2+ microemulsion sample
sensor.

KEY‐WORDS: Microemulsion, Copper, SBA‐15 and GPU

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

DETERMINAÇÃO DE COBRE (II) EM AMOSTRAS MICROEMULSIONADAS DE BIODIESEL
UTILIZANDO SENSOR A BASE DE SBA‐15
INTRODUÇÃO
Em pespectivas atuais, é crescente a preoculpação com questões ambientais, principalmente no
que se ferere a introduçao de matizes energeticas com menores potencias ofencivos ao meio
ambiente. As energias limpas ou renováveis têm tomado destaque neste senário de preservação.
Por várias décadas se discute fontes viaveis para asubstituição deste combustível e seus
derivados, os biocombustiveis se deslancharam como uma alternativa a substituição do diesel de
petróleo.
O termo biocombustível é utilizado como referência a combustíveis líquidos, gasosos ou sólidos
utilizados para geração de energia, obtidos total ou parcialmente de biomassa. Uma variedade de
combustíveis pode ser produzida a partir de recursos de biomassa, incluindo combustíveis
líquidos, como o etanol, metanol, biodiesel e combustíveis gasosos, tais como o hidrogênio e o
metano. (DEIRBAS, 2008) Entre estes biocombustiveis, destaca‐se o biodiesel por ser um
potencial substituite ao diesel de petroleo.
Para garantir a qualidade do biodiesel é necessário estabelecer padrões de qualidade,
objetivando fixar teores limites dos contaminantes que não venham prejudicar a qualidade das
emissões da queima, bem como o desempenho, a integridade do motor e a segurança no
transporte e manuseio. Devem ser monitoradas também possíveis degradações do produto
durante o processo de estocagem. A qualidade do biodiesel pode sofrer variações conforme as
estruturas moleculares dos seus ésteres constituintes ou devido à presença de contaminantes
oriundos da matéria prima, do processo de produção ou formados durante a estocagem do
biodiesel. (LÔBO et al, 2009).
A manutenção da qualidade do biodiesel, necessária para difundir seu uso como combustível
alternativo, dependerá do desenvolvimento de novas tecnologias para que estes biocobustiveis
sejam consolidados como principais substituintes do petróleo, estas tecnologias estão evuluindo
gradativamente, com destaque para ferramentas que busquem redução de custo e que possam
garantir um combustível de qualidade, com menores riscos de contaminação ao meio ambiente.
Uma série de contaminates podem interferir ou reduzir o desempenho do biodiesel, entre eles,
encontram‐se traços de compostos orgânicos e inorgânicos.
Sabe‐se também que a presença de alguns elementos como o cobre, mesmo em pequenas
concentrações, pode levar a uma redução no desempenho do combustível, corrosão e formação
de resíduos indesejáveis em algumas partes dos motores dos veículos e implicações ambientais
(KOHLHEPP, 2010). Em combustíveis, a presença de metais normalmente ocorre em baixas
concentrações, dessa forma, é necessário o uso de técnicas com grande sensibilidade para estas
determinações (SOUSA et al., 2008).
Neste contexto, as técnicas eletroquímicas constituem em uma poderosa ferramenta para os
químicos analíticos na resolução de seus problemas, especialmente por causa de algumas
características vantajosas, tais como: elevada sensibilidade das determinações, custo moderado,
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portabilidade e versatilidade sendo possível controlar as reações eletródicas mediante a
modificação da interface eletrodo‐solução, selecionando criteriosamente o potencial aplicado à
célula (KISSINGER; HEINEMAN, 1983).
Dentre os métodos eletroanalíticos, a voltametria, nos seus diversos modos, é uma técnica
eletroquímica onde as informações qualitativas e quantitativas de uma espécie química são
obtidas a partir do registro de curvas corrente‐potencial, feitas durante a eletrólise dessa espécie
em uma célula eletroquímica constituída de três eletrodos, sendo um deles um microelétrodo (o
eletrodo de trabalho), um eletrodo de referência e um eletrodo auxiliar (ALEIXO, 2003).
A busca de novas tecnólogias a exemplo da técnica de voltametria, vem tomado um espaço
gradativo no senário da química analitica. Com o amplo desenvolvimento nas pesquisas nesta
área, abre espaço para novos estudos que possam comitantimente auxiliar ou aumetar o
desempenho dessas novas ferramentas de analise, os sensores eletroquimicos são exemplos
clássicos dessas novas ferramentas.
Os sensores eletroquímicos são transdutores capazes de promover trocas de elétrons com
espécies eletroativas presentes na interface eletrodo solução, quando potenciais adequados são
a eles aplicados, resultando em correntes de oxidação ou redução proporcionais à concentração
das espécies, visando aumentar suas sensibilidade e seletividade. Tem sido amplamente
utilizado, em sua totalidade para detecção química e biomédica (BAKKER, 2004). Os eletrodos a
base de grafite poliuretana (GPU) são eletrodos compósitos consolidados e rígidos que tem
respostas voltamétricas adequadas para diversas aplicações, como determinação e quantificação
de várias espécies tais como fármacos, metais em água e até mesmo em combustíveis. No
presente trabalho, o sensor eletroquímico utilizado é o de compósito grafite poliuretana
modificado com nanomateriais de sílica (SBA‐15).
Em matrizes muito complexas, no caso do biodiesel faz‐se necessário o pré‐tratamento da
amostra, que geralmete envolvem a digestão da amostra, que é um método caro e com grandes
de risco de contaminação, além da potencial perda de análito. Tecnicas como as microemulsões
dispensam a disgestão da amostra e viabilizam sua aplicação nas técnicas voltamétricas.
Até pouco tempo atrás, o uso de microemulsões para determinações analíticas em combustíveis,
era realizado apenas pela técnica espectroscopia de absorção atômica com forno de grafite
(SOUZA et al., 2008). Entretanto, muito recentemente, as técnicas eletroanalíticas mais
especificamente as técnicas de pré‐concentração, têm sido também estudadas, cujos resultados
são bastante promissores (CARDOSO et al.,2007).
Microemulsões são sistemas de água, óleo e moléculas anfifílicas que formam uma única solução
líquida, termodinamicamente estável e opticamente isotrópica. Sistemas microemulsionados, em
função da sua composição química, apresentam uma grande diversidade estrutural e são
constituídos de microgotículas dispersas e dinâmicas, que possuem diâmetro variando entre 5 ‐
100 nm. Apresentando uma camada mononuclear de moléculas anfifílicas que envolve as
microgotículas como uma membrana (ROSSI et al. 2007).
MATERIAIS E MÉTODOS
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 Determinação das Regiões de Microemulsão
Determinou‐se a região de microemulsão através de diagramas de fases pseudoternário e o
método para construção destes diagramas baseia‐se inicialmente na titulação volumétrica com
pesagem analítica das proporções, a fim de se obter as proporções mássicas respectivas. Para
construção do diagrama partiu‐se de várias proporções no binário cotensoativo/tensoativo
denominada razão C/T em proporções conhecidas (2,0; 1,5; 1,0; 0,5; 0,25) de forma a obter as
regiões de microemulsão e diagnosticar as demais fases, o tensotivo utilizado foi o triton X‐100 ™
os cotensoativos empregados foram etanol, isopropanol e n‐butanol, biodiesel metilico de
babaçu puro (BMB‐100) e água.
 Equipamentos, Materiais, Reagentes e Acessórios
Todos os reagentes químicos utilizados foram de pureza analítica P.A. A água foi deionizada em
um purificador Nanopure Barnstead atrelado a um sistema de água Quimis. Utilizando a solução
padrão concentrada do metal Cu2+ 1000 mg L‐1, foram preparadas duas soluções estoque; uma
com concentração 1,00 x 10‐4 mol L‐1 e a outra 1,00 x 10‐6 mol L‐1, ambas em meio aquoso. Os
experimentos eletroquímicos foram realizados em células de vidro pirex. O eletrodo compósito
de grafite modificado SBA‐15 (GPUSBA), foi utilizado como eletrodo de trabalho, um fio de
platina e Ag/AgCl como eletrodo auxiliar e referência respectivamente assim ilustrado na Figura
1.

Figura 1‐ Esquema da célula eletroquímica utilizada no trabalho.
Testes com microemulsões correspondente em cada diagrama foram análisadas, afim de
diagnosticar a que apresenta‐se a melhor resposta eletroquímica, quando contaminada com uma
solução solução estoque de Cu2+ 2,5 x 10‐4 mol/L‐1. A amostra que apresentou melhor resposta
analitica utilizando o SBA‐15 (GPU/SBA‐15) como eletrodo de trabalho. A microemulsão com
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melhor sinal analitico foi, empregada na avaliação do cobre no biodisel com adição padrão de
Cu2+ 1,0 x 10‐6 mol L‐1.
 Experimentos Voltamétricos
As medidas voltamétricas foram realizadas em um analisador Voltamétrico Autolab (Metron)
PGSTAT 302, interfaceado a um computador para registro dos dados.
A técnica utilizada para determinação do metal Cu2+ foi a Voltametria de redissolução Anodica,
no modo onda quadrada. Alguns parâmetros usuais referentes à técnica como amplitude de
pulso e velocidade de varredura, estes foram ajustados mediante estudos prévios.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A resposta voltamétrica obtida na análise Cu2+ em amostras microemulcionadas de biodiesel de
metílico babaçu‐100 (BMB‐100), foram analisadas em termos de corrente de pico anódica, onde
fixou‐se os parâmetros previamente ajustados observados na tabela 1, todos os parâmetros
otimizados para garantir melhor sensibilidade da técnica.
Tabela 1 ‐ Parâmetros voltamétricos otimizados para determinação de Cu2+ em amostras de
etanol combustível.
PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÕES

Tempo de Deposição
Tempo de Equilíbrio
Potencial Inicial
Potencial Final
Potencial de Deposição
Frequência
Amplitude de Pulso
Potencial de Escada
Passo Potencial
Direção de Varredura
Modo de Varredura

160 s
15 s
‐0,8 V
+0,8 V
‐0,8V
60 Hz
25 mV
5 mV
15 mV
Anódica
SW

Os voltamogramas referentes à determinação do metal em estudo, pela técnica SWV, são
observados na Figura 2, as curvas voltamétricas apresentadas foram obtidas através das adições
sucessivas de padrões de Cu2+ em amostra microemulsionada contaminada com 3 x 10‐9 molL‐1
de Cu2+, foi necessário fazer a contaminação para verificar a sensibilidade da técnica.
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Figura 2. Voltamogramas referentes à análise de Cu2+ em amostra de biodiesel de babaçu
microemulsionada. (a) branco, (b) Amostra contaminada, (c) a (h) adições sucessivas de 2 x 10‐6 mol L‐1 até
12 x 10‐6 mol L‐1 de Cu2+ com uma variação de 2 x10‐6 mol L‐1.

Obtendo os resultados voltamétricos das adições sucessivas de padrão de Cu2+ pode‐se então
traçar uma curva de adição padrão (Figura 3), obtendo então a recuperação, que é um dos
métodos utilizados para validar a técnica utilizada. Através da interpolação do gráfico obteve a
concentração de 3,2290 x 10‐9 mol L‐1 de Cu2+ encontrada na amostra microemulsionada
contaminada, obtendo uma recuperação de 107,1%.

A técnica, juntamente com o sensor utilizado se mostram excelentes para a determinação de
Cu2+ amostras microemulcionadas, obtendo uma ótima recuperação levando em consideração
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que a margem de aceitação da técnica é de até 25% acima ou a baixo. O excesso de 7,1%
apresentados na recuperação se deve, pois os reagentes utilizados apresentam traços de metais,
dentre eles está o Cu2+. A Tabela 2 encontram‐se os parâmetros estatísticos da técnica utilizada.
Tabela 2 ‐ Parâmetros de mérito obtidos a partir da determinação de Cu2+ em amostra de
biodiesel e amostras de água mineral pela SWV.
Amostra

[Cu2+], mol L‐1

1

3,2293 x 10‐9

2

3,2281 x 10‐9

3

3,2297 x 10‐9

Valor médio

3,2290 x 10‐8

SD

5,2529 x 10‐8

LD

1,0008 x 10‐9

LQ

3,3361 x 10‐9

Recuperação

107,1%

Os valores estatísticos obtidos a partir da curva de adições padrão, mostram‐se satisfatórios para
análises de Cu2+ em biodiesel, apresentando um limite de detecção(LD) de 1,0008 x 10‐9 mol L‐1.
Além disso, pode‐se observar que houve um crescimento da corrente de pico proporcionalmente
ao aumento da concentração do íon metálico em estudo na Figura 1, ficando evidente a
dependência da corrente, com relação à concentração do Cu2+.

CONCLUSÃO
As microemulsões estudadas são meios propícios e viáveis para a determinação de espécies
inorgânicas no biodiesel por técnicas eletroquímicas, pois foi observado uma boa resposta nas
análises de Cu2+ pela técnica Voltametria de Redissolução Anódica por Onda Quadrada, usando o
eletrodo compósito de grafite modificado SBA‐15 (GPUSBA), já que houve linearidade satisfatória
entre as correntes de pico e as concentrações do íon metálico.
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RESUMO
O presente trabalho foi realizado por um grupo de
pesquisa do CNPq do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba, e expressa resultados
de uma proposta didática com a Temática Temperatura
e Calor na disciplina Química, numa turma de jovens e
adultos do terceiro ano, da escola estadual Maria de
Lourdes, localizada na cidade de Santa Rita ‐ PB. Visando
um aprendizado mais interativo e contextualizado, os
tópicos foram trabalhados dentro de uma perspectiva

que favoreceu a construção do saber do público
participante. Para tanto, fez‐se a utilização de
experimentos e vídeos que se mostraram de grande
valia, pois, ao observar as situações que estavam
ocorrendo, os alunos se envolveram com a atividade,
fazendo reflexões sobre seu próprio dia‐a‐dia.

PALAVRAS‐CHAVE: Temperatura, Calor, experimentação, ensino‐aprendizado, contextualização.

TEMPERATURE AND HEAT: CONTEXTUALIZING KNOWLEDGES OF CHEMISTRY WITH YOUNG
AND ADULTS AT A STATE SCHOOL OF PARAÍBA
ABSTRACT
This work was conducted by a research group
the CNPq of Institute Federal of Education, Science and
Technology of Paraíba, and expressed results of a
didactic proposal with Theme Temperature and Heat in
Chemical discipline, with a class of youth and adult of
third year, of state school Maria de Lourdes Araújo,
located in Santa Rita ‐ PB. Seeking a more interactive
and contextualized learning, the topics were worked

from a perspective that favored the construction of
knowledge of the participant audience. To do so, it was
used of experiments and videos that proved be great
value, because by observing the situations that were
occurring, students participated of activity, making
reflections on their own day‐to‐day.

KEY‐WORDS: Temperature, heat, dialogue, Teaching‐learning, contextualization.
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TEMPERATURA E CALOR: CONTEXTUALIZANDO CONHECIMENTOS DA QUÍMICA COM JOVENS E
ADULTOS EM UMA ESCOLA ESTADUAL DA PARAÍBA
Introdução
Desde a promulgação da Constituição de 1988, que estabelece o ensino fundamental gratuito a
todos incluindo os que não puderam concluir em tempo escolar pertinente, passando pela
afirmação das especificidades e tratamentos especiais na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) nº 9.394/1996, a Educação de Jovens e Adultos vêm se estabelecendo como uma
modalidade de ensino e sofrendo constantes mudanças nas últimas décadas.
A educação de jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de ensino reconhecida na LDB e o art.37
destaca que ‘a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria’(BRASIL, 1996, p.15).
Em geral, os alunos da EJA possuem poucos anos de estudo e muitas responsabilidades
financeiras e familiares, sendo a grande maioria trabalhadora e responsável pelo sustento de sua
família. Sua rotina de trabalho é geralmente exaustiva e a falta de motivação desses estudantes
também está relacionada com o grande sentimento de culpa ou vergonha por não ter concluído
seus estudos na época oportuna. Segundo Peluso (2003):
Se considerarmos as características psicológicas do educando adulto, que traz uma
história de vida geralmente marcada pela exclusão, veremos a necessidade de se
conhecerem as razões que, de certa forma, dificultam o seu aprendizado. Esta
dificuldade não está relacionada à incapacidade cognitiva do adulto. Pelo contrário, a
sensação de incapacidade trazida pelo aluno está relacionada a um componente cultural
que rotula os mais velhos como inaptos a frequentarem a escola e que culpa o próprio
aluno por ter evadido dela (p.43).

Na EJA, não basta apenas transmitir informações aos educandos, mas capacitá‐los para aquisição
de novas competências, preparando‐os para lidar com diferentes linguagens, tecnologias e aptos
para responder aos desafios de novas dinâmicas e situações (PICONEZ, 2002).
Assim sendo, é imprescindível que professor contextualize o assunto com a realidade da
comunidade onde o discente está inserido, motivando e incentivando o estudante a contemplar
o conhecimento de forma mais prazerosa e útil, fazendo os conteúdos trabalhados em sala de
aula mais palpáveis, uma vez que tem a aplicabilidade comprovada (PCN, 1999).
Desta maneira, a educação tem por finalidade, assegurar uma formação indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer meios para o educando progredir no trabalho e em estudos
posteriores (BRASIL, 1996). Logo, para que tais objetivos sejam alcançados dentro da disciplina
Química, faz‐se necessário a vinculação dos conteúdos dessa componente curricular numa
perspectiva que contemple o “desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos que
devem coadunar com os práticos e contextualizados, além de responder às necessidades da vida
atual do alunado” (BRASIL, 1999, p. 16).
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Entretanto, por se tratar de uma disciplina que requer certo nível de abstração, a Química é uma
parte do currículo escolar na qual os estudantes apresentam grandes dificuldades de
aprendizagem, principalmente por conta da memorização de fórmulas, propriedades e equações
(SILVA & SILVA, 2012).
Segundo Brito (2001), a retórica das aulas expositivas, é uma das principais causas do
desinteresse e do baixo aproveitamento das aulas de química. Nessa perspectiva, a falta de uma
ligação intima entre a teoria e prática, formas participativas de avaliação e a dificuldade de tornar
a sala de aula um ambiente de aprendizagem cooperativa, corroboram para um rendimento
insatisfatório do aluno.
A maneira como a disciplina de Química vem sendo transmitida nas escolas acaba promovendo
nos estudantes uma ideia distorcida da utilidade e aplicação dessa ciência, uma vez que os
conteúdos são apresentados de forma meramente teórica, o que não motiva ou desperta o
interesse na maioria do alunado (ARROIO, 2006).
Na visão de Fourez (2003), além do conhecimento não ser entendido pelos educandos, ele ainda
é cobrado em intermináveis testes, provas e exercícios, onde se vê uma mera repetição, gerando
uma repulsa pela disciplina. Essa metodologia se aproxima da teoria de Freire (1987) sobre a
educação bancária, pois o aluno é visto apenas como um recipiente que recebe e armazena
informações, retendo‐as na memória e depois prestando contas ao devolvê‐las através de uma
infindável série de exercícios repetitivos.
O aluno não percebe ou não consegue enxergar a conexão entre o saber escolar, o saber
científico e o saber cotidiano. A educação científica e tecnológica carece de estratégias didáticas,
que facilitem a compreensão dos conceitos e conteúdos programáticos. Essas são questões
abordadas nos estudos analíticos sobre o ensino de química na Educação de Jovens e Adultos
(Soares, 2002).
O desafio pedagógico é a ligação entre o conteúdo químico e o contexto social, lecionando os
assuntos de uma maneira mais simples, dentro de uma conjuntura que facilite à compreensão
dos assuntos e busque a contextualização dos tópicos.
De acordo com Ribeiro (2009) não se pode ensinar Química para um aluno da EJA sem levar em
consideração todo conhecimento que ele já apresenta, pois ‘a escola não constrói a partir do
zero, porquanto os alunos trazem consigo concepções adquiridas no decorrer da vida’
(PERRENOUD, 2000, p. 23).
É fundamental incentivar os alunos no sentido de compreender que a apropriação dos conteúdos
escolares de Química pode possibilitar à eles a percepção das relações realidade/ciência,
demonstrando que estas podem causam transformações profundas de caráter social, político e
econômico.
Considerando que cidadania se refere à participação dos indivíduos na sociedade, torna‐se
evidente que, para o cidadão efetivar a sua participação comunitária, é necessário que ele
disponha de informações. Tais informações são aquelas que estão diretamente vinculadas aos
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problemas sociais que afetam o cidadão, os quais exigem um posicionamento quanto ao
encaminhamento de suas soluções (SANTOS e SCHNETZLER, 2003, p. 47)
Diante dessa realidade, o presente trabalho visa mostrar os resultados de uma pesquisa
participante realizada por um grupo de pesquisa financiado pelo CNPq, contendo professores e
alunos do curso de licenciatura em química do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba (IFPB) Campus João Pessoa, Campus Cabedelo e um docente da rede
estadual de ensino da Paraíba. Esta equipe utilizou uma estratégia pedagógica diferenciada, com
foco na aprendizagem significativa, baseando‐se no diálogo para ensinar conteúdos químicos aos
alunos de uma escola estadual em Santa Rita/PB.

Metodologia
O desenvolvimento deste ensaio ocorreu na escola Estadual Maria de Lourdes, localizada na
cidade de Santa Rita – PB, com a turma do terceiro ano do Ensino Médio composta por jovens e
adultos no turno da noite. A classe possui 45 (quarenta e cinco) alunos regularmente
matriculados, contudo, apenas 40 (quarenta) participaram de todos os momentos deste ensaio.
O professor de química da escola, que também é integrante do grupo de pesquisa que
desenvolveu este trabalho, vem acompanhando o dia‐a‐dia deste alunado acerca de um ano.
Durante esse período de convivência, observou atentamente as necessidades desse público, o
que corroborou para uma participação planejada, efetiva e ativa ao longo de todo o ensaio.
A metodologia delineada neste estudo buscou criar um ambiente escolar que proporcionasse a
todo o alunado uma oportunidade de associar o conhecimento científico com o conhecimento
popular, contribuindo assim, para um melhor processo de ensino e aprendizagem, atribuindo
mais significado aos conceitos acadêmicos bem como facilitando o trabalho docente em sala de
aula.
Para a realização desta pesquisa foram necessárias Quatro aulas de 35 (trinta e cinco) minutos
cada, ministradas em duas semanas, elencadas nas seguintes ações:
1ª semana (2 aulas): para o início da aplicação realizou‐se um breve diálogo com os alunos para
informar os temas que seriam abordados: Temperatura, calor, sensação térmica, condução de
calor e utilização de materiais. Em seguida, alguns conceitos de Temperatura e calor foram
explorados de forma expositiva dialogada, para que os discentes pudessem perceber a relação
desses assuntos no dia‐a‐dia.
2ª semana (2 aulas): Primeiramente, houve um breve diálogo para retomar as questões que
haviam sido abordadas na aula passada, em seguida foram realizados dois experimentos, para
exemplificar a diferença entre calor e temperatura; Posteriormente foram mostrados dois vídeos
sobre os efeitos da temperatura no organismo e como o mesmo reagia a essas mudanças, desde
temperaturas baixas até elevadas. Assim os componentes tecnológicos foram mais bem
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aproveitados, pois conforme Mercado (2002), estas ferramentas são fundamentais em sala de
aula, pois possibilitam maior interesse do alunado já acostumado apenas com quadro e giz.

Resultados
Na 1ª semana Houve explanações e alguns diálogos, que foram transcritos para análise
qualitativa, tais diálogos estão expostos em algumas passagens dos resultados, como fragmentos.
Então, foi utilizada a sigla P, para a fala do professor e, A, para designar a fala de um aluno e,
ainda, a numeração arábica para distinguir os diversos alunos por discurso. Vale frisar que
durante todas as vivências, o professor da turma estava acompanhado dos integrantes da equipe
do projeto que o auxiliou no desenvolvimento deste trabalho.
A 2ª semana foi marcada pela aplicação dos experimentos e dos vídeos. Inicialmente, foi
realizada uma breve revisão dos conteúdos abordados na 1ª semana, e rapidamente, os
discentes conseguiram recordar os referidos conceitos fundamentais, antes dos experimentos, a
equipe questionou os alunos a respeito da temperatura, como mostra o diálogo a seguir:
Fragmento 1:
P: “Eu sei que muitos aqui presentes vieram diretamente do trabalho, então eu queria perguntar
a turma, o dia hoje foi muito quente?”.
A1: “Fez muito calor professor”.
A2: “Esses dias tão muito quentes”.
A3: “É porque é verão, é normal fazer calor”.
A4: “Hoje foi muito quente, eu bebi foi muita água hoje”.
Logo após estas afirmações entre os alunos, a equipe realizou o primeiro experimento com um
voluntário discente, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1 ‐ Aluno participando do primeiro experimento
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Neste experimento um aluno foi convidado a colocar suas mãos simultaneamente em cada pote,
que continha água quente (pote esquerdo) e água gelada (pote direito), por aproximadamente
um minuto, após esse tempo, o aluno foi orientado a colocar as mãos simultaneamente no
recipiente do meio, que continha água a uma temperatura intermediária entre os dois potes
(esquerdo e direito), então foi solicitado ao aluno, que o mesmo relatasse o ocorrido.
Com a aplicação do experimento I, foi perceptível a empolgação dos alunos com a aula, e,
aproveitando essa motivação, o professor fez outro questionamento: “Supondo que ao chegar
em casa depois da aula, todos vocês jantassem e fossem tomar banho para dormir, o que
sentiriam em relação ao banho?”. As respostas dos alunos foram quase unânimes: sentir frio ao
sair do banho.
O professor explicou que a evaporação da água faz baixar a temperatura corporal porque a fina
camada de água aderida a nossa pele absorve uma quantidade significativa de calor, logo
sentimos frio e essa sensação pode ser ainda maior quando o corpo está exposto ao vento, pois
este intensifica a evaporação da água e consequentemente provoca o arrefecimento da
temperatura corporal. Após esta série de explicações, os discentes começaram a dialogar entre si
a respeito desta sensação; para facilitar o entendimento dos alunos, foi realizado o experimento
II (figura 2).

Figura 2 ‐ Professor realizando o segundo experimento
Neste experimento, uma chama proveniente de um isqueiro foi aproximada de dois balões, um
preenchido com ar, e o outro com água. Durante a realização do experimento foi explanado que
a única diferença entre os balões é que o segundo possuía água no seu interior; Esta prática foi
efetivada para que os alunos observassem que a água no interior do balão "absorve" a maior
parte do calor fornecido pela chama, não deixando que a temperatura da borracha se eleve
muito. Logo, a borracha não enfraquece e o balão não estoura. Finalizado o experimento, o
professor questionou os alunos a cerca de uma informação dita por eles:
Fragmento 2:
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P: “Vamos lá, a turma disse que hoje fez muito calor e que beberam muita água, e se durante
esse calor ninguém tivesse água disponível para beber o que poderia acontecer? A saúde poderia
ser prejudicada?”.
A1: “Professor, a gente ia ficar com sede né”.
P: “Eu concordo com você, mas e sua saúde?”.
A1: “Ai eu não sei, acho que ia fazer mal professor”.
A2: “É verdade, pode ficar sem beber água não, faz mal”.
P: “E se a pessoa estiver em um lugar muito quente, e ficar sem beber água por mais de um dia?
O que pode acontecer?”.
A3: “Pode não professor, mais de um dia sem beber água!”.
A4: “Acho que a pessoa ia morrer”.
P: “Essa situação pode ocorrer sim, agora eu vou passar um vídeo que mostra os efeitos do calor
no organismo e a importância da água”.
Em seguida, o professor exibiu um vídeo da rede de TV BBC, mostrando os efeitos do calor no
organismo, como o corpo reage para se proteger e as consequências da falta de água no
organismo (Figura 3).

Figura 3 ‐ Apresentação do Vídeo que mostrou os efeitos do calor e a importância da água.
O vídeo demonstrou os efeitos do calor no organismo e como este procedia para se defender dos
efeitos causados pela exposição a altas temperaturas. Mostrou também as consequências desta
exposição por um período de tempo prolongado, onde o corpo era privado de água.
Imediatamente após o vídeo, ocorreu o dialogo transcrito abaixo:
Fragmento 3:
P: “Como vocês viram no vídeo, quando estamos em um local onde a temperatura é elevada,
sentiremos muito calor, e com isso a temperatura do nosso corpo vai aumentar, e mesmo sem a
gente fazer nada o nosso corpo vai tentar nos defender dessa situação, por isso nós transpiramos,
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é uma tentativa que nosso organismo usa para mandar nossa temperatura não aumente muito e
também refrescar o corpo. O que vocês acharam?”.
A1: “Eita professor sabia disso não, gostei”.
A2: “Eu não sabia que o nosso organismo fazia isso tudo não”.
A3: “Então quer dizer que é por isso que a gente tem que tomar bastante água”.
P: “Exato, como transpiramos bastante para equilibrar nossa temperatura, acabamos perdendo
muita água, por isso temos que hidratar nosso corpo tomando líquidos saudáveis como sucos
naturais ou água”.
A4: “Que bom que a gente tem muita água disponível né professor”.
P: “É verdade, mas temos que utilizar a água com consciência”.
P: “Muito bem, acabamos de ver que o calor pode prejudicar nossa saúde, e o frio? Será que ele
também é prejudicial?”.
A5: “Oxi, é bom”.
A6: “Eu não gosto não, eu fico me tremendo professor”.
A8: “Eu gosto de frio, acho que ele não faz mal não”.
P: “Vamos ver então, vou passar mais um vídeo pra vocês, prestem bastante atenção”.
Desta vez, foi exibido um vídeo no qual um médico relata os efeitos do frio no organismo e sua
reação a temperaturas muito baixas, conforme a Figura 4.

Figura 4 ‐ Aplicação do vídeo que demonstrou os efeitos do frio no corpo humano.
O recurso multimídia mostrou os efeitos do frio no organismo e como ele procede para se defender
desta exposição por um período curto ou longo. Ao término do referido vídeo, o professor iniciou o
debate a seguir:
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Fragmento 4
P: “A que vocês acharam?”.
A1: “Muito legal professor, então quer dizer que a gente treme pra produzir calor”.
A2: “Eu já vi um filme que mostrava isso”.
A3: “Eita, eu nunca pensei que o frio pudesse machucar a gente”.
O uso da abordagem dialógica problematizadora corroborou no edificar de um saber em que o aluno
é mediador do processo e o professor atua apenas como facilitador (COSTA, 2009). Levando em
conta toda a bagagem pessoal dos alunos da EJA, esse conjunto de práticas beneficiou
qualitativamente a construção do saber químico, conectados a inúmeros fenômenos vivenciados por
eles.
Conclusão
Na presente proposta investigativa, o desenvolvimento de conceitos químicos voltados para os
educandos jovens e adultos se deu a partir da explanação detalhada do tema, experimentos,
vídeos e da troca de experiências entre os membros participantes da pesquisa. Assim, foi possível
tratar a Química como uma ciência relevante na vida dos educandos, promovendo espaços em
que o público da EJA possa participar utilizando suas experiências de vida para construir seus
próprios conceitos, associados à experimentação com sua alta relevância cognitiva e combativa
para a superação do dogma de que a Química é uma ciência difícil e sem sentido.
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RESUMO
As plantas medicinais vêm sendo utilizadas desde a
antiguidade pelos povos, devido à necessidade e luta
por qualidade de vida e sobrevivência. Foi a partir daí
que o emprego dessas plantas foi se tornando cada vez
maior. Levando em consideração seus princípios ativos
pôde ser identificada e utilizada para um determinado
fim, tendo como fonte principal a cura de doenças. A
árvore Morinda Citrifolia Linn. conhecida popularmente
por noni, no conhecimento empírico as diversas partes
da planta tem a capacidade de combater e prevenir uma
variedade de enfermidades dentre: hipertenção, AIDS,
câncer, diabetes, dentre outras. Os frutos foram

coletados no município de Quixadá‐CE para análise
fitoquímica. Verificou‐se a presença dos seguintes
constituintes fitoquímicos: catequinas, flavonas,
flavonóis, leucoantocianidinas, saponinas, taninos
flabobênicos e xantonas. Esses constituintes químicos
são eficazes para o desenvolvimento do mercado
farmacêutico, por serem metabolitos acessíveis de
origem natural e baixo custo financeiro, podendo ser
isolados por métodos analíticos assim gerando a
produção de novos fármacos beneficiando a população
de
baixa
renda.

PALAVRAS‐CHAVE: fitoquímica, planta medicinal, Morinda Citrifolia L.

QUALITATIVE PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF THE PULP NONI (MORINDA CITRIFOLIA L.)
ABSTRACT
Medicinal plants have been used since ancient times by
people because of the need and struggle for survival and
quality of life. It was from there that the use of these
plants was becoming greater. Taking into account their
active principles could be identified and used for a
particular purpose, the main source of healing diseases.
The tree Morinda Citrifolia Linn. popularly known as
noni, empirical knowledge in the various parts of the
plant has the ability to fight and prevent a variety of sick
among: hipertenção, AIDS, cancer, diabetes, among
others. The The fruits were collected in the county

Quixadá‐CE for phytochemical analysis. We verified the
presence of phytochemicals following constituents:
catechins, flavones, flavonols, leucoanthocyanidins,
saponins, flabobênicos tannins and xanthones. These
chemical constituents are effective for the development
of the pharmaceutical market, by being accessible
metabolites of natural origin and low financial cost, and
can be isolated by analytical methods thus triggering the
production of new drugs benefiting low‐income
population.

KEY‐WORDS: phytochemistry, medicinal plant, Morinda citrifolia L.
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ANÁLISE FITOQUÍMICA QUALITATIVA DA POLPA DO NONI (Morinda citrifolia L.)
INTRODUÇÃO
As plantas medicinais vêm sendo utilizadas desde a antiguidade pelos povos dessa época,
devido à necessidade e luta pela sobrevivência. A partir daí, o emprego dessas plantas foi se
tornando cada vez maior. Descobrindo seus princípios ativos pode ser utilizada para um
determinado fim, tendo como fonte principal a cura de doenças. (FRAÇA et al., 2008).
Ao longo do tempo, tem‐se observado um avanço significativo em relação ao estudo
farmacológico de plantas medicinais, com o intuito de obter novos compostos com propriedades
terapêuticas, avaliando também seus benefícios e riscos à saúde ao ser ingerido de forma
inadequada. (FILHO; YUNES, 1997).
Além do uso do produto natural, utiliza‐se o seu princípio ativo em medicamentos
fitoterápicos produzidos após o estudo e identificação fitoquímica da planta para conhecer sua
composição química. (SANTOS et al., 2009).
A fitoquímica é a área da química responsável pelo estudo e isolamento dos princípios
ativos encontrados em distintas espécies de plantas. Esses princípios ativos, denominados
metabolitos secundários são responsáveis pela proteção da planta, atuando como toxina e contra
a herbivoria, mas podem atuar de maneira contrária atraindo insetos entre outros animais,
responsáveis pela polinização e propagação de sementes de diversas plantas. (SIMÕES, 2011). O
mercado farmacêutico vem trabalhando na procura de plantas com substâncias que sejam
capazes de prevenir e combater diferentes doenças, entre essa variedade de plantas encontra‐se
a Morinda Citrifolia L. (KLEIN et al., 2009).
A espécie Morinda Citrifolia Linn. conhecida popularmente por noni é uma planta
originária da Ásia e inserida a pouco tempo em território brasileiro. A árvore apresenta estatura
de aproximadamente 3 metros podendo chegar aos 10 metros de altura, folhas verdes de
coloração opaca na sua parte inferior, flores brancas, fruto apresenta várias sementes e quando
maduro libera forte odor. No conhecimento etnofarmacológico as diversas partes da planta tem
a capacidade de combater e prevenir uma variedade de enfermidades dentre: hipertenção,
impotência sexual, AIDS, câncer, dependência de drogas, diabetes, alergia, dentre outras.
(McCLATCHEY, 2002; WANG et al., 2002).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proíbe qualquer produto derivado da
planta, pois ainda são desconhecidas as verdadeiras interações que a planta possa ocasionar no
metabolismo humano. (ANVISA, 2007).
Esta pesquisa tem por objetivo identificar a presença de metabolitos secundários
presentes na planta noni, são eles: antocianidinas, antocianinas, auronas, catequinas, chaconas,
fenóis, flavonas, flavonóis, flavanonas, leucoantocianidinas, saponinas, taninos flobabênicos,
taninos pirogálicos e xantonas.
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MATERIAL E MÉTODOS
 MATERIAL VEGETAL
Os frutos de Morinda Citrifolia L. (noni) foram coletados no horto de Plantas Medicinais
no município de Quixadá, Ceará e as análises foram realizadas no laboratório de Química dos
Materiais, ambos do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará (IFCE) –
campus Quixadá.
 PREPARAÇÃO EXTRATO SECO DA POLPA DO NONI (Morinda Citrifolia L.)
Separou‐se as sementes, polpa e casca manualmente do fruto maduro. Colocou‐se todo
material em recipientes separados, logo após, deixado à polpa em refrigeração (‐5°C) por dois
dias. Em seguida, foi liofilizado até as amostras adquirirem consistências seca e quebradiça. A
amostra foi macerada, peneiradas e armazenada para posteriores análises (Figura 2).

Figura 2 – Fluxograma preparação do extrato seco do noni Morinda Citrifolia L..
 ANÁLISE FITOQUÍMICA DA POLPA DO NONI
Para identificar a presença de fenóis, taninos, antocianinas, antocianidinas, flavonoides,
leucoantocianidinas, catequinas, flavonas e saponinas fez‐se de acordo com a metodologia
abordada por Matos, 2009.
Extrato Etanólico
Preparou‐se uma solução mãe com 10g do extrato da polpa e 10 mL de álcool comercial,
peneirou‐se e reservou‐se para as análises.
Teste de fenóis e taninos
Colocou‐se 1 mL do extrato em tubos de ensaio separados, logo após foram gotejadas
três gotas de solução alcoólica de FeCl3, a seguir agitou‐se e observou‐se se havia variação na
coloração ou formação de precipitados.
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Determinação de antocianinas, antocianidinas e flavonóides
Colocou‐se 1 mL do extrato em três tubos de ensaio distintos, logo após, acidulou‐se um
tubo em pH 3 e alcalinizou‐se os outros dois em pH 8,5 e pH 11, observou‐se quais quer variação
na coloração.
Análise de leucoantocianidinas, catequinas e flavonas
Tomaram‐se dois tubos de ensaio e colocou‐se em cada 1 mL do extrato, logo em seguida,
acidulou‐se o primeiro com HCl até pH 1‐3 e alcalinizou‐se o outro com NaOH até pH 11,
aqueceu‐se em lâmpada de álcool durante 2‐3 minutos, observou‐se alteração para
intensificação ou aparecimento de nova coloração em comparação ao teste anterior.
Determinação de saponinas
Homogeneizou‐se 1g do extrato e 3 mL de água destilada em tubo de ensaio e agitou‐se
por três minutos, observou‐se formação de espuma persistente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na determinação de fenóis e taninos, a polpa apresentou coloração verde claro, ficando
evidente a presença de taninos flabobênicos. Na avaliação para identificar a presença de
antocianinas, antocianidinas e flavonoides, observou‐se em pH 3, a polpa apresentou coloração
amarelo laranjada, em pH 8,5; a polpa apresentou coloração amarela, em pH 11, a polpa obteve
coloração amarela, fazendo assim referências a flavononas, flavonóis e xantonas,
respectivamente. No teste para qualificação de leucoantocianidinas, catequinas e flavonas, com
adição em pH 1‐3, a polpa obteve coloração laranja‐vermelhado, já em pH 11 a polpa obteve
coloração amarelo, ficando evidente a presença de leucoantocianidina. No teste para observar a
existência de saponinas, observou‐se formação de espuma persistente na polpa, estando
presente heterósides saponínicos (Tabela 1).
Tabela 1 – Resultado da análise fitoquímica da polpa do noni (Morinda Citrifolia L.)
[Resultado positivo (+), Resultado negativo (−)]
TRIAGEM FITOQUÍMICA
Parte da Planta
Composto Químico

Polpa

Antocianidinas

−

Antocianinas

−

Auronas

−

Catequinas

−

Chaconas

−
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Fenóis

−

Flavonas

+

Flavonóis

+

Flavononas

−

Leucoantocianidinas

+

Saponinas

+

Taninos Flobabênicos

+

Taninos Pirogálicos

−

Xantonas

+

CONCLUSÃO
A polpa do fruto do noni (Morinda Citrifolia L.) apresentou resultado positivo para
flavonas, flavonóis, leucoantocianidinas, saponinas, taninos flabobênicos e xantonas.
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RESUMO
Este artigo apresenta os resultados de uma proposta
didática realizada por um grupo de pesquisa do CNPq,
do Instituto Federal e Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba com o tema Reações Exotérmicas e
Endotérmicas na disciplina de química junto a uma
classe de jovens e adultos do terceiro ano do nível
médio; na escola estadual Maria de Lourdes Araújo
localizada em Santa Rita – PB. Uma metodologia didática

que relaciona o conteúdo à vivência dos estudantes é o
nosso principal desafio devido rejeição aquela ciência.
Numa tentativa de facilitar a aprendizagem e
valorizar/despertar o interesse do alunado, o conteúdo
foi trabalhado de forma dinâmica e associado ao
conhecimento prévio dos estudantes, usando
experimentos contextualizados com exemplos do
cotidiano.

PALAVRAS‐CHAVE: contextualização, experimentação, ensino de Química.

PROPOSALS FOR TEACHING OF CHEMISTRY FOR YOUNG AND ADULTS: PLANNING AND
DIALOGUE WITH ENDOTHERMIC AND EXOTHERMIC EXPERIMENTS
ABSTRACT
This article shows the results of a didactic proposal
performed by a research CNPq group of the Institute
Federal and Education, Science and Technology of
Paraíba with the Exothermic and Endothermic Reactions
theme in the discipline of chemistry, with a class of
young and adults on the third year of high school; at the
state school Maria de Lourdes Araújo, located in Santa
Rita – PB. A didactic methodology relating the content

to the student’s experience is our main challenge,
because due rejection to that science. In an attempt to
facilitate learning and value/arouse the student’s
interest, the content was worked dynamically and
associated to student’s prior knowledge, using
contextualized experiments along with examples of daily
rotine.

KEY‐WORDS: contextualization, experimentation, chemistry teaching.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, discute‐se muito sobre possíveis formas de melhorar a educação em
nosso país. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), o Índice De Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do
Ensino Médio permaneceu praticamente inalterado, pois a nota alcançada pelas
escolas brasileiras foi de 3,7 em 2011, ou seja, um crescimento de apenas um décimo
quando comparado ao IDEB de 2009, onde a nota alcançada foi de 3,6 (BRASIL, 2011).
Essa situação não é exclusividade deste nível de educação, outras modalidades
enfrentam problemas parecidos, como a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, de nº. 9.394 de 20 de dezembro de
1996 estabeleceu o ensino fundamental gratuito a todos, incluindo‐se as pessoas que
não puderam concluir a escola em tempo hábil, dando‐lhes oportunidades
educacionais apropriadas, considerando as suas características, seus interesses e
condições de vida e de trabalho. Assim, a EJA se torna uma modalidade da educação
básica (BRASIL, 1996).
Nesta referida modalidade em especial, observasse que as recomendações descritas
no texto da LDB não vêm sendo cumpridas nas escolas públicas brasileiras. Muitos
professores ainda acomodam‐se em apenas fazer a cópia do livro didático em sala de
aula, não querem ou alegam não terem tempo para buscar algo novo para a sala de
aula (LOBATO, 2005).
Desta forma, práticas pedagógicas que visem melhorar esse quadro são
imprescindíveis, haja vista que esses professores fazem uso do método tradicional de
aula, que no cenário atual, é apontado como um erro metodológico se aplicado
demasiadamente, pois estudante é visto apenas como um mero recipiente que recebe
e armazena as informações que lhes são passadas, retendo‐as na memória e depois
prestando contas, através de provas, testes e uma infindável série de exercícios
repetitivos (FREIRE, 2002).
Ainda, segundo Freire (2002), essa visão de ensino, se traduz numa educação
“bancária”, onde o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam não
saber de nada, assim o educador que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas
e inalteráveis, será sempre o indivíduo detentor do conhecimento enquanto os alunos
serão sempre os que não sabem de “nada”.
Quando direcionamos nossa atenção para o ensino de Química na Educação de Jovens
e Adultos, percebe‐se um cenário ainda mais agravante, pois a didática utilizada ainda
privilegia aspectos teóricos em níveis de abstração inadequados aos dos estudantes
(BRASIL, 2008), visto que as aulas são geralmente desconexas dos conhecimentos que
os educandos trazem consigo, assim como longínqua da realidade dos mesmos.
Na maioria das escolas, as aulas de química são desenvolvidas de forma meramente
tradicional, presas as memorizações e sem relação com a vida prática do aluno. Essa
maneira simplista ultrapassada e até mesmo autoritária de conceber o processo de
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ensino, certamente não deixa transparecer a complexidade que caracteriza todo o ato
de ensinar (NANNI, 2004).
Krasilchik (2004) acrescenta que a maneira unidirecional de uma aula tradicional, gera
o desinteresse dos alunos e consequentemente um baixo rendimento escolar, o que
suscita uma ineficiência no ensino, pois as aulas são dissociadas do cotidiano dos
educandos. A incompreensão desta matéria leva os estudantes a não relacioná‐la com
fenômenos comuns e o conteúdo acaba por se tornar incógnito.
Ainda segundo Oliveira (2004), quando o professor aplica sua aula de forma expositiva
tradicional, centralizando‐se na simples memorização e repetição de nomes, fórmulas
e cálculos, totalmente desvinculados do dia‐a‐dia e da realidade dos alunos, faz com
que a Química seja maçante, fazendo com que os próprios estudantes questionem o
motivo pelo qual estão estudando, pois o conteúdo apresentado é totalmente
descontextualizado.
O processo de ensino‐aprendizagem de Química deve decorrer de situações
significativas e experimentais, aplicado ao alunado de tal maneira que os possibilitem
perceber que o estudo desta disciplina não é só o fato de “decorar” símbolos e nomes,
mas sim que há relação entre o cotidiano e práticas desta ciência (CHASSOT, 2003).
Dentro desse contexto, há necessidade de superar o atual ensino praticado,
proporcionando o acesso a conhecimentos químicos que permitam a construção de
uma visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o
indivíduo se reconheça como participante de relações diretas com a ciência e suas
tecnologias (BRASIL, 2006).
O ensino, principalmente para os alunos da EJA, deve ter como foco um conjunto de
situações significativas, pois esse público traz consigo uma grande carga de
conhecimentos advindos de suas experiências, de tal forma que o professor precisa
aproveitar esse conhecimento para que o aluno desenvolva‐se, oferecendo
possibilidades para o mesmo poder transitar seu conhecimento empírico para um
conhecimento cientifico (GADOTTI & ROMAO, 2000).
Para Giordan
a elaboração do conhecimento científico apresenta‐se dependente de uma
abordagem experimental, não tanto pelos temas de seu objeto de estudo,
os fenômenos naturais, mas fundamentalmente porque a organização desse
conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios da investigação.
Tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigação
é uma necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o
ensino de ciências, pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito
deve se dar preferencialmente nos entremeios de atividades investigativas.
(1999, p.44)

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

Entretanto, para a experimentação ter significado, as aulas experimentais não podem
ser tradicionais e predeterminadas, isto é, aquelas baseadas em roteiros fechados, que
não proporcionam a autonomia e a criatividade dos estudantes.
Segundo os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais),
a experimentação formal em laboratórios didáticos, por si só, não soluciona
o problema de ensino‐aprendizagem em Química. As atividades
experimentais podem ser realizadas na sala de aula, por demonstração, em
visitas e por outras modalidades. Qualquer que seja a atividade a ser
desenvolvida, deve‐se ter clara a necessidade de períodos pré e pós‐
atividade, visando à construção dos conceitos. Dessa forma, não se
desvincula "teoria" e "laboratório" (BRASIL, 1999, p. 75).

Guimarães (2009) relata que ao utilizar a experimentação, associando os conteúdos
curriculares ao que o educando vivenciou, o educador trabalhará de forma
contextualizada, pois não é o problema proposto pelo livro ou a questão da lista de
exercício, mas os problemas e as explicações construídas pelos atores do aprender
diante de situações concretas.
Assim, o uso da experimentação associada à contextualização no ensino apresenta‐se
como uma estratégia metodológica de grande valia, visto que contribuem no processo
de ensino aprendizado se dotadas de objetivos e alunos enquanto meio de envolver os
discentes nos temas em pauta, mas também priorizar seu contato com os fenômenos
químicos, possibilitando a criação de modelos que façam sentido para os estudantes a
partir de suas próprias observações e conclusões (GIORDAN, 1999).
Frente aos questionamentos aqui expostos, o presente trabalho visa mostrar os
resultados obtidos a partir da aplicação de uma aula diferenciada numa escola
estadual na Paraíba com uma turma do terceiro ano do ensino médio da EJA.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo será a pesquisa participante, segundo Severino
(2008, p. 120) é definida como ‘aquela em que o pesquisador, para realizar a
observação dos fenômenos, compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados,
participando, de forma sistemática e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das
suas atividades’.
O desenvolvimento deste estudo ocorreu na escola Estadual Maria de Lourdes,
localizada na cidade de Santa Rita – PB, com a turma do terceiro ano do nível médio de
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jovens e adultos no turno da noite. A classe possui 40 (quarenta) alunos, dos quais 37
participaram de todos os momentos deste ensaio.
O professor de química da escola, que também é integrante do grupo de pesquisa que
desenvolveu este trabalho, vem atuando com este alunado acerca de um ano. Durante
esse período de convivência, observou atentamente as necessidades desse público,
corroborando com um planejamento de aula mais eficiente, focado nos misteres dos
discentes para conseguirmos uma participação discente mais ativa.
Desta forma, a metodologia planejada e aplicada buscou criar um ambiente escolar
que proporcionasse a todo o alunado uma oportunidade de associar o conhecimento
científico com o conhecimento popular, contribuindo assim, para um melhor processo
de ensino e aprendizagem, tentando atribuir mais significado aos conceitos
acadêmicos, bem como facilitando o trabalho docente em sala de aula.
Todas as etapas foram planejadas previamente com a participação e contribuição de
todos os integrantes do grupo, para garantir que houvesse uma garantia das
sequências didáticas entre os assuntos que seriam ministrados, e que os mesmos
estivessem em consonância com a modalidade de ensino a qual se destinava.
Conforme Leach et al (2005), as atividades que são planejadas de maneiras sequenciais
podem contribuir para a aprendizagem de diversos conteúdos em ciências.
A realização deste trabalho foi dividida em duas etapas.
1ª ‐ Correspondente ao planejamento das atividades: Tal ação contou com a
participação de todos os integrantes do grupo de pesquisa, incluindo o professor da
turma, para sistematizar as ações da forma mais simples possível, mas sem perder as
características didático‐pedagógicas do conteúdo químico; discutiu‐se e selecionaram‐
se as práticas a serem realizadas na sala, bem como o roteiro delas.
2ª ‐ Correspondente á aplicação da atividade em sala de aula: Para a sua realização
foram necessárias duas aulas de 35 (trinta e cinco) minutos cada. Nesta etapa foram
realizados três experimentos, com o intuído de demonstrar e facilitar o entendimento
dos discentes perante o desenvolvimento do conteúdo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para iniciar a aplicação, fez‐se alguns questionamentos aos alunos a respeito dos
conteúdos que seriam trabalhados e àqueles não conseguiram responder. A equipe,
percebendo esta dificuldade dos alunos, promoveu uma explanação breve dos temas
que seriam abordados com o objetivo de identificar o conhecimento prévio que os
discentes tinham.
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Depois, o professor perguntou aos alunos se eles conseguiriam identificar alguma
reação química exotérmica ou endotérmica no seu cotidiano. Vários alunos tentaram
responder, porém nenhum chegou a uma resposta que representasse alguma das
reações.
Devido a essa problemática, o docente decidiu oferecer subsídios para que os alunos
refletissem e conseguissem identificar ao menos um tipo de reação ao perguntar aos
seus alunos se eles tinham tomado café da manhã. A grande maioria respondeu que
sim e uma minoria salientou que não, pois havia se atrasado para ir ao trabalho.
Então, o professor indagou “o que vocês comeram hoje pela manhã? alguém utilizou o
fogão?”. Os alunos mencionaram o que haviam comido e muitos deles informaram
que não tinham utilizado o fogão, pois consumiram apenas algumas frutas; em
determinado momento um aluno chamou a atenção do professor, com o seguinte
diálogo “professor, professor, já sei! É o gás né?”, em seguida o professor respondeu
“exato aluno, parabéns pela observação”.
Assim sendo, o professor explanou aos educandos que para preparar café, por
exemplo, é preciso aquecer a água. Esse processo que vai liberar certa quantidade de
energia e assim possibilitar o aquecimento da água que ocorre a partir da combustão
do gás de cozinha (reação exotérmica), demonstrada pela reação de combustão
(equação 1) de um dos componentes do gás de cozinha, o gás butano.
C4H10(g) + 13/2 O2(g)  4 CO2(g) + 5 H2O(g) + calor

(equação 1)

Após a explicação acima, o professor perguntou aos alunos se eles tinham o costume
de lavar roupas; muitos responderam que não, pois esse serviço ficava por conta das
companheiras, mas uma porção da turma (mulheres) respondeu que sim. A este grupo
indagou‐se como elas faziam isso e as respostas foram unânimes: uso do sabão em pó.
Então o professor arguiu se elas sentiam alguma diferença de temperatura quando
adicionavam o sabão em pó sobre as roupas e mais uma vez a resposta foi unânime:
todas sentiam a mão esquentar quando colocavam o sabão.
Quando o professor da turma questionou o porquê dessa sensação, nenhum aluno
conseguiu chegar a uma conclusão, logo o docente explicou que esse fato ocorre por
conta da presença de uma substância química no sabão em pó, chamada de hidróxido
de sódio, que em contato com a água resulta numa reação de dissociação (equação 2),
liberando energia (exotérmica) que as estudantes sentiam através do tato.
Como a sensação descrita não era comum a todos os alunos, foi executada a primeira
prática (Figura 1), a qual foi adicionado aproximadamente 5g de hidróxido de sódio em
50 mL de água.
NaOH(s)

H2O

Na+ + OH-
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A dissociação do hidróxido de sódio no cátion Na+ (íon sódio) e ânion OH‐ (íon
hidroxila), em água, trata‐se de um processo de natureza exotérmica. A energia
liberada é tão perceptível que não é necessário de instrumentação para perceber tal
energia, o recipiente no momento da adição do hidróxido esquentou
consideravelmente que pôde ser determinada pelo aumento da temperatura.
A equipe do projeto convidou três alunos, propositalmente, pois esses tinham
informado que nunca haviam lavado roupa e consequentemente não imaginavam
como seria o exemplo de reação exotérmica discutido em sala de aula.

Figura 1‐ Aplicação da primeira prática: reação exotérmica. Fonte: Própria.
Após o experimento, perguntou‐se aos alunos se eles tinham gostado da prática e
todos responderam que sim. Uma das respostas dadas chamou a atenção do
professor “eu nem imaginava que essas pedrinhas podiam aquecer a água, ficou
quente mesmo, não da nem pra segurar o copo”. A energia liberada de dissociação foi
comprovada pelo aumento da temperatura, que foi medido no termômetro pelo aluno
com um resultado de 48°C.
Frente ao experimento, os alunos ficaram curiosos para saber como seria uma reação
endotérmica, então o professor os desafiou a identificar esse tipo de reação no
cotidiano deles. E, novamente, muitas respostas foram dadas, mas nenhuma coerente.
A equipe decidiu iniciar a segunda prática (Figura 2) convidando dois alunos para virem
à frente da sala. Dois chumaços de algodão foram embevecidos no líquido contido
num recipiente não identificado e passou os chumaços de algodão no braço de cada
um dos alunos.
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Figura 2 ‐ Aplicação da segunda prática: reação endotérmica. Fonte: Própria.
Posterior ao contato dos alunos com os chumaços de algodão, perguntou‐se qual a
sensação que eles sentiram. Os dois falaram que o local ficou mais frio; então foi
solicitado aos dois alunos que assoprassem a parte de pele molhada, logo após houve
a indagação “qual a sensação?” e os dois alunos responderam que o local ficou mais
gelado.
O professor explicou que era o álcool comum (etílico), substância volátil que precisa de
energia para evaporar, e tal energia é “tirada” da nossa pele na forma de calor; essa
reação é considerada endotérmica, já que para ela ocorrer, precisa de calor. Esse
fenômeno físico ocorre através da agitação das moléculas do álcool, que em contato
com a pele absorve o calor (energia térmica) necessária para que passe do estado
líquido para o estado de vapor, causando a sensação de frio na pele.
Em seguida, o professor perguntou aos alunos quais eram as formas de “produzir”
fogo e várias respostas foram dadas. O professor lançou o seguinte desafio, “como é
que a gente pode fazer fogo sem utilizar nenhuma dessas técnicas? Não vale fósforo,
isqueiro, atrito, nenhuma delas, como a gente conseguiria produzir fogo? Será que
existe alguma forma?”. A turma debateu e afirmou que seria impossível, não havia
como fazer fogo sem nenhuma dessas ações.
Diante dessa conclusão dos estudantes, o professor iniciou o terceiro experimento
(Figura 3) com dois compostos e demonstrou ao grupo de estudantes como a química
é fascinante. Foi utilizado a glicerina em solução e o permanganato de potássio em
comprimido, ambos adquiridos em farmácia. Inicialmente foi aumentado a superfície
de contato dos comprimidos, triturando‐os, em seguida colocados em cima de uma
folha de papel e foi adicionado três gotas de glicerina sobre o pó.
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Figura 3 ‐ Terceiro experimento: reação exotérmica. Fonte: Própria.
Os referidos compostos quando em contato, iniciam um processo de combustão
espontânea (equação 3).
14 KMnO4(s) + 4 C3H5(OH)3(aq)  7 K2CO3(s) + 7 Mn2O3(s) + 5 CO2(g) + 16 H2O(g)
(equação 3)
O permanganato de potássio por ser um agente oxidante muito forte provoca a
oxidação da glicerina liberando uma energia muito alta que é perceptível pela
presença da chama. A reação é extremamente exotérmica, liberando uma grande
quantidade de energia em forma de calor capaz de iniciar o processo de combustão do
papel, gerando uma chama por todo material inflamável (Figura 4).

Figura 4 ‐ Demonstração do terceiro experimento. Fonte: Própria.
Ao final deste experimento foi perceptível à empolgação dos alunos, eles ficaram
fascinados com a reação exotérmica e perguntaram quais os compostos eram
necessários para o experimento, mas por questões de segurança preferiu‐se não
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divulgar os componentes da reação, e sim ratificar os conceitos químicos envolvidos na
vivência didática.
Durante o desenvolvimento da prática foi notório o interesse da turma, pois o que até
então era abstrato agora possuía um significado. Durante o procedimento surgiram
discussões, contextualizando com fatos do cotidiano. A realização desta atividade
experimental deve estar relacionada a uma estratégia eficiente para a criação de
problemas reais que permitam a contextualização e estimule questionamentos
(GUIMARÃES, 2009).
Para finalizar a aplicação, a equipe realizou uma breve revisão dos conteúdos
trabalhados para averiguar o grau de significância que eles tiveram para os alunos
envolvidos na aplicação a partir de um questionamento final, então o professor
interpelou os estudantes sobre os tipos de reações vistos na aula e um aluno afirmou
com consentimento da turma “reação endotérmica absorve energia e a exotérmica
libera né professor! ”, tendo assim um resultado satisfatório, pois quase todos ali
presentes demonstraram com suas opiniões que as aplicações foram válidas e que os
conceitos ali trabalhados foram aprendidos.
CONCLUSÃO
O uso de uma metodologia diferenciada estimulou os alunos, fazendo com que eles
prestassem atenção, tirassem dúvidas e buscassem um aprendizado mais significativo.
A abordagem do conteúdo relacionado ao cotidiano dos alunos trouxe um
desenvolvimento intuitivo e cognitivo, comprovando que a aula dialogada através da
problematização e das experiências de vida juntamente a experimentação facilita a
observação e a compreensão dos tópicos químicos abordados.
Diante do exposto pode‐se identificar que o professor deve planejar e buscar
ferramentas didáticas diferenciadas para obter a compreensão dos alunos a partir do
saber popular e do mundo do trabalho, fazendo com que os estudantes não sejam
passivos, mas sim cidadãos pensantes, críticos e produtores do seu próprio
conhecimento.
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RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido a fim de avaliar a
viabilidade em utilizar as microemulsões (ME’s) de
biodiesel, como meios de análise para determinar íons
metálicos, inicialmente, o Cd2+, pela técnica voltametria
de Redissolução Anódica no modo Onda Quadrada.
Para isso, diagramas pseudoternários foram construídos
e caracterizados com o intuito de escolher um ponto de
interseção entre todos os diagramas que garantisse a
estabilização e melhor resposta às análises. A razão
escolhida foi 70% da razão C/T (Etanol/Triton™) 2:1, 20%
de biodiesel metílico de babaçu puro (BMB‐100) e 10%

de solução aquosa de HNO3. As medidas voltamétricas
foram realizadas após a otimização dos parâmetros
instrumentais
que
apresentaram
resultados
satisfatórios, com o valor do coeficiente de correlação
da curva analítica igual 0,9998 e uma recuperação de
97%. Desse modo, o uso de ME’s de biodiesel é um
meio alternativo que pode viabilizar a determinação de
outras espécies metálicas pela técnica usada, tais como,
as especificadas nas normas que regulamentam os
limites permitido para garantir a qualidade do biodiesel
usado.

PALAVRAS‐CHAVE: Microemulsão, Biodiesel, Cd2+, Voltametria.

DETERMINATION OF CADMIUM (II) IN BIODIESEL BY MICROEMULSION STRIPPING
VOLTAMMETRY
ABSTRACT
This study was conducted to assess the feasibility of
using microemulsions (ME 's) of biodiesel , as a means of
analysis for determination metal ions initially Cd2 + by
anodic stripping Voltammetry technique in Square Wave
mode. For this, pseudo ternary diagrams were
constructed and characterized in order to choose a point
of intersection between all diagrams to guarantee the
stabilization and better response analyzes. The reason
chosen was 70% T / C (ethanol / Triton ™) 2:1, 20% pure
biodiesel methyl babassu (BMB ‐100) and 10% aqueous

HNO3. The voltammetric measurements were
performed after optimization of instrumental
parameters showed satisfactory results, with the value
of the correlation coefficient of the calibration curve
equal to 0.9998 and a recovery of 97 %. Thus, the use of
ME’s biodiesel is an alternative that can facilitate the
determination of other metal species by the technique
used, such as those specified in the regulations
governing allowable limits to ensure the quality of
biodiesel used.

KEY‐WORDS: Microemulsion, Biodiesel, Cd2+, Voltammetric.
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DETRMINAÇÃO DE CÁDMIO (II) EM MICROEMULSÃO DE BIODIESEL POR VOLTAMETRIA DE
REDISSOLUÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Até pouco tempo atrás, o uso de microemulsões para determinações analíticas em combustíveis,
era realizado apenas pela técnica espectroscopia de absorção atômica com forno de grafite
(SOUZA et al., 2008). Entretanto, muito recentemente, as técnicas eletroanalíticas mais
especificamente as técnicas de pré‐concentração, têm sido também estudadas, cujos resultados
são bastante promissores (CARDOSO et al., 2007).
Em combustíveis, a presença de metais normalmente ocorre em baixas concentrações, dessa
forma, é necessário o uso de técnicas com grande sensibilidade para estas determinações
(SOUSA et al., 2008).
Muitos metais, como cobre, chumbo, cádmio, vanádio, níquel, alumínio, ferro, cobalto, entre
outros, podem estar presentes em várias matrizes da indústria de petróleo e até em
biocombustíveis. Em grandes concentrações, esses metais podem afetar o processo e o sistema
econômico do combustível. A determinação desses elementos é, portanto, um assunto de grande
interesse, tanto pela relevância ambiental por considerar as emissões veiculares, como também
por ser uma das fontes mais comuns de metais traços no ambiente (MARTINIANO, 2012).
Dentre os métodos eletroanalíticos, a voltametria, nos seus diversos modos, é uma técnica
eletroquímica onde as informações qualitativas e quantitativas de uma espécie química são
obtidas a partir do registro de curvas corrente‐potencial, feitas durante a eletrólise dessa
espécie em uma célula eletroquímica constituída de três eletrodos, sendo um deles um
microeletrodo (o eletrodo de trabalho), um eletrodo de referência e um eletrodo auxiliar
(ALEIXO, 2003). O potencial é aplicado entre os dois eletrodos (trabalho e de referência) em
forma de varredura, isto é, variando‐o a uma velocidade constante em função do tempo. O
potencial e a corrente resultante são registrados simultaneamente. A curva corrente vs.
potencial obtida é chamada de voltamograma.
No conjunto de técnicas voltamétricas, a voltametria de onda quadrada (VOQ) de varredura
rápida tem sido incorporada em diversos instrumentos comerciais. Ainda que a voltametria de
onda quadrada tenha surgido em 1957 devido aos estudos de Baker, a utilização da técnica era
limitada pela tecnologia eletrônica. Com os progressos da tecnologia analógica e digital, ela
passou a ser incorporada nos polarógrafos a partir dos anos 80, principalmente, na sua forma de
varredura rápida (ALEIXO, 2003).
A principal vantagem da VOQ é a possibilidade de se obter correntes de pico bem definidas em
experimentos executados em alta velocidade de varredura, resultando em análises mais rápidas
e com alta sensibilidade. Além disso, por tratar‐se de uma técnica de pulso, a corrente faradaica
pode ser registrada no final do pulso, instante no qual a contribuição da corrente capacitiva é
minimizada (BARD; FAULKNER, 2001).
É uma das técnicas voltamétricas de pulso mais rápidas e sensíveis. Os limites de detecção
podem ser comparados aos das técnicas cromatográficas e espectroscópicas. Além disso, a
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análise dos parâmetros característicos desta técnica também possibilita a avaliação cinética e
mecanística do processo eletródico em estudo (SOUZA et al., 2003).
Os óleos vegetais, como alternativa de combustível, começaram a ser estudados no final do
século XIX por R. Diesel, sendo que estes eram usados in natura, ou seja, na forma de óleo. Mas o
uso direto nos motores apresentava muitos problemas. Porém, alternativas têm sido
consideradas para melhorar o desempenho de óleos vegetais em motores do ciclo diesel, como
por ex., a transesterificação do óleo produzindo o Biodiesel que apresenta propriedades
semelhantes ao Diesel (LIMA et al., 2007).
Matrizes muito complexas, como o Biodiesel, oferecem resistência de transporte de cargas, por
isso, para analisar amostras dessa matriz por voltametria, é necessário realizar um tratamento da
amostra. O método mais convecional envolve a digestão ácida que oferece um grande risco de
contaminação da amostra, potencial perda do analito devido às várias etapas envolvidas, como
também, é um processo demorado.
A técnica de Sistemas de microemulsão (SME) é um método que em aplicações eletroanalíticas
elimina o pré‐tratamento da amostra e diminui o risco de contaminação. É um método rápido
que apresenta excelentes resultados e reduz o custo na preparação de amostras para fins de
estudos analíticos e eletroquímicos. O trabalho objetiva utilizar as nanoemulsões e
microemulsões caracterizadas como meios de análises para determinação de cádmio no
biodiesel, através de medidas eletroanalíticas.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Após avaliar e estudar a dinâmica dos SME, nos diagramas pseudoternários construídos,
amostras foram selecionadas e utilizadas como meio para análise e determinação do íon metálico
no biodiesel. Para aplicações eletroquímicas, foi escolhido um ponto (amostra) correspondente a
interseção entre as regiões de microemulsão entre todos os diagramas caracterizados, sendo
esta, uma ME que apresenta 70% da razão C/T (Etanol/Triton™) 2:1, 20% de biodiesel metílico de
babaçu puro (BMB‐100) e 10% de solução aquosa de HNO3.
A técnica escolhida requer que a amostra seja submetida a adições sucessivas de uma
determinada solução aquosa do metal de interesse e, por se tratar de microemulsão, um sistema
altamente estável, mas sob uma determinada composição, onde a alteração de seus
constituintes pode ser agente limitante para manter sua estabilidade, foi necessário submeter a
amostra microemulsionada a uma série de adições sucessivas de água, até que esta atingisse a
concentração micelar crítica, dessa forma, garantindo que quando aplicada nessas mesmas
condições, para a determinação do metal, garantisse sua estabilidade durante as análises.
Segundo a literatura, para melhorar as condições da amostra, e que o meio fique mais favorável
para algumas espécies metálicas o pH deve ser ajustado. Assim, foi estudada uma faixa de pH
entre 3,0 e 7,0, com a substituição da água por uma solução aquosa de ácido nítrico em
concentração conhecida até que este atingisse o pH desejado.
A técnica utilizada para determinação do metal Cd2+ foi a Voltametria de Redissolução Anódica,
no modo onda quadrada. As medidas voltamétricas foram realizadas em um analisador
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Voltamétrico Autolab (Metron) PGSTAT 302, interfaceado a um computador para registro dos
dados.
Os experimentos eletroquímicos foram realizados em células de vidro pirex. O eletrodo
compósito de grafite poliuretana modificado SBA‐15 (GPUSBA), foi utilizado como eletrodo de
trabalho, um fio de platina e Ag/AgCl como eletrodo auxiliar e referência respectivamente, a
ilustração está demostrado na Figura 1.

Figura 1. Ilustração da Célula eletroquímica e eletrodos utilizados na análise por voltametria:
eletrodo de trabalho compósito de grafite poliuretana modificado SBA‐15 (GPUSBA); eletrodo de
referência Ag/AgCl e eletrodo auxiliar de fio de platina.
Alguns parâmetros usuais referentes à técnica como amplitude de pulso e velocidade de
varredura e outros foram otimizados para melhorar a sensibilidade da técnica, esses foram
ajustados mediante estudos prévios. Para otimização dos parâmetros estudados, utilizou‐se o
seguinte procedimento: em uma célula eletroquímica foram adicionados 10 mL de Microemulsão
de biodiesel. Foi preparado uma solução aquosa de Cd2+ a 5,54 x 10‐4 mol.L‐1 onde este, foi
realizado uma adição de 20 µL desta solução na microemulsão. Esta mistura foi deaerada com
nitrogênio durante 10 minutos e, em seguida, procederam‐se as medidas eletroquímicas.
Após a definição das melhores condições experimentais, foi realizada a determinação do analito
em uma amostra previamente contaminada com 8,6 x 10‐7 mol.L‐1 de Cd2+, afim de verificar a
eficiência do método em recuperar a concentração adicionada. Os dados foram tratados
estatisticamente a partir da construção da curva analítica.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
• Escolha da amostra de microemulsão para aplicação analítica

Ao avaliar as amostras microemulsionadas, somente uma apresentou condições
favoráveis para aplicação na técnica voltamétrica no que se diz respeito ao teste de adição. Na
Figura 2 é mostrada sua localização dentro do diagrama de fase.

Figura 2. Localização da amostra de microemulsão no diagrama de fase pseudoternário.
A amostra em questão é constituída de 70% da razão C/T; 10% de água e 20% de biodiesel, sob
essas concentrações suportou uma carga de 680 µL de uma determinada solução aquosa,
tornando‐se apta a aplicação na voltametria e garantindo sua estabilidade.
Para realizar o ajuste do pH com o objetivo de melhorar as condições analíticas da amostra,
realizou‐se a substituição da água da microemulsão por uma solução aquosa de ácido nítrico,
esta foi estudada em diferentes concentrações, até que encontrasse um pH próximo do ideal,
sendo o esquema representado na Figura 3.

Figura 3. Ajuste de pH com Ácido nítrico em amostras de Microemulsão de Biodiesel de Babaçu
Puro (B100); C/T=2 Etanol/Triton™ X‐100.
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 Teste preliminar para determinação de Cd 2+
Foi realizado um teste preliminar de viabilidade da metodologia estudada para a determinação
de Cd2+. Neste teste, a amostra foi analisada nas condições experimentais expressas na Tabela 1.
Tabela 1 ‐ Condições experimentais para a determinação de Cd2+ através da técnica de
Voltametria de onda quadrada (SWV)

Fonte: Dados da Pesquisa (LPQA/UFMA)

Inicialmente a leitura da amostra previamente contaminada, apresentou um “pico” em um
potencial próximo ao do metal Cd2+ ‐800 (V), em seguida, realizou‐se uma adição de 20 µL do
padrão de Cd2+ a uma concentração de 2 x 10‐2 mol.L‐1. O aumento da corrente, após a adição,
sugere a presença do íon Cd2+nesta amostra de Microemulsão de biodiesel. O voltamograma
obtido com esse teste experimental está demonstrado na Figura 4.
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Figura 4. Resposta Voltamétrica para determinação de Cd2+ em microemulsão de biodiesel sem
adição de Cd2+ por VOQ. Parâmetros: Edep= ‐0,9 V; tdep= 120 s; v= 100 mV s‐1. As mesmas
condições da amostra para a adição de 2,0 x10‐2 mol L‐1 de Cd 2+.
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Assim, a utilização de microemulsão como meio de pré‐tratamento, mostrou‐se viável
para analisar o íon do metal em estudo, principalmente pela boa resposta analítica.
 Otimização das condições experimentais
Com o objetivo de aumentar a sensibilidade da técnica em relação ao analito, foi realizada a
otimização dos parâmetros instrumentais de forma univariada. Na Tabela 2 encontram‐se os
valores das condições experimentais já otimizadas.
Tabela 2 ‐ Parâmetros voltamétricos otimizados para determinação de Cd2+ em amostras de
Biodiesel.
PARÂMETROS

ESPECIFICAÇÕES

Tempo de Deposição

60s

Tempo de Equilíbrio

15 s

Potencial Inicial

‐1.3 V

Potencial Final

‐0.3 V

Potencial de Deposição

‐0.9 V

Frequência

10 Hz

Amplitude de Pulso

40 mV

Potencial de Escada

5 mV

Direção de Varredura

Anódica

Modo de Varredura

VOQ

Fonte: Dados da Pesquisa (LPQA/UFMA)

Os voltamogramas obtidos para Cd2+ em amostras microemulcionadas de biodiesel metílico de
babaçu puro (BMB‐100) foram analisadas em termos de corrente de pico anódica, onde foi fixado
os parâmetros otimizados anteriormente. Na Figura 5, são apresentados os voltamogramas
referentes à determinação do metal em estudo, pela técnica VOQ.
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Figura 5. Voltamogramas referentes à análise de Cd2+ em amostra de biodiesel de babaçu
microemulsionada. [Cd2+]: (A) branco: C/T Etanol/ Triton™ 2:1 e Solução de HNO3 1%; (B) Amostra
microemulsionada BMB‐100; (C) 2x10‐9 mol L‐1; (D) 4x10‐9 mol L‐1; (E) 6x10‐9 mol L‐1; (F) 8x10‐9 mol
L‐1; (G) 1x10‐8 mol L‐1; (H) 1,2x10‐8 mol L‐1.
Os voltamogramas obtidos a partir de adições sucessivas de 20 μL de solução estoque de Cd2+
1,00 x 10‐6 mol L‐1 mostraram‐se bem definidos, caracterizados por processos redox próximos do
potencial característico do analito. Além disso, pode‐se observar que houve um crescimento da
corrente de pico proporcionalmente ao aumento da concentração do íon metálico em estudo,
ficando evidente a dependência da corrente, com relação à concentração do Cd2+, que pode ser
observado a partir da construção da curva analítica. Na Figura 6, é mostrada a relação linear
entre a corrente e a variação da concentração de Cd2+ em cada medida.
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Figura 6. Curva analítica da determinação de Cd2+ em amostra microemulsionada de biodiesel de
Babaçu. Dados obtidos a partir da Figura 5.
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Conforme observado na Figura 6, há uma linearidade entre as correntes de pico e as
concentrações do analito. Essa relação foi obtida pela regressão linear que obteve um coeficiente
de correlação de 0,9998. A concentração de Cd2+ na amostra foi de 8,4 x 10‐7 mol L‐1, obtendo
assim uma recuperação de 97%.
4. CONCLUSÃO
As Microemulsões estudadas são meios propícios e viáveis para a determinação de espécies
metálicas em biodiesel por técnicas eletroquímicas, pois foi observado uma boa resposta nas
análises de Cd2+ pela técnica Voltametria de Redissolução Anódica por Onda Quadrada, usando
um eletrodo de eletrodo compósito de grafite poliuretana modificado SBA‐15 (GPUSBA), já que
houve linearidade satisfatória entre as correntes de pico e as concentrações do íon metálico.
Relação esta, obtida a partir da curva de analítica.
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Comentado [M1]: Deve ter uma síntese dos resultados e da
conclusão no resumo.

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo oferecer aos
discentes uma aprendizagem prazerosa e eficiente por
meio de uma gincana, cuja proposta foi intervir no
ensino de química em turmas da primeira série do
ensino médio da escola pública Estadual Drº José
Fernandes de Melo, localizado na cidade de Pau dos
Ferros ‐ Rio Grande do Norte, visando favorecer o
interesse pela química e a aprendizagem significativa.
Assim a gincana nasce como um conjunto de atividades
lúdicas que buscam despertar o interesse dos alunos, a
criatividade, e o trabalho em equipe, essas provas

buscavam revisar os conteúdos de Química estudados
ao longo do ano de 2013. A metodologia para a
preparação da gincana, primeiramente consistiu na
definição dos assuntos a serem aplicados, relacionando‐
os com atividades de conscientização ambiental. Dessa
forma, foi feita uma pesquisa bibliográfica, seguida da
construção das perguntas e micos relacionados à
perspectiva sustentável e finalmente foi feita a aplicação
da “Gincana da Química”, com o seu término, os
discentes deixaram por escrito suas opiniões em um
questionário a respeito da atividade desenvolvida.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino de Ciências, Ludicidade, Química.

LEARNING CHEMISTRY OF WAY PLAYFUL: THE GYMKHANA AS A TOOL FOR REVIEW OF THE
CONTENT USED DURING THE ACADEMIC YEAR 2013.
ABSTRACT
The present study aims to offer students a pleasant and
efficient learning through a gymkhana , whose tender
has been involved in teaching chemistry classes from the
first grade of secondary education public school State
Drº José Fernandes de Melo , located in Pau of Irons ‐
Rio Grande do Norte, aiming to encourage interest in
chemistry and meaningful learning . So the contest is
born as a set of recreational activities which seek to
awaken students' interest, creativity, and teamwork, the
evidence sought to review the contents of Chemistry

studied throughout the year 2013. The methodology for
the preparation of the contest first consisted in defining
the issues to be applied, relating them to environmental
awareness activities. Thus, a literature search was made,
followed by the construction of questions and tamarins
related to sustainable perspective and finally made the
implementation of "Gymkhana Chemistry", with its
completion, the students left their written opinions in a
questionnaire
about
the
activity
performed.

KEY‐WORDS: Science Teaching, Playfulness, Chemistry.
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APRENDENDO QUÍMICA DE MANEIRA LÚDICA: A GINCANA COMO INSTRUMENTO DE REVISÃO
PARA O CONTEÚDO LETIVO APLICADO DURANTE O ANO DE 2013.
INTRODUÇÃO
Uma temática bastante debatida em pesquisas na área de ensino é, sem dúvida, a
grande dificuldade que os alunos do nível médio enfrentam na aprendizagem dos conteúdos
relacionados á disciplina de Química. Diante disso, é necessário um esforço por parte dos
professores em oferecer aos estudantes um ensino que desperte o interesse pelas aulas de
Química. De acordo com Zanon et al., (2008) a motivação do estudante é o elemento chave nesse
processo, assim é necessário que o conhecimento científico seja apresentado numa perspectiva
disciplinar e formativa cultural.
Na tentativa de concretizar tais requisições, as atividades lúdicas, se sobressaem em
diferentes iniciativas no âmbito educacional, sejam estas dentro ou fora do ambiente escolar,
uma vez que o professor acaba saindo de uma linha tradicional, para despertar a curiosidade do
discente (BARROS et al., 2009). Entre os benéficos que as atividades lúdicas destacam‐se a
participação e a motivação dos alunos em aprender, desenvolvendo habilidades como o
raciocínio, a reflexão, e a construção do conhecimento cognitivo, físico, social e psicomotor.
Tendo em vista tais relações, o presente trabalho relata a ação de futuros professores de
química integrantes do projeto PIBID (Programa Institucional de bolsas de Incentivo a Docência)
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Câmpus
Pau dos Ferros, que em meio a essa problemática narrada, fizeram o uso dos jogos e atividades
lúdicas para revisar os conteúdos de química estudados ao longo do ano de 2013. Tais atividades
foram reunidas na "Gincana Química”, realizada entre as turmas de 1º ano do ensino médio da
Escola Estadual Drº José Fernandes de Melo, localizado na cidade de Pau dos Ferros – Rio Grande
do Norte (RN).
1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A Química é de fundamental importância, para sociedade tecnológica moderna atual. No
entanto, tem sido ensinada como uma coleção de fatos, descrição de fenômenos, enunciados de
teorias em que o aluno tem que memorizar. Assim os estudantes não discutem as causas dos
fenômenos, e nem estabeleçam relações entre a química e o cotidiano, nas palavras de Zanon et
al. (2008), “os estudantes não conseguem entender os mecanismos dos processos que estão
estudando”.
Isso acontece devido à maneira pela qual os temas são abordados, no caso do ensino de
química, o estudante acaba por vê‐la como uma ciência abstrata, já que muitas vezes não
consegue imaginar as ideias de espaço tridimensional. Essa aprendizagem mecânica
(memorização) faz com que aluno tenha conceitos desconectados e desprovidos de grande
significação. Para muda essa realidade, cabe aos educadores, buscarem estratégias didáticas para
mudar este quadro, para que os discentes vejam a Química, como uma ciência cujos conceitos e
leis são consequências diretas do comportamento da natureza (ROOS et al., 2009).
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O que é ressaltado por Lunetta (1991), ao afirma que os educadores, precisam
urgentemente mudar de postura, e deixar de ser um mero repassador de informações, para focar
suas ações na condição de mediador entre os conteúdos e os educandos. Diante dessa
conjectura, os jogos educativos ou didáticos fornecem um meio para que a aula se torne mais
dinâmica, proporcionando aos estudantes uma aprendizagem além da convencional (centrado na
teoria), interagindo com o contexto em que vivem. Assim, seus pensamentos serão muito mais
organizados, fundamentados e amplos, aumentando a curiosidade e vontade de aprender.
Silveira (1998) aponta que o emprego dos jogos:
[...] dentro do contexto de aprendizado, possibilita aos alunos a construção da
autoconfiança, e incremento da motivação. [...] sendo um método eficaz, que
possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo aprendido. Até
mesmo o mais simplório dos jogos pode ser empregado para proporcionar
informações factuais e praticar habilidades, conferindo destreza e competência
(SILVEIRA, 1998, p.2).

O educador Vygotsky (2007) diz que são nos momentos de maior descontração e
desinibição, proporcionando pelos jogos, que as pessoas se desbloqueiam e descontrair‐se, o que
permite uma maior aproximação, integração e interação entre o grupo, facilitando a
aprendizagem. O mediador, no caso o professor, deve oferecer possibilidades na construção do
conhecimento, respeitando as diversas singularidades.
Essas atividades segundo Santana e Rezende (2008), oportunizam a interlocução dos
saberes, envolvendo o indivíduo em todos os aspectos: cognitivos, emocionais e relacionais.
Tornando o aluno mais competente na produção de respostas criativas e eficazes para solucionar
os problemas. Com esse olhar, o jogo se desvela como uma ferramenta poderosa no processo de
ensino‐aprendizagem. O que vem a ser reforçado por Fialho (2007), ao afirma que:
“A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre os
alunos, na criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando esse
processo transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos propostos na
obra seja assegurado” (FIALHO, 2007, p. 16).

De acordo com Krasilchik (2008) que cita Crawford (1997), no desenvolvimento dos jogos
existem quatro elementos essenciais: primeiramente, a representação, são regras que deliberam
as situações do jogo; segundo, a interação, são as consequências das ações (corretas ou erradas)
dos jogadores; terceiro, o conflito, os obstáculos como instrumento de superação para os
jogadores; e, quarto, a segurança, já que o jogo permite reproduzir situações ditas como
perigosas estas não poderiam acontecer no mundo real.
Essas características dos jogos são fundamentais na realização de atividades pedagógicas
que procuram desenvolver no educando o raciocínio lógico‐estratégico e lógico‐matemático,
além de contribuir para estimular a capacidade de tomar decisões, de tomar decisões, de
enfrentar obstáculos racionalizando possíveis meios de superá‐los. Sendo assim, no caso da
criação e realização de uma gincana compostas por atividades e jogos, os mesmos devem ser
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elaborados seguindo esses princípios, e os objetivos de cada modalidade, cuja classificação pode
ser considerada a partir de suas ferramentas e de suas regras. Mediante isto, objetivou‐se
possibilitar aos estudantes uma reflexão, do conteúdo de química abordado no decorrer do ano
de 2013, através da “Gincana Química”.
2. METODOLOGIA


Métodos de abordagem e universo de estudo

A elaboração deste trabalho e sua aplicação seguiram os procedimentos da pesquisa‐
ação, que é definida por Ludke et al. (1989) como uma:
[...] abordagem que ultrapassa os aspectos metodológicos da maioria das
pesquisas convencionais. Ela supera “[...] a mera descrição, buscando realmente
acrescentar algo à discussão já existente sobre o assunto focalizado” (LÜDKE et
al., 1986, p. 49).

Como se enquadra no campo da pesquisa‐ação, sua abordagem é qualitativa, pois os
dados levantados serão interpretados à luz do referencial teórico educacional. É qualitativa por
que permitem que as propostas metodológicas sejam desenvolvidas em uma perspectiva aberta
entre os sujeitos envolvidos (LUDKE et al., 1986).
Segunda Thiollent (1988), os indivíduos envolvidos nesse tipo de pesquisa passam a
entender suas ações de maneira mais racional diante das circunstâncias específicas nas quais
estão envolvidos e perpassam a relação entre teoria e prática, sob uma dimensão articulada, que
pressupõem a aproximação de diferentes.
A pesquisa‐ação foi realizada na escola estadual Drº José Fernandes de Melo, localizado
Rua Expedito Pinheiro, S/N, Paraiso, na cidade de Pau dos Ferros – RN. Optou‐se por aplicar em
nas turmas do 1º ano do Ensino Médio, a mesma era composta de 125 alunos, estando todos
presentes no dia da gincana, onde 47% eram do sexo masculino e 53% eram do sexo feminino,
com idades entre 14 e 16 anos.


Instrumentos de Coleta de Dados

Utilizou‐se para o levantamento de dados, questionários com questões abertas, que
segundo Thiollent (1988);
No processo investigativo, a argumentação se manifesta de modo
particularmente significativo no decorrer das deliberações relativas á
interpretação dos fatos, das informações ou das ações dos diferentes atores da
situação (TRIOLLENT, 1988, p.36).



Descrição da Gincana de Química

Uma iniciativa no âmbito do PIBID/Química do IFRN, a presente proposta compreendia
uma disputa entre as turmas de 1ª série do ensino médio da Escola Estadual Drº José Fernandes
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de Melo, localizado na cidade de Pau dos Ferros (RN). O primeiro passo para a realização da
gincana foi a definição dos assuntos que seriam abordados, neste caso optou‐se por todo o
conteúdo programático lecionado até aquele momento no ano letivo de 2013, posteriormente
realizou‐se uma pesquisa bibliográfica, em seguida foi construído as provas e brincadeiras. As
perguntas da gincana abrangiam os assuntos de: substâncias e misturas; fenômenos físicos e
químicos; estado físico da matéria, estrutura atômica, reações químicas e ligações químicas, além
disso, foi explorado perguntas gerais de química.
A gincana foi realizada durante sete aulas da disciplina de Química, onde nas duas
primeiras, foram divididas as equipes e repassada as tarefas, e após sete dias o evento ocorreu
no ginásio poliesportivo da escola, compreendendo o horário de cinco aulas. Os estudantes
envolvidos estavam divididos em duas equipes, a “Vermelha” composta por 39 integrantes, e a
“Preta” com 38 participantes, cada equipe contava com um representante estudantil, além de
um bolsista para auxiliar no desenvolvimento e estudo para as provas. Todas as atividades da
gincana tinham um caráter lúdico, e buscavam proporcionar aos alunos momentos de diversão
aliado há uma revisão do conteúdo de química estudado ao longo do ano de 2013.

Comentado [M2]: Foi dito anteriormente que: “era composta de
125 alunos, estando todos presentes no dia da gincana”. E essa
conta só dá 77, onde estavam os outros?

É importante frisar que antes do evento, foi explicado aos alunos todo o funcionamento
da gincana, desde as provas até as regras. Assim, a programação da disputa pode ser narrada em
três períodos: realização das provas e atividades, divulgação dos resultados e entrega de brindes
à equipe vencedora. A banca julgadora dessa competição era composta por professores e alunos
do curso licenciatura em química que atribuíam notas as provas cumpridas pelas equipes. Com o
fim da gincana os estudantes deixaram por escrito suas opiniões a respeito da atividade
desenvolvida.
3. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Os resultados obtidos com base no questionário semiaberto aplicado depois da gincana
está descrito abaixo com as respectivas respostas em porcentagem. Cada tabela representa uma
resposta dada pelos alunos. Na tabela 01, nota‐se que a maioria dos alunos gostou da proposta
da gincana, sugerindo que a mesma seja repetida. O que demonstra o domínio e a preparação
dos bolsistas para realizar a atividade de maneira atrativa.
Tabela 01: Você gostou de participar da gincana? Justifique.
1,28%

14,30%

84,42%

Não Responderam

Responderam que sim, no entanto,
não justificaram a sua resposta.

Comentaram que a gincana foi muito boa, uma vez
que possibilitou a revisão de conteúdos, que
estavam esquecidos, além de proporem que a
mesma se repita.

Fonte: Própria (Pesquisador)
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Comentado [M3]: Na metodologia foi proposto: os dados
levantados serão interpretados à luz do referencial teórico
educacional e não existe nenhuma discussão dos resultados frente a
esses referenciais. Além disso, o que está sendo avaliada é a gincana
e não se houve aprendizado referente ao que foi abordado na
mesma.

Outra pergunta feita aos alunos diz respeito às perguntas e as atividades realizadas,
como mostra a tabela 02, cerca de 74,31% dos alunos responderam, que se sentiram estimulados
em participar da competição, se preparando, com a ajuda dos bolsistas para responder as
perguntas e as provas da gincana.
Tabela 02: Você se preparou para as perguntas feitas durante a gincana? Comente.
3,57%

74,31%

22,12%

Não responderam.

Responderam que sim, pois se
sentiram estimulados a revisão o
conteúdo, destacando a
importância dos bolsistas na
retirada de dúvidas antigas sobre
o conteúdo.

Comentaram que sim, sem justificar.

Fonte: Própria (Pesquisador)

Já a tabela 03, descrever as perguntas optativas do questionário por meio de critérios e
classificações, fica nítido que a gincana da química, conseguiu atender as necessidades dos
discentes em relação à revisão dos conteúdos vistos em 2013, de forma satisfatória e dinâmica.
Ao mesmo passo, que a aceitação dessas atividades, acarreta um melhor desempenho dos alunos
ao potencializar a exploração e construção do conhecimento através da ludicidade.
Tabela 03: Avaliação da gincana por alunos de acordo com critérios:
CRITÉRIOS

CLASSIFICAÇÃO

ÓTIMO

BOM

REGULAR

INSUFICIENTE

APROVEITAMENTO

69%

16%

10%

5%

APRENDIZAGEM

71%

18%

7%

4%

DIDÁTICA

55%

41%

3%

1%

INTERAÇÃO

72%

17%

7%

5%

Fonte: Própria (Pesquisador)

Na tabela 04 podemos perceber que os estudantes gostaram bastante da proposta de
ensino, dessa forma houve uma reflexão positiva na concepção dos discentes, o que revela que é
possível aprender química de uma prazerosa e significativa.
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Tabela 04: Escreva um breve comentário sobre sua participação na gincana?
1,55%

48,73%

49,72%

Não responderam.

Responderam que a gincana foi
bastante positiva, uma vez que
possibilitou revisar o conteúdo de
química brincando.

Responderam que os jogos e as
atividades foram muito divertidos, e
eram bastante fáceis de realizar, sendo
que está atividade deveria se repetir em
outras disciplinas.

Fonte: Própria (Pesquisador)

Diante das informações citadas, percebe‐se que a atividade temática obteve êxito
devido ao envolvimento e o interesse dos alunos, constatando que o ensino de química
utilizando as atividades lúdicas numa gincana surtiu o efeito esperado, propiciando uma
expansão nos conhecimento adquiridos. Proporcionando uma reflexão na concepção dos
discentes, revelando que é possível aprender química de uma forma prazerosa e significativa, tal
prática pedagógica realizada pelos bolsistas do PIBID é condizente com uma concepção
transformadora de educação.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Gincana Química revelou‐se como um instrumento bem fácil de ser aplicado, e de
baixo custo financeiro, mostrando como a química pode ser ensinada de forma divertida e
prazerosa. É uma atividade que permite aguçar a curiosidade dos discentes, uma vez que é
proposto uma série de desafios aos alunos, o que faz com que os mesmos se motivem e usem
toda a sua criatividade na execução das tarefas, estimulando também o raciocínio, e sobretudo o
espirito de equipe em cada discente envolvido, favorecendo a conscientização e a formação dos
alunos como cidadãos, além de contribuir decisivamente para a formação dos bolsistas
licenciandos de química. Além disso, a gincana pode servir de modelo para outros professores
trabalharem com este recurso nas escolas, outro aspecto importante nesta atividade é que
desmistifica‐se a ideia de que a química é uma ciência difícil de compreender.
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RESUMO
O consumo de Talinum triangulare é pouco difundido no
Brasil, porém bastante utilizado na Região Amazônica e
no Estado do Pará como fonte de ferro. Este trabalho
visa determinar os teores dos minerais e a presença de
metais pesados em jongome (Talinum triangulare). Os
teores dos metais foram determinados por meio de
espectrofotometria de absorção atômica com chama e a

oxidação da matéria orgânica por via úmida. Podemos
afirmar que o jongome supre as necessidades diárias de
uma grande variedade de metais no organismo humano.
O incentivo ao consumo de jongome é uma solução
barata que supre a deficiência alimentar de muitos
brasileiros.

PALAVRAS‐CHAVE: metais, Talinum triangulare, espectrofotometria de absorção atômica com chama.

DETERMINATION OF METALS IN GREENERY JONGOME (Talinum triangulare)
ABSTRACT
Consumption of the vegetable (Talinum triangulare) is
not popular in Brazil, but its use is, in turn, circunscript
to the Amazon region and in the State of Pará as iron
source. This work aims at determining the mineral
contents and heavy metals in jongome. Metal contents
were determined through flame atomic absorption
spectrophotometry and the oxidation of the matter was

gotten via moisture. One can assert that this suffices a
variety of daily metal needs of the human.
Consequently, encouraging the vegetable jongome
consumption would be a viable cheap solution for
supplying some minerals apparently lacking in the
feeding diet of the majority of the Brazilian population.

KEY‐WORDS: metals, Talinum triangulare, flame atomic absorption spectrophotometry.
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DETERMINAÇÃO DE METAIS NA HORTALIÇA JONGOME (Talinum Triangulare)
INTRODUÇÃO
 Aspectos gerais sobre os metais e metais pesados
Alguns metais são essenciais ao organismo humano e são conhecidos como micronutrientes, pois
estão presentes no organismo em doses pequenas, porque podem se tornar tóxicos, se
ultrapassarem determinadas concentrações limites (PRISTA, 2006). Os metais pesados diferem de
outros agentes tóxicos porque não são sintetizados nem destruídos pelo homem. Todas as
formas de vida são afetadas pela presença de metais pesados dependendo da dose e da forma
química (FANN, 2012).
O Ferro é um nutriente essencial para a vida, e atua principalmente na síntese das células
vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo (DOMENE
2008), enquanto que o cálcio é um elemento fundamental ao organismo e sua importância está
relacionada principalmente à saúde óssea, desde a formação e manutenção da estrutura como
também na mineralização óssea (COBAYASHI, 2004). O cobre é um oligoelemento essencial para
o ser humano, tal qual o ferro contribui na formação dos glóbulos vermelhos e na manutenção
dos vasos sanguíneos, nervos, sistema imunológico e ossos (CENTERES, 2007). O zinco
desempenha funções cruciais em diversos processos biológicos, está envolvido em diferentes
funções catalíticas, estruturais e reguladoras e participa da síntese proteica (COZZOLINO, 2007).
Algumas outras funções metabólicas do organismo humano necessitam de outros metais, tais
como, o magnésio que é essencial para manter as artérias relaxadas, a pressão arterial
relativamente baixa e os batimentos cardíacos regulares. Sua deficiência pode levar ainda à
anorexia, apatia, náuseas, hiperatividade neuromuscular, o manganês que tem uma participação
importante na artrite reumatoide, uma vez que os indivíduos artríticos possuem seis vezes
menos manganês que os indivíduos normais (MELARATO, 2002). O cromo também é um mineral
essencial ao organismo, atuando no metabolismo da glicose e lipídios, e sua deficiência provoca
retardo de crescimento e intolerância à glicose (FUJIMOTO, 2005).
 Aspectos gerais sobre o jongome (Talinum Triangulare)
A Talinum triangulare (Figura 1), também conhecida como “jongome”, “joão gomes”, “boldroega
miúda”, inhá‐gome” ou “manjogome”, “caruru do Pará” é uma planta herbácea, perene, de raiz
primária e robusta, hastes eretas, folhas carnosas, flores cor de rosa, pertencente à família das
Portulacáceas, o gênero Talinum inclui cerca de cinquenta espécies e está distribuído nos
trópicos, subtrópicos e regiões temperadas do mundo, podendo destacar‐se na América Tropical
e África (BIANCHI et al, 1992; DUTRA, 1998).
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Figura 1. Talinum triangulare (jongome)

O jongome é encontrado na maioria dos Estados Brasileiros, porém é visto como uma erva
daninha, não sendo consumido como alimento. Contudo, nos estados do Maranhão, Amazonas e
Pará a planta é muito utilizada como fonte alimentar. Por apresentar‐se de baixo custo, o
jongome é largamente utilizado pela população de baixo poder aquisitivo.
Para avaliar os indícios populares, as espécies coletadas passaram por testes químicos para
serem avaliados os teores de metais, tais como cálcio, ferro, magnésio, manganês, sódio,
potássio; metais pesados como cobre, zinco, níquel, cobalto. Comprovando as suas propriedades
funcionais, seu consumo poderá ser difundido para outras regiões, devido ao seu baixo custo de
produção e alta perenidade, tornando‐se assim uma alternativa para a prevenção de desnutrição,
principalmente infantil, em comunidades de baixa renda, não só nos estados que já fazem uso da
hortaliça, mas também, naqueles que ainda desconhecem o seu uso na alimentação.
MATERIAIS E MÉTODOS
 Reagentes e soluções
Todos os reagentes utilizados no preparo das soluções padrão foram de pureza analítica e de
procedência da MERCK. As soluções dos metais foram preparadas a partir de uma solução
estoque de concentração 1000 ppm de cada metal.
 Procedimento experimental
Após a coleta as folhas foram lavadas com água corrente, água deionizada e secas em estufa a 50
o
C por 48 horas. Posteriormente foram moídas e submetidas à digestão.
Digestão da Amostra:
Digestão da Amostra por Via Úmida (Sistema Aberto ‐ bloco digestor):
As amostras foram digeridas utilizando um bloco digestor. Neste procedimento, a cada tubo
digestor, foi adicionado 0,300 g de amostra seca e pulverizada, a seguir 30 mL de ácido clorídrico
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e 15 mL de ácido nítrico. Os tubos foram deixados no tubo digestor por 20 minutos à
temperatura ambiente. Após esse tempo, o tubo foi aquecido em um bloco digestor, sendo a
temperatura gradativamente aumentada de 50 em 50 °C até atingir os 200 °C e mantida nesta
temperatura por 4 horas. Após resfriar a temperatura ambiente, a solução digerida foi
transferida para um balão de 50 mL, aferindo o seu volume com água purificada.
Digestão da Amostra por Via Úmida (Sistema Fechado ‐ microondas):
As amostras foram digeridas em um forno microondas. Neste procedimento, no tubo digestor 1,
foi adicionado 0,300g da amostra seca e pulverizada, a seguir 30 mL de ácido clorídrico e 15 mL
de ácido nítrico. Em um segundo tubo digestor foi adicionado às mesmas proporções dos ácidos
sem a amostra, para que se obtivesse o branco. Os tubos 1 e 2 foram inseridos no forno de
microondas para que pudessem ser digeridos, sob os parâmetros da Tabela 1.
Tabela 1: Parâmetros instrumentais utilizados para a digestão da amostra – via úmida em
sistema fechado – microondas.
Fases
1
2
3

Energia
(watts)
500
1000
0

Tempo gasto
(minutos)
05:00
02:00
‐

Tempo de
permanência (minutos)
05:00
05:00
15:00

Após resfriamento, a solução digerida foi transferida para um balão de 100 ml, aferindo o seu
volume com água purificada.
Limite de Detecção
Os limites de detecção para as medidas espectrofotométricas foram determinado através da
curva de calibração usando‐se o desvio padrão e o coeficiente angular obtendo‐se o valor para
cada metal, através da equação abaixo: (PILLON, 2003)
LD = 3,27 x SD

equação (1)

B
Onde: SD = desvio padrão; B = coeficiente angular
Limite de Quantificação
O limite de quantificação para as medidas espectrofotométricas foi determinado através da curva
de calibração usando‐se o desvio padrão e o coeficiente angular obtendo‐se o valor para cada
metal através da equação abaixo: (PILLON, 2003)
LQ = 10 x SD

equação (2)

B
Onde: SD = desvio padrão; B = coeficiente angular
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Determinação dos Metais
Todas as análises foram realizadas em triplicata e a quantificação dos metais nas folhas de
jongome foi calculada a partir da construção de curvas analíticas específicas para cada elemento
com total de cinco pontos e apresentando um coeficiente de correlação linear superior a 0,998.
Os resultados das análises dos metais estão expressos na Tabela 2.
Tabela 2 ‐ Resultados das análises dos metais utilizando espectrofotometria de absorção atômica
com chama.
Jongome (folhas)
Elemento

mg/100g

RSD%

Ca

71,3

(0,4)

Fe

3,03

(1,7)

Mg

1,99

(1,0)

Mn

4,45

(0,5)

K

14,50

(1,4)

De acordo com os dados obtidos podemos observar que o jongome é uma excelente fonte de
ferro, pois segundo BEARD, et al. (1996) as necessidades diárias de ferro são de 10mg/dia. Se
uma pessoa consumir 100g de jongome em uma refeição, estará desta forma suprindo 30% da
necessidade diária de ferro para uma pessoa adulta.
De acordo com FRANCO, et al. (1999) e a tabela nutricional da EMBRAPA foi feita uma
comparação entre os teores dos metais presentes em algumas hortaliças e no jongome, que
estão expressos na Tabela 3.
Tabela 3 ‐ Comparação entre os teores de metais presentes (analisados) no jongome e outras
hortaliças segundo a EMBRAPA.
Espécie

Cobre

Magnésio Manganês

Zinco

Potássio

Cálcio

Ferro

(100g)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

Acelga (folha)

0,15

12

0,366

0,36

214,5

112

2,9

Agrião

0,34

34

4,0

0,150

180,4

168

2,6

Alface

0,09

26

0,600

0,500

140

38

1,1

Almeirão

‐

‐

‐

‐

371,2

70

1,7

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Brócolos
0,84

13

6,70

5,30

255,2

513

2,6

0,045

254

0,229

0,400

325

400

15

0,19

32

0,774

0,440

294

388

1,98

0,156

18

0,416

0,240

228

72

0,9

0,15

28

3,400

3,800

286,7

122

0,6

0,027

9

0,138

0,180

142

22

0,7

0,20

64

0,800

0,500

490,1

95

3,080

0,174

87

0,935

0,760

466

136

3,570

‐

‐

‐

‐

591,2

98

2

0,54

1,99

4,45

1,09

14,50

71,3

3,11

(folha)
Brócolos
(flores)
Couve comum
(crua)
Couve comum
(cozido)
Couve‐flor
(crua)
Couve‐flor
(cozida)
Espinafre
(cru)
Espinafre
(cozido)
Taioba
(folha)
Jongome
(folha‐analisado)

Fonte: EMBRAPA (2006).
Observando a Tabela 3 é possível constatar que os teores dos metais encontrados no jongome
estão na faixa de valores tabelados para hortaliças mais conhecidas e consumidas com maior
frequência, mostrando desta maneira que pode ser um substituto para hortaliças que sejam
menos disponíveis em alguns estados ou de difícil acesso para a população mais carente devido
aos preços elevados.
O valor de cálcio encontrado no jongome foi de 71,30 mg/100g, apresentando um teor bastante
expressivo quando comparado com a couve comum e almeirão, 72,0mg/100g e 70,0mg/100g,
respectivamente. Quando observamos os teores de manganês presentes nas hortaliças e
expressos na Tabela 3, e comparamos com o valor encontrado no jongome que é 4,45 mg/100g,
podemos observar que o jongome tem uma alta quantidade deste metal, podendo vir a competir
com o agrião na mesa do brasileiro, pois a disponibilidade de manganês nesta hortaliça é 4,00
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

mg/100g. A presença de magnésio no jongome é confirmada pela análise deste metal, sendo
encontrado 1,99 mg/100g, pois segundo MAHAN et al (1998) este mineral é um constituinte
essencial da clorofila, desta maneira está presente em praticamente todos os vegetais verde‐
escuros.
Consumir frutas e hortaliças ricas em potássio auxilia no processo de contração muscular e
metabolismo dos carboidratos. O potássio ajuda também a manter a pressão arterial saudável.
As fontes de potássio nas hortaliças incluem produtos à base de tomate (extrato, molho e suco),
folhas de beterraba, batatas, abóbora, espinafre, entre outras.
Ao consumir 100 g de jongome um indivíduo estará adquirindo 14,50 mg de potássio. Quando
comparamos esses valores com os da tabela nutricional, fica evidente que esta hortaliça
apresenta baixo teor deste metal.
 Determinação dos Metais Pesados
A presença de metais pesados no solo pode ocasionar aumentos de seus teores em algumas
partes das plantas. Desta maneira, a análise de metais pesados em alimentos vem sendo de
grande interesse, uma vez que são cultivados em diferentes solos, utilizando técnicas aleatórias,
podendo estar contaminados com esses metais, pois não há um devido controle destas
plantações.
Todas as análises foram realizadas em triplicata e a quantificação dos metais pesados nas folhas
de jongome foi calculada a partir da construção de curvas analíticas específicas para cada
elemento com total de cinco pontos e apresentando um coeficiente de correlação linear superior
a 0,998. Os resultados encontrados para os metais pesados estão expressos na Tabela 4 abaixo.
Tabela 4 ‐ Resultados das análises dos metais pesados utilizando espectrofotometria de absorção
atômica com chama.
Jongome (folhas)
Elemento

mg/Kg

RSD%

Cu

5,40

(0,3)

Zn

10,95

(1,5)

Co

31,49

(1,7)

Ni

‐

‐

Pb

‐

‐

Cd

‐

‐
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O cobre é um oligoelemento essencial para os seres humanos. Não existe uma quantidade
recomendada de cobre. Já que é muito raro uma deficiência na dieta, porém estima‐se que pode
ser recomendada para adultos uma ingestão de 0,9 mg por dia. (CENTERES, 2007)
Diante da análise realizada no jongome foi possível constatar a presença de 0,54 mg/100g de
cobre, mostrando que o jongome é capaz de suprir cerca de 60% da quantidade recomendada de
cobre para uma pessoa adulta.
Após análise dos metais pesados Cd, Pb e Ni foi possível observar que os mesmos não estão
presentes no jongome, fato este que pode ser explicado usando o solo como justificativa, pois
uma vez que o solo encontra‐se contaminado com metais pesados e neste é feita uma plantação,
a mesma absorve estes metais, sendo então contaminada.
Limite de Detecção:
Os valores encontrados para os limites de detecção de cada metal estão apresentados na Tabela
5 e estão todos abaixo da concentração dos metais presentes no jongome, isto nos fornece
resultados confiáveis das análises.
Tabela 5: Valores encontrados para os limites de detecção para os metais estudados.

Fe

Limite de detecção
(ppm)
0,031

Ca

0,393

Mg

0,033

Mn

0,180

K

0,284

Metal

Na

Cr

Limite de detecção
(ppm)
0,077

Cu

3,246

Zn

0,143

Co

0,083

Metal pesado
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Limite de Quantificação:
Os valores encontrados para os limites de quantificação de cada metal estão apresentados na
Tabela 6 e são todos abaixo da concentração dos metais presentes no jongome, isto nos fornece
resultados com exatidão e confiabilidade.
Tabela 6: Valores encontrados para os limites de quantificação para os metais estudados.

Fe

Limite de Quantificação
(ppm)
0,940

Ca

0,876

Mg

0,102

Mn

0,551

K

0,869

Metal

Na

Cr

Limite de Quantificação
(ppm)
0,235

Cu

9,927

Zn

0,387

Co

0,254

Metal pesado

CONCLUSÃO
O estudo dos minerais e metais pesados no jongome, utilizando a técnica de espectrometria de
absorção atômica por chama, mostrou‐se adequado, pois todos os metais analisados nas folhas
de jongome apresentaram resultados satisfatórios estando dentro da faixa de sensibilidade do
equipamento. O jongome é um alimento que pode vir a fazer parte da mesa do brasileiro, pois
supre as necessidades diárias de minerais do organismo humano. Sendo assim, o incentivo para o
seu consumo é de extrema importância, visto que as populações mais carentes estão deficientes
de minerais em sua alimentação, também apresenta‐se como uma hortaliça eficiente no
combate a doenças causadas por deficiências de metais, pois seus teores são bastante
expressivos se comparados às demais hortaliças disponíveis no mercado.
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RESUMO
O processamento mínimo reduz a vida útil da matéria‐
prima devido à aceleração do metabolismo. Por esse
motivo, o uso de embalagens adequadas, associado à
refrigeração, é prática indispensável à conservação. As
baixas temperaturas impedem alterações no sabor e
aroma dos produtos. O presente trabalho teve como
objetivo comparar a eficiência de diferentes embalagens
no processamento mínimo de salada de frutas. Foram
escolhidos dois tipos de embalagem: bandeja de
poliestireno revestida com PVC e embalagem a vácuo
em sacos de polietileno. Estas foram armazenadas sob

refrigeração. Após o preparo dos minimamente
processados foram realizadas análises fisico‐químicas de
umidade, acidez, pH e sólidos solúveis, e análises
microbiológicas de PCA e BDA. Em condições
satisfatórias de limpeza, a salada de frutas
minimamente processada apresentou contaminação
microbiológica baixa ou ausente. Mesmo sendo um
produto bastante manipulado, podemos concluir que as
amostras apresentaram resultados satisfatórios com
relação
às
características
físico‐químicas
e
microbiológicas em ambas as embalagens avaliadas.

PALAVRAS‐CHAVE:. Processamento mínimo, frutas, avaliação

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF DIFFERENT PACKAGING IN FRUIT SALAD MINIMALLY
PROCESSED
ABSTRACT
Minimal processing reduces the life of the raw
material due to the acceleration of metabolism . For
this reason , the use of appropriate packaging ,
associated with cooling , it is essential to
conservation practice. The low temperatures can
prevent changes in flavor and aroma of the
products. This study aimed to compare the
efficiency of different packaging in minimal
processing of fruit salad . Polystyrene tray coated
with PVC and vacuum packaging in polyethylene
bags : two types of packaging were chosen . These

were stored under refrigeration. After preparation of
minimally processed physico- chemical analysis of
moisture , acidity , pH and soluble solids , and
microbiological analyzes were performed PCA and
PDA . In favorable conditions of cleanliness,
minimally processed fruit salad had low or absent
microbiological contamination . Even being a fairly
manipulated product, we conclude that the samples
showed satisfactory results with respect to the
physicochemical and microbiological characteristics
in
both
evaluated
packages
.

KEY‐WORDS: Minimally, processed fruits, avaliation.
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ANÁLISES DA EFICIÊNCIA DE DIFERENTES EMBALAGENS EM SALADA DE FRUTAS MINIMAMENTE
PROCESSADA

INTRODUÇÃO
A procura por alimentos saudáveis tem aumentado a cada dia. Porém, o tempo
disponível para o preparo de alimentos tem sido reduzido devido à vida agitada nas cidades.
Frutas e hortaliças mantém a qualidade do produto fresco, além de possuir grande facilidade
para o seu preparo e consumo, que é a sua maior vantagem em comparação com outros
(PINHEIRO et al, 2005).
Dentre os segmentos de produtos derivados de frutas, destacam‐se aqueles
minimamente processados. Eles são definidos como alimentos frescos, cujos tecidos são de
células vivas, sendo essa característica uma condição para assegurar o frescor dos alimentos
(BASTOS, 2006).
A qualidade microbiológica dos alimentos minimamente processados está relacionada à
presença de microrganismos deteriorantes que irão influenciar nas alterações sensoriais do
produto durante sua vida útil. Contudo, a maior preocupação está relacionada a sua segurança,
não apresentando contaminação por agentes químicos, físicos e microbiológicos em
concentrações prejudiciais à saúde (VANETTI, 2004, PINHEIRO et al, 2005).
Em frutos e hortaliças minimamente processados, ocorrem vários tipos de reações
oxidativas que causam escurecimento , descoloração de pigmentos endógenos, perda ou
mudanças do sabor ou do odor, mudanças na textura, e perda nutricional( WILEY,1994; PINHEIRO
et al, 2005).
O processamento mínimo reduz a vida útil da matéria‐prima devido à aceleração do
metabolismo. Por esse motivo, o uso de embalagens adequadas, associado à refrigeração, é
prática indispensável à conservação. As baixas temperaturas impedem alterações no sabor e
aroma dos produtos (NANTES e LEONELLI, 2000).
A embalagem desempenha um papel fundamenta nas indústria alimentícia graças ás suas
multiplicadas funções. Além de conter o produto, a embalagem é muito importante na sua
conservação, mantendo qualidade e segurança atuando como barreira contra fatores
responsáveis pela deterioração química , física e microbiológica .
As embalagens têm muitos efeitos na conservação de frutas e hortaliças minimamente
processadas. Elas são barreiras ao movimento de vapor d’água e podem ajudar na manutenção da
umidade relativa alta e turgor dos produtos. A qualidade e a segurança dos alimentos minimamente
processados estão intimamente relacionadas à metodologia de processamento, ao uso de
embalagens apropriadas e às condições adequadas de armazenamento. A composição gasosa,
juntamente com a temperatura, constituem fatores que podem ser manipulados, sem grandes
dificuldades, no processamento do alimento.
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O presente trabalho teve como objetivo comparar a eficiência de diferentes embalagens
no processamento mínimo de salada de frutas.

METODOLOGIA
As frutas utilizadas no presente estudo, banana Nanica, goiaba vermelha Paluma,
mamão Formosa e manga Tommy, foram adquiridas no mercado local de Sobral‐CE. Todas as
frutas apresentavam‐se maduras. Para análise do rendimento das frutas, inicialmente pesaram‐
se os resíduos, como cascas, sementes e partes não aproveitáveis das frutas.
As frutas foram lavadas em água corrente, para remoção de todas as sujidades.
Posteriormente foram submetidas a sanitização em água clorada a 200 ppm por 15 minutos.Na
sequencia estas foram descascadas, cortadas em cubos e banhadas com a polpa natural de
maracujá, com o objetivo de retardar o escurecimento.
Foram escolhidos dois tipos de embalagem: bandeja de poliestireno revestida com PVC e
embalagem a vácuo em sacos de polietileno. A salada foi embalada em porções de 100g e foram
armazenadas sob refrigeração.
Foram coletadas amostras no dia do processamento 1 e 7 dias de armazenamento para as
determinações dos parâmetros microbiológicos e 1, 3 e 7 dias de armazenamento para as
determinações dos parâmetros físico‐químicos e de composição (pH, acidez, Brix, umidade). As
análises foram realizadas em triplicata.
Os produtos elaborados foram analisados quanto a contagem de bolores e leveduras,
contagem padrão em placa, conforme metodologia da APHA (VANDERSANT & SPLITSTOESSER,
1992).
As amostras de salada foram submetidas às seguintes análises físico‐químicas como: pH,
pelo método direto usando pHmetro; °Brix pelo aparelho Refratômetro de Abbe equipado com
escala‐padrão; acidez titulável (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005).
Para as análises de composição: o teor de umidade a 70ºC foi determinado em estufa a
vácuo, de acordo com as normas do Instituto Adolfo Lutz (2005). As análises foram realizadas em
triplicata.Para análise dos resultados físico‐químicos foi feito Análise de Variância e o Teste de
Tukey com nível de significância de 5%.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como observado na tabela 1 os valores de pH e acidez oscilaram ao longo do
armazenamento, em ambas as embalagens avaliadas, sendo observada uma relação entre o pH e
a acidez, onde é possível veriﬁcar que a amostra que apresentou, em valores absolutos, o maior
pH, obteve a menor acidez e a amostra que apresentou o menor pH apresentou a maior acidez.
Estes altos valores de pH e reduzidos valores de acidez indicam, também, a diminuição da
resistência ao crescimento de microrganismos deteriorantes.
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Tabela 1 – Resultados das análises físico‐químicas
Bandeja de poliestireno

Embalagem a vácuo

0 dias

3 dias

7 dias

0 dias

3 dias

7 dias

pH

4,28b

4,15a

4,16a

4,28b

4,18a

4,14a

°Brix

14b

15,50a

15,25a

14b

15,25a

15,25a

Acidez(%)

0,0045b

0,0049a

0,0049a

0,0045b

0,0051a

0,0050a

Umidade(%)

19,0170ª

19,4282a

20,2564a

19,0170a

19,6282a

20,2938a

Médias seguidas por mesma letra na mesma linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).

O valor do pH pode influir significativamente sobre a vida útil dos alimentos, impedindo a
proliferação de microrganismos, como também minimizando o escurecimento enzimático. A
maioria dos microrganismos crescem bem em alimentos com valor de pH em torno de 7,0,
enquanto poucos crescem em pH inferior a 4,0 (FORSYTHE, 2002; CARDOSO et. al. 2009).
Com relação aos teores de sólidos solúveis, observou‐se que este sofreu um leve
aumento, provavelmente pela continuidade do metabolismo celular das frutas minimamente
processadas, ou seja, utilização de açúcares na respiração, síntese de açúcares na interconversão
amido‐açúcar, utilização de ácido cítrico no ciclo de Krebs, uso do ácido ascórbico para evitar a
oxidação enzimática. Estas variações, também, podem ser atribuídas às ocasionais
irregularidades de maturação das frutas (CARDOSO et. al., 2010).
Tendo em vista que produtos minimamente processados devem passar por assepsia,
como lavagem em água corrente e/ou sanificação, contagens consideráveis de mesófilos ou
bolores e leveduras podem indicar processamento em condições higiênico‐sanitárias
insatisfatórias. O resultado das análises microbiológicas encontram‐se expressos na tabela 2.
Tabela 2 – Resultado das análises microbiológicas
Bandeja de poliestireno

Embalagem a vácuo

0 dias

7 dias

0 dias

7 dias

PCA (UFC/ml)

7 x 10³

5 x 104

7 x 10³

5 x 104

BDA(UFC/ml)

Aus

Aus

Aus

Aus

Apesar da legislação vigente não apresentar parâmetros para bolores e leveduras, para
Siqueira (2005), contagem padrão de bactérias (PCA) e bolores e leveduras(BDA),tem por
finalidade servir como indicador de qualidade higiênica dos produtos, indicando também o
tempo de vida útil de armazenamento do produto, sua presença em grande número mostra
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contaminação excessiva das matérias primas, como lavagem e desinfecção mal realizadas,
higiene inadequada na produção e uso de tempo e temperatura imprópria durante a
conservação dos produtos, ou uma combinação desses fatores. A contagem de mesófilos acima
de 107 UFC/g indica término de vida útil dos produtos (BARRY‐RYAN & O’BEIRNE, 2000). Desta
forma pode‐se perceber que a salada apesar de ter apresentado uma contagem significativa de
bactérias totais, esta ainda apresenta em condições de consumo.

CONCLUSÃO
Os dois tipos de embalagens mostraram‐se eficientes quanto aos parâmetros físico‐químicos
avaliados bem como à inibição do desenvolvimento de bactérias, bolores e leveduras, pois ambas
conservaram o alimento apto para o consumo, até sete dias após o processamento.
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AS AULAS EXPERIMENTAIS COMO SUPORTE PEDAGÓGICO PARA CONSTRUÇÃO DO CONCEITO
DE REAÇÕES QUÍMICAS
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RESUMO
Muitas pesquisas têm evidenciado a
importância do uso das atividades experimentais como
forma de facilitar o aprendizado do aluno e aprimorar o
método tradicional. Nesse sentido, o presente trabalho
apresenta uma atividade de ensino desenvolvida
durante o Estágio Supervisionado II do curso de
Licenciatura Plena em Química, utilizando como
metodologia, as aulas experimentais. Teve como
objetivo, a partir da experimentação construir o
conceito de reações químicas. A prática aconteceu com

os discentes da 1ª série do ensino médio de uma escola
pública da rede estadual. As práticas foram
desenvolvidas pelos próprios estudantes, utilizando‐se
de materiais de baixo custo e de fácil aquisição e
problematizada pelo professor. Com a análise dos
resultados pode‐se afirmar que a metodologia de ensino
obteve resultados satisfatórios, pois evidenciou a grande
participação dos alunos, na construção do seu
aprendizado.

PALAVRAS‐CHAVE: Experimentação, conceitos, reações químicas.

THE CLASSES AS EXPERIMENTAL EDUCATIONAL SUPPORT FOR CONSTRUCTION OF THE
CONCEPT OF CHEMICAL REACTIONS
ABSTRACT
Many researches have emphasized the
importance of the use of experimental activities in order
to facilitate student learning and enhance the traditional
method. In this sense, this paper presents a learning
activity developed during the Supervised Internship II
course Full Degree in Chemistry, using as methodology,
experimental classes. Aimed, from experimentation to
build the concept of chemical reactions. The practice

happened with the students of the 1st grade of high
school in a public state school. The practices were
developed by the students themselves, using a low cost
and easy materials and problematized by the teacher.
With the analysis of the results it can be stated that the
teaching methodology achieved satisfactory results for
demonstrating the wide participation of students in the
construction of their learning.

KEY‐WORDS: Experimentation, concepts, chemical reactions.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

Comentado [M1]: Sem parágrafo
Comentado [M2]: De que município?

AS AULAS EXPERIMENTAIS COMO SUPORTE PEDAGÓGICO PARA CONSTRUÇÃO DO CONCEITO
DE REAÇÕES QUÍMICA

INTRODUÇÃO
As pesquisas em Ensino de Ciências vêm aumentando nos últimos anos, e um argumento
muito abordado e discutido é a utilização da experimentação como estratégia de ensino. A
experimentação no Ensino de química é vista por muitos professores como uma metodologia
capaz de motivar aos alunos e melhorar os resultados do processo de ensino e aprendizagem.
Portanto, muitos professores tem dado uma elevada importância à experimentação como forma
de solucionar problemas de aprendizagem e isto acaba por dificultar algumas potencialidades
que essa estratégia poderia alcançar (SUART; MARCONDES; LAMAS, 2010).
De acordo Giani (2010) apesar de vários autores reconhecerem o potencial pedagógico
das aulas experimentais, muitas críticas são feitas às diversas formas de sua aplicação no Ensino
de Ciências em geral. Como destaca a autora as concepções simplistas de muitos professores
sobre o potencial pedagógico desse tipo de trabalho; a dicotomia entre teoria e prática; falta de
equipamentos adequados; problemas na formação inicial e continuada de professores.
Para Senra e Braga (2014) tanto nas universidades quanto nas escolas que possuem
laboratórios, a utilização de experimentos ainda é feita a partir de práticas fechadas, nas quais os
alunos não conseguem compreender claramente o que se estão fazendo, já que estas são
acompanhadas por “receituário” com regras rígidas, que impedem a reflexão e principalmente a
criatividade. Como aponta Hodson (1994) apud Giani (2010, p.23) “o único modo eficaz de
aprender a fazer Ciência é praticando a Ciência de maneira crítica e não aprendendo uma
“receita” que pode ser aplicada em todas as situações”.
Nesse sentido, uma atividade experimental deve ser pensada levando em consideração os
conhecimentos prévios dos alunos, uma vez que nenhum conhecimento é assimilado do nada,
mas deve ser construído ou reconstruído (GIANI, 2010).
De acordo com Giordan (1999) já é de conhecimento os professores de ciências o fato de
a experimentação despertar um forte interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização.
Os alunos atribuir à experimentação um caráter, motivador, lúdico e essencialmente vinculado
aos sentidos. A experimentação ainda propicia e aumentar a capacidade de aprendizado, pois
funciona como meio de envolver o aluno nos temas em pauta.
Segundo Suart e Marcondes (2008) uma postura construtivista, disseminada nos últimos
trinta anos, tem demonstrado um marco central à participação do aluno no processo de
construção do conhecimento e o professor como seu mediador ou facilitador, valorizando a
participação ativa do estudante na resolução de situações problemáticas possibilitando‐o a
predizer respostas, testar hipóteses, argumentar, discutir com os pares podendo atingir a
compreensão de um conteúdo.
Como aponta Giani (2010) torna‐se evidente a necessidade de desenvolver e executar
atividades experimentais que criem oportunidade para os alunos se envolverem em um
problema e procurar suas possíveis soluções com o auxílio do professor. Esse é um ponto
importante a ser levantado, pois não é simplesmente a adoção de atividades experimentais que
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faz com que haja melhorias no aprendizado do aluno; mais sim a forma como se procura
relacionar as práticas com os conteúdos é o que se apresenta como decisivo no sucesso do
trabalho.
Para Francisco Jr et al. (2008), a experimentação pode ser conduzida de duas formas:
ilustrativa e investigativamente. Portanto, o modo como acontece a experimentação em sala de
aula varia de professor a professor, pois, se aporta de acordo com o professor e/ou investigador
que conduzirá a atividade. Destaca ainda que a experimentação ilustrativa geralmente é mais
fácil de ser conduzida. Ela é empregada para demonstrar conceitos discutidos anteriormente,
sem muita problematização e discussão dos resultados experimentais. E sendo a experimentação
investigativa, por sua vez, empregada anteriormente à discussão conceitual e visa obter
informações que subsidiem a discussão, a reflexão, as ponderações e as explicações, de forma
que o aluno compreenda não só os conceitos, mas a diferente forma de pensar e falar sobre o
mundo por meio da ciência.
Presente pesquisa teve como objetivo utilizar de aulas experimentais para construção do
conceito de reações químicas por uma turma de 1º ano de uma escola estadual da rede de
ensino médio da cidade de São Miguel‐RN.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia da pesquisa apresenta as características de uma abordagem qualitativa,
porque buscou utilizar a observação e a interpretação, como ferramenta pelos pesquisadores, na
tocante situação de construção de conceitos pelos alunos durante a realização das práticas
experimentais. Para Oliveira (2010, p.59) “a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como
sendo um estudo detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e
fenômenos da realidade”.
O desenvolvimento deste trabalho aconteceu durante o Estágio Supervisionado II do
curso de Química do IFRN, realizado em uma turma de 1º ano do Ensino Médio, de uma escola
estadual, localizada na cidade de São Miguel‐RN.
O estágio constitui um momento de fundamental importância no processo de formação
acadêmica, pois possibilita ao estudante de graduação vivenciar a realidade a qual futuramente
vai fazer parte. Nesse momento, o mesmo coloca todos os seus conhecimentos em prática, tanto
aqueles específicos como os modelos pedagógicos de ensino/aprendizagem construído ao longo
do curso.
Portanto, para trabalhar o conteúdo de reações percebeu‐se que a metodologia mais
adequada seria a experimentação. Logo, planejaram‐se algumas práticas experimentais, para
serem desenvolvidas antes de ser ministrado o conteúdo de reações químicas, pois pensou‐se
em uma dinâmica de ensino que permitisse que os alunos construíssem os seus conceitos de
reações químicas por meio da realização dos experimentos. Durante a execução os alunos
propuseram, questionaram e refletiram sobre as hipóteses levantadas e a fim de chegar a uma
conclusão.
Utilizou‐se de gravações, anotações e observações para coleta de dados.
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Comentado [M3]: Deve ser descrito aqui:
1.Que reações foram abordadas e que materiais foram utilizados?
2.Quais cuidados tiveram em realizar esses experimentos?
3.Foram os alunos da escola que realizaram os experimentos ou os
alunos do IFRN?

A seguir será descritas os conceitos construídos pelos alunos durante as atividades.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Prática I consistia na combustão do papel, uma prática bem comum ao cotidiano dos
alunos, mais que muitos não compreendiam os fenômenos que estavam envolvidos. Portanto,
quando problematizado se seria uma reação química, alguns afirmavam que sim, outros ainda
não conseguiam entender o que estava ocorrendo. Abaixo uma das discussões mais pertinentes:
Professor: Esse fenômeno ocorrido é uma reação química?
Aluno A: Está sim acontecendo uma reação química.
Professor: Por que você afirma que está ocorrendo uma reação química?
Aluno A: Por que acho que está.
Professor: Analisando a matéria inicial e a final você pode chegar a outras conclusões?
Aluno A: sim, ocorre uma transformação na matéria.

Comentado [M4]: Esse professor é o da disciplina ou o aluno de
licenciatura do IFRN?

Fica claro que um simples questionamento induz o aluno a pensar e refletir sua resposta,
e assim, investigar o fenômeno ocorrido até formular um conceito científico. A combustão é um
fenômeno que está presente no cotidiano de todos, mas que muitos, não sabem que é uma
reação química, ou até mesmo que a química está envolvida.
Em sequência na prática II, demostrou‐se o processo de fusão da água, e repetiram‐se os
questionamentos. Alguns alunos disseram está ocorrendo uma reação, logo de início, mais com
as problematização conseguiram compreender como sendo um fenômeno físico. Uma das
respostas é transcrita a seguir:
Aluno B: será um fenômeno físico, pois não há transformação da matéria apenas
mudanças de estados físicos.
Portanto, alguns já conseguiam confrontar e assimilar as duas práticas, e diferenciar
fenômeno físico de químico.
Já na prática III, realizou‐se a decomposição do peróxido de hidrogênio, utilizando a
batata como catalizador. Ao introduzir a batata no peróxido de hidrogênio, imediatamente
ocorreu uma liberação de um gás. Abaixo a discussão entre o professor e aluno:
Aluno C: Professor não ocorreu transformação, portanto, não é uma reação química.
Professor: Ao introduzir a batata você não conseguiu perceber nenhuma mudança?
Aluno C: só umas bolhas. Essas identificam nenhuma mudança?
Professor: sim indica a liberação de gás.
Aluno C: posso concluir que uma reação química pode ser percebida por uma liberação
de gás. O que me diz que aconteceu transformação.
Na prática IV, realizou‐se a reação entre o bicarbonato de sódio e vinagre. Os alunos
conseguiram identificar uma reação química devido à efervescência. Nos demais experimentos os
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Comentado [M5]: Que experimentos foram esse? Tudo que
fizeram deve ser apresentado nos materiais e métodos

alunos conseguiram identificar as reações devido à mudança de cor, odor e ainda pela formação
de precipitado.
Assim, ao término dos experimentos, os alunos conseguiram formular um conceito para
reação química. Veja os conceitos construídos pelos alunos:
Aluno D: “É todo processo em que ocorre transformação da matéria”.
Aluno E: “É quando uma substância se transforma em outra”.
Aluno F: “É toda mudança que afeta a composição química da matéria”.
Aluno G: “É todo fenômeno químico”,
Fica notável que os simples experimentos foram fundamentais para trabalhar a
construção dos conceitos de reações químicas pelos alunos, e demostrar alguns fatores que
evidenciam esse fenômeno. De acordo com Santana, Rezende e Andrade (2010, p.2) a
experimentação “deve servir para construção de conceito e não para uma comprovação do
mesmo”.
Pode‐se dizer que aos experimentos prática causou empolgação, despertou a curiosidade
dos alunos levando‐os a participar da aula. A falta de estimulo pela Química é um dos fatores que
mais dificulta a aprendizagem na disciplina.
CONCLUSÃO
Por meio da prática de ensino desenvolvida durante o Estágio Supervisionado II,
percebemos que a atividade experimental é um recurso importante e eficiente para a construção
dos conceitos de reação química.
A utilização de experimentos de baixo custo para realização das atividades foi uma opção
bastante viável. Portanto, para as escolas que não despõem de um espaço físico de laboratório,
de equipamentos para execução de atividades, acreditamos que a utilização de materiais
alternativos seja uma boa opção.
Diante dos resultados desta pesquisa, espera‐se uma reflexão da prática docente, sobre
quais aspectos metodológicos pode‐se melhorar e que recursos podem ser utilizados para que o
processo de aprendizagem seja facilitado e para que o aluno possa agir como cidadão crítico e
participativo na sociedade.
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RESUMO
Um método de coleta e análise de resíduos de disparos
de armas de fogo utilizando um cotonete umedecido com
solução complexante de EDTA foi testado para coleta de
GSR das mãos de um indivíduo após disparos de armas de
fogo. Após a coleta do material, os metais foram
recuperados em uma solução ácida para posterior análise
dos teores de Pb, Ba e Sb, bem como de outros elementos
como Cu, Fe e Zn. O método de coleta se mostrou
eficiente na recuperação dos elementos avaliados, sendo
possível quantificar os mesmos nas mãos de dois
atiradores voluntários após disparos com revolver calibre
.38. Foram quantificados aumentos consideráveis nas

concentrações de Pb, Ba e Sb, bem como nos demais
elementos avaliados neste trabalho, demonstrando a
capacidade do método como ferramenta analítica capaz
de fornecer dados comprobatórios da utilização de arma
de fogo, podendo auxiliar na resolução de casos
criminais. Deste modo a metodologia utilizada mostrou‐
se satisfatória pois permitiu averiguação da presença de
baixas concentrações de Pb, Ba e Sb residuais nas mãos
dos atiradores, sendo estes elementos os mais
característicos em resíduos de disparos de arma de fogo.
Assim, pode‐se afirmar que o método em questão pode
ser empregado com sucesso na investigação de GSR.

PALAVRAS‐CHAVE: Swab, GSR, ICP OES

DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS IN GUNSHOT RESIDUES BY ICP OES
ABSTRACT
The identification of characteristic gunshot residues
(GSR) in firearm‐related incidents provide valuable
investigative information. The method of swab
moistened with 2% EDTA solution was apply to collect
GSR from the hands of two volunteer shooters after
making six shots. After collecting the sample, the
elements (Pb, Ba, Sb, Cu, Fe and Zn) were recover in an
acid solution for analysis by ICP OES. The swab method

was efficient to recovery the metals. Substantial
increases in concentrations of Pb, Ba and Sb as well as
other elements were evaluate in this study,
demonstrating that the analytical tool is capable of
providing evidentiary use of a firearm, and may help in
solving criminal cases.

KEY‐WORDS: Swab, GSR, ICP OES
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DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS TRAÇOS EM RESÍDUOS DE DISPAROS DE ARMAS DE FOGO POR
ICP OES

INTRODUÇÃO
Quando se utiliza uma arma de fogo são projetadas, juntamente com o projétil, uma grande
quantidade de pequenas partículas sólidas e produtos de combustão gasosos. Esses resíduos
tendem a acumular‐se ao longo da trajetória do disparo, depositando‐se sobre as mãos, braços,
cabelos e roupas do atirador, além de espalharem‐se sobre a cena do crime (ZEICHNER et al.,
2005). Estes resíduos podem ser uma fonte preciosa para comprovação de autoria ou não de um
disparo de arma de fogo. Segundo Cardinetti et al. (2004) as partículas possuem características
químicas particulares, podendo ser caracterizadas pela presença de elementos como antimônio
(Sb), bário (Ba) e chumbo (Pb). O estudo do GSR (do inglês, Gunshot Residues) auxilia peritos
criminalistas e juristas na sua decisão final, para que a mesma seja baseada em argumentos
científicos incontestáveis comprobatórios do uso ou do não uso de arma de fogo.
Os ensaios mais comuns utilizados na identificação de GSR são qualitativos. Estes métodos
empregam materiais de coleta como, por exemplo, fitas adesivas e resinas sintéticas com posterior
aplicação de reagentes colorimétricos. Porém, ensaios desta natureza estão sujeitos a
interferência, sendo agravados por não serem conclusivos e ainda sujeitos aos chamados
resultados falsos‐positivos ou falsos‐negativos, que ocorrem como função de interferências. Outro
ponto a ser destacado é que ensaios qualitativos possuem uma sensibilidade muito baixa para se
determinar os elementos mais característicos do GSR, principalmente em função das baixas
concentrações em que ocorrem. Deste modo, métodos instrumentais se apresentam como uma
alternativa para contornar estes problemas, pois possuem elevada sensibilidade, são capazes de
gerar resultados qualitativos e quantitativos e são cada vez mais acessíveis para o uso em rotinas
laboratoriais (BRUNI et al., 2012).
Diversas técnicas instrumentais têm sido empregadas com o objetivo de se identificar a
presença de elementos traços como indicadores do uso de armas de fogo. Análise por ativação
neutrônica (NAA) (RUCH et al., 1964), microscopia eletrônica de varredura acoplada à energia
dispersiva de raios‐X (MEV‐EDX), Voltametria (WOOLEVER et al., 1999), espectrometria de
absorção (AAS) ou emissão (AES) atômica. Esta última tem a vantagem de se caracterizar como um
método de análise multielementar, garantindo uma maior frequência analítica, viabilizando seu
uso para grandes quantidades de amostras geradas rotineiramente.
Assim, este trabalho tem por objetivo a avaliação do uso da técnica de ICP OES para
identificação do uso de disparos de armas de fogo por meio da quantificação dos teores de
elementos traço característicos do GSR.
MATERIAIS E MÉTODOS
As amostras foram obtidas em um centro de treinamento da Polícia Civil do Estado do
Ceará, cidade de Fortaleza. As mesmas foram coletadas nas mãos de dois agentes em treinamento,
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

antes e após a efetuação dos disparos utilizando armas de calibre .38 da marca Taurus, além de
cartuchos CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) 38SPL LRN. Foram efetuados 6 disparos por
cada atirador.
COLETA, ACONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DOS RESÍDUOS DE DISPAROS
A coleta foi realizada nas mãos dos atiradores por meio da técnica de “swab”, que se baseia
no uso de um cotonete embebido em uma solução capaz de absorver os elementos traço presentes
nos resíduos. No momento da coleta, a extremidade do cotonete foi umedecida em uma solução
de EDTA a 2%, e esfregada separadamente em cada área específica da superfície das mãos de cada
atirador, por cerca de 30 segundos. As regiões de coleta são apresentadas na Figura 1. A coleta foi
feita nas duas mãos de cada atirador, antes e após a efetuação dos disparos. Após a coleta as
extremidades do cotonete umedecida e contendo os resíduos coletados da mão do atirador foi
então secionada por uma tesoura e colocada dentro de um tubo de centrífuga tipo falcon (15mL)
com tampa de polipropileno. O tubo contendo o material coletado foi devidamente identificado e
levado para o laboratório.

Figura 1 – Regiões de coleta dos resíduos de disparo de armas de fogo nas mãos dos
atiradores.
Fonte – Elaboração Própria

Para a recuperação dos resíduos, foi adicionado cerca de 5 mL de uma solução de ácido
nítrico 10% (v/v) e em seguida a mesma foi mantida sob agitação ultrassônica durante 10 minutos.
As soluções obtidos foram diluídas para 10 mL com água deionizada Milli‐Q, e submetidas para
análise em um ICP OES (Optima 4300 ‐ Perkin Elmer, USA) para a determinação dos elementos
traços.
PADRÕES ANALÍTICOS E INSTRUMENTAÇÃO
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Soluções padrão multielementares contendo os analitos de interesse em concentrações de
100, 200 e 300 e 500 µg L‐1 foram obtidas a partir de diluições de soluções padrão originais SPEX
de Ba, Sb e Pb, com concentração certificada de 1000 mg L‐1.
Os parâmetros operacionais do ICP OES foram: visão do plasma (Axial e Radial), gerador de
radiofrequência (40 MHz), potência de radiofrequência (1100 W), fluxo de argônio do plasma (15
Lmin‐1), velocidade de fluxo do nebulizador (0,8 L min‐1), velocidade de fluxo do gás auxiliar (0,5
Lmin‐1), velocidade de fluxo de amostra (1,4 ml min‐1).
Os comprimentos de onda utilizados e a forma de visualização da radiação pelo ICP OES
foram: Sb (206,826nm, Axial), Ba (317,933 nm, Axial), Cu (324,752 nm, Axial), Fe (238,204 nm,
Axial), Pb (220,353 nm, Axial) e para o Zn (213,857 nm, Axial).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presença de Pb, Ba e Sb nos resíduos ocorre em função dos compostos químicos que
compõem o “primer” da munição. A mistura contém estifinato de chumbo (C6HN3O8Pb), nitrato de
bário bem como trióxido e tetróxido de antimônio. As reações de combustão que ocorrem liberam
uma grande quantidade de produtos gasosos responsáveis pelo impulsionamento do projétil
conjuntamente com óxidos metálicos de Pb, Ba e Sb. Assim, para a recuperação destes elementos
as amostras foram coletadas utilizando o método do “swab”, que consiste em um método sem
riscos a integridade física do indivíduo. Neste trabalho, não se deteve no estudo de qual região da
mão ocorre maior incidência de GSR. Assim, a principal preocupação se deu na identificação da
presença ou não de Pb, Ba e Sb e no teor de cada um nas mão dos atiradores. A recuperação dos
metais com este método se torna possível, em função da complexação ocasionada pela presença
do EDTA, e posterior dissolução do mesmo em solução ácida. Porém, após as análises realizadas
por ICP OES, foram quantificados os teores de alguns elementos inorgânicos, os quais podem ser
observados na Tabela 1.
Tabela 1 – Concentrações de Pb, Ba e Sb (µg L‐1) nas mãos dos atiradores A e B antes e após a
efetuação de seis disparos de arma de fogo calibre .38 modelo Taurus.
Antes do Disparo
Atirador

Mão Esquerda

Após o Disparo

Mão Direita

Mão Esquerda

Mão Direita

Pb

Ba

Sb

Pb

Ba

Sb

Pb

Ba

Sb

Pb

Ba

Sb

Controle

<LD

<LD

50

130

<LD

<LD

‐

‐

‐

‐

‐

‐

A

200

460

160

260

300

110

3170

620

300

2470

560

220

B

200

320

70

210

270

80

500

350

110

610

430

90

LD – Limite de Detecção
Fonte – Elaboração Própria
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Os teores de Pb apresentaram como os maiores dentre os elementos avaliados neste
trabalho, variando de 500 a 3170 µg L‐¹ após a realização dos disparos. Os teores de Ba observados
foram de 350 a 620 µg L‐¹, enquanto os teores de Sb observados foram de 90 a 300 µg L‐¹. Os
resultados obtidos neste trabalho, são semelhantes aos encontrados por (VANINI et al. 2014), que
determinou os teores de Pb, Ba e Sb em quatro regiões distintas da mão por ICP OES. Em seus
resultados, Pb se destacou como elemento mais abundante no GSR, sendo seguido por Ba e Sb.
Todavia, o trabalho em questão utiliza em sua metodologia decomposição das amostras assistida
por radiação micro‐ondas. No presente trabalho, a metodologia é simplificada, pois não há etapa
de decomposição de amostra, apenas uma etapa de recuperação dos metais na solução ácida
absorvedora.
Como os voluntários que aceitaram participar deste trabalho utilizam os armamentos no
seu dia a dia laboral, é normal que se encontre vestígios iniciais dos três elementos em suas mãos.
Todavia, para fins de comparação, foi feita coleta de material nas mãos de um dos analistas desse
trabalho. Os resultados obtidos mostraram que foi possível observar um teor de Sb (50 µg L‐¹) e Pb
(130 µg L‐¹). Os demais elementos se mostraram abaixo do limite de detecção do método. Este
dado é importante, pois deixa claro que qualquer dos três elementos podem ser encontrados nas
mãos de um indivíduo qualquer. Porém, uma análise instrumental capaz de mostrar a presença
dos três elementos de maneira conjunta, pode ser utilizada como uma evidência forte da utilização
de disparo de arma de fogo.
Para o atirador A, os teores de Pb encontrados nas mãos esquerda e direita antes de efetuar
os disparos foram de 200 e 260 µg L‐¹, respectivamente. Após a efetuação dos disparos os teores
de Pb nas mãos esquerda e direita foram de 3170 e 2470 µg L‐¹, respectivamente. Isso representa
um aumento de cerca de 16 vezes em relação aos teores iniciais na mão esquerda e 10 vezes para
a mão direita. Para o atirador B, os teores de Pb nas mãos esquerda e direita antes dos disparos
foram de 200 e 210 µg L‐¹. Após a realização dos disparos os teores de Pb foram elevados para 500
e 610 µg L‐¹, havendo assim um aumento de cerca de 3 vezes para o atirador B em relação aos
teores de Pb em suas mãos. Assim, pode‐se constatar um aumento considerável nos teores de Pb
nas mãos de um indivíduo após a utilização de arma de fogo, elevando os teores de Pb de 3 a 16
vezes.
O teor de Ba encontrado nas amostras coletadas nas mãos esquerda e direita do tirador A
antes dos disparos foram de 460 e 300 µg L‐¹. Após a efetuação dos disparos os teores de Ba foram
elevados para 620 e 560 µg L‐¹. Estes valores representam aumentos de 35% na mão esquerda e
87% na mão direita. Para o atirador B, o teor de Ba antes dos disparos nas mãos esquerda e direita,
foram respectivamente de 320 e 270 µg L‐¹. Após os disparos os teores foram elevados para 350 e
430 µg L‐¹. Estes dados representam aumentos percentuais de 10 e 60% em relação aos teores
iniciais encontrados para este elemento.
Na avaliação de Sb, os teores observados nas mãos esquerda e direita do atirador A antes
dos disparos foram de 160 e 110 µg L‐¹, e após os disparos observou‐se teores de 300 e 220 µg L‐¹.
Esses valores representam aumentos percentuais de cerca de 88% para a mão esquerda
praticamente duplica a concentração observada para a mão direita. Para o atirador B, os teores de
Sb encontrados nas mão esquerda e direita foram de 70 e 80 µg L‐¹. Após realização dos disparos,
os teores encontrados foram de 110 e 90 µg L‐. Os aumentos encontrados para o atirador B foram
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mais sensíveis em comparação aos encontrados para o atirador A. As elevações de concentração
de Sb foram de 60 e 13%. Todavia, é importante destacar que houve aumento nas concentrações
deste elemento nas mãos do atirador.
Outros elementos também podem ser utilizados para estudo em GSR, como Fe, Cu e Zn. A
Tabela 2 apresenta os teores (µg L‐¹) observados para estes elementos. Na avaliação de Fe nas mãos
esquerda e direita do atirador A antes dos disparos, os teores foram de 550 e 660 µg L‐¹, e após os
disparos observou‐se teores de 870 e 830 µg L‐¹. Esses valores representam aumentos percentuais
de cerca de 58% para a mão esquerda e 26% na concentração de Fe na mão direita. Para o atirador
B, os teores de Fe encontrados nas mão esquerda e direita foram de 650 e 730 µg L‐¹. Após
realização dos disparos, os teores encontrados foram de 590 e 860 µg L‐1. Neste caso, observa‐se
um valor abaixo do inicial na mão esquerda do atirador e um aumento de cerca de 20% nos teores
de Fe na mão esquerda.
Tabela 2 – Concentrações de Cu, Fe e Zn (µg L‐1) nas mãos dos atiradores A e B antes e após a
efetuação de seis disparos de arma de fogo calibre .38 modelo Taurus.
Antes do Disparo
Atirador

Mão Esquerda

Após o Disparo

Mão Direita

Mão Esquerda

Mão Direita

Cu

Fe

Zn

Cu

Fe

Zn

Cu

Fe

Zn

Cu

Fe

Zn

A

230

550

410

860

660

540

1050

870

1100

1170

830

680

B

680

650

640

840

730

580

490

590

3800

700

860

551

Fonte: Elaboração Própria

Na avaliação de Cu para o atirador A antes dos disparos, os teores foram de 230 e 860 µg L‐
1
, e após os disparos observou‐se teores de 1050 e 1170 µg L‐1. Esses valores representam
aumentos significativos dos teores de Cu. Para o atirador B, os teores encontrados nas mão
esquerda e direita antes dos disparos foram de 680 e 840 µg L‐1. Após realização dos disparos, os
teores encontrados foram de 490 e 700 µg L‐1. Os dados para cobre seguem o padrão de aumento
observado para Pb, Ba e Sb, em que suas concentrações são elevadas após a realização de disparos
de armas de fogo.
Por fim, os teores de Zn para o atirador A antes dos disparos foram de 410 e 540 µg L‐1, nas
mãos esquerda e direita respectivamente. Após a realização dos seis disparos os teores foram
elevados para 1100 µg L‐1 na mão esquerda (aumento de 100%) e 680 µg L‐1na mão direita,
ocasionando um aumento de 26%. Para o atirador B, os teores de Zn antes do disparo nas mãos
esquerda e direita foram de 640 e 580 µg L‐1, respectivamente. Após os disparos, os teores de Zn
foram de 3800 e 550 µg L‐1. Destaca‐se um aumento de cerca de seis vezes em relação ao
observado inicialmente para zinco.
De um modo geral, os ensaios para Fe, Cu e Zn demonstram a possibilidade do uso de novos
elementos para identificação do GSR. Com o crescente uso de munições isentas de Pb, a utilização
de novos elementos que possam ser utilizados para caracterizar o disparo é importante.
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CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos neste trabalho, a metodologia empregada de coleta
utilizando um cotonete umedecido com solução de EDTA (swab) e análise elementar (ICP OES) se
mostrou promissora para quantificar Pb, Ba e Sb em resíduos de disparos de armas de fogo. Foi
observado que o chumbo se apresenta como espécie de mais abundante no GSR, tendo sua
concentração consideravelmente elevada após a efetuação dos disparos, seguido de Ba e Sb
respectivamente. Assim, concluiu‐se que uma substancial elevação de concentração destas
espécies caracteriza o uso de arma de fogo. Esses três elementos, segundo a literatura, são os
principais constituintes do primer da arma de fogo, local proveniente das partículas sólidas que são
expelidas e depositadas sobre o corpo do atirador, principalmente sobre as mãos.
Novas munições estão sendo desenvolvidas atualmente sem a presença de Pb, tendo em
vista esse avanço tecnológico, outros elementos como Cu, Fe e Zn também podem ser utilizados
na identificação do GSR.
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RESUMO
Os softwares educativos são programas interativos que
permitem simulações nas quais é possível alterar ou
testar parâmetros, configurando uma excelente
ferramenta para o ensino de Química. Nesse sentido, o
presente trabalho teve como principal objetivo
investigar as contribuições da utilização de simulações
virtuais no processo de ensino e aprendizagem em
Química. A pesquisa foi desenvolvida com a participação
de 60 alunos do ensino médio. Os resultados obtidos
mostraram que a maioria dos alunos considera
importante a utilização desse método em sala de aula,
avaliando de forma positiva as simulações mostradas

durante a pesquisa. Através de análises aos resultados,
pode‐se concluir que o uso dos softwares educativos de
simulação virtual permite uma maior interatividade
entre alunos e professores e melhor visualização de
vários fenômenos químicos por meio dos recursos
visuais. Além de estimular o aprendizado, abrindo uma
nova dimensão de acesso à informação e a busca de
conhecimento.

PALAVRAS‐CHAVE: Softwares Educativos, Simulações Virtuais, Ensino de Química.

VIRTUAL SIMULATION FOR TEACHING CHEMISTRY
ABSTRACT
Educational software are interactive programs that
allow simulations in which you can change or test
parameters, configuring an excellent tool for teaching
Chemistry. In this sense, the present study aimed to
investigate the contributions of the use of virtual
simulations in the teaching and learning process in
chemistry. The research was conducted with the
participation of 60 high school students. The results
showed that most students consider important to use

this method in the classroom, evaluating positively the
simulations shown during the search. Through the
analysis results, we can conclude that the use of
educational software virtual simulation allows greater
interactivity between students and teachers and better
visualization of various chemical phenomena through
visual resources. In addition to stimulating learning,
opening up a new dimension of access to information
and
knowledge
search.

KEY‐WORDS: Educational Software, Virtual Simulations, Chemistry Teaching.
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SIMULAÇÕES VIRTUAIS PARA O ENSINO DE QUÍMICA
INTRODUÇÃO
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) estão evoluindo, tornando‐se cada
vez mais acessíveis, programas e softwares surgem de forma interativa e servem como suporte
para serem utilizados em diversas áreas do ensino. Diante disso, os sistemas de softwares
facilitam a compreensão e a demanda de tempo em vários casos, estimulando o aprendizado,
abrindo uma nova dimensão de acesso à informação e a busca de conhecimento.
Nas últimas décadas, percebe‐se que as (TIC’s) tornaram‐se fundamentais no
desenvolvimento pessoal e profissional do cidadão. A inserção de novas tecnologias na educação,
principalmente, da informática contribuem no processo de aprendizagem, dessa forma os
recursos computacionais, adequadamente empregados, podem ampliar o conceito de aulas
tradicionais.
As novas tecnologias têm provocado grande impacto na sociedade contemporânea,
porque os recursos tecnológicos estão relacionados com a capacidade humana de representar e
transmitir informações, uma vez que estão inseridas em todos os âmbitos da sociedade e afetam
até o modo de compreender o mundo (COLL & MONEREO, 2010).
As tecnologias educacionais podem ser consideradas uma marca desafiadora nos diversos
campos dos saberes durante a formação do pensamento crítico. Na disciplina de Química, o
espaço de construção do pensamento químico, é espaço de constituição do sujeito os quais
aprendem várias formas de ver, conhecer e falar sobre o mundo (MORTIMER, 2003).
Os softwares de simulações surgem como um recurso favorável para o ensino e
aprendizagem, pois oferecem um ambiente interativo para o aluno manipular variáveis e
observar resultados imediatos (EICHLER; DEL PINO, 2000). Os softwares educativos são
programas interativos que permitem simulações nas quais é possível alterar ou testar
parâmetros, observando e analisando as demonstrações ou resultados obtidos. Assim, considera‐
se essa tecnologia uma ótima ferramenta para o ensino de Química.
Conforme Ribeiro e Greca (2003), as simulações são programas que trazem um modelo
pronto e apresentam informações, passadas de maneira tutorial, através da interação do usuário
com o computador. Diante disso, os softwares educativos configuram um dos eficientes recursos
tecnológicos presente no processo de ensino e aprendizagem e vem sendo utilizada de diversas
formas, inclusive nas simulações virtuais.
De acordo com Mintzes (2000), as simulações estão se tornando mais realistas e com mais
opções para que o aluno possa controlar a dinâmica dos fenômenos representados. O que
permite uma maior compreensão dos conteúdos que estão sendo ministrados pelos professores.
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) estão sendo cada vez mais utilizados no
âmbito acadêmico e corporativo, servindo como uma alternativa tecnológica para dinamizar as
aulas presenciais de Química, uma vez que o aluno tem a possibilidade de utilizar materiais
interativos online, laboratórios virtuais, softwares de simulações e modelagens químicas.
Maseto et al., (2002) enfatizam que esses materiais estão vinculados com uma “nova
realidade de estudo”, onde os alunos adquirem maior proximidade com os conhecimentos vistos
em sala de aula. Os desafios propostos para o educando durante as simulações virtuais permitem
que este se posicione diante de situações problema, uma vez que aproxima os conteúdos
ministrados em sala de aula com o cotidiano do aluno.
Especificamente, pretendeu‐se observar o desenvolvimento dos alunos do ensino médio
durante o uso de simulações virtuais, avaliando a percepção destes, sobre o uso de simulações
nas aulas de Química por meio de questionário e possibilitar ao aluno, através do aplicativo, a

Comentado [Autor des1]: Cadê a referência?

Comentado [Autor des2]: É mesmo? Cadê a referência?

Comentado [Autor des3]: Acredito que tem referências mas
atualizadas.

Comentado [Autor des4]: Cadê a referência?

oportunidade de desenvolver e testar hipóteses, chegando às suas próprias conclusões de forma
lúdica e autônoma.
O principal objetivo desta pesquisa foi investigar as contribuições das simulações virtuais
como procedimento didático na aprendizagem de Química. A pesquisa foi realizada por meio de
um estudo exploratório em campo com alunos das três séries do ensino médio, os quais
utilizaram simulações dos conteúdos de Química do Laboratório Didático Virtual (LabVirt),
antecedido de aula teórica, sob orientação de um professor.
O LabVirt foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), o qual
consiste em um repositório de simulações virtuais das disciplinas de Física e Química, tendo
como finalidade construir uma infraestrutura pedagógica e tecnológica, que facilite o
desenvolvimento do pensamento crítico do aluno e principalmente a reflexão e compreensão do
mundo que o cerca.

METODOLOGIA
Participantes
Participaram desta pesquisa 60 (sessenta) alunos das três séries do ensino médio. A
pesquisa foi realizada em duas escolas públicas do município de Quixadá‐CE.
Métodos
Os procedimentos metodológicos foram operacionalizados de acordo com os princípios
da pesquisa exploratória em campo. Conforme Gil (1999), as pesquisas exploratórias,
desenvolvem e redimensionam conceitos e ideias, visando à formulação de problemas mais
precisos.
Os softwares de simulações utilizadas na pesquisa foram selecionadas do Laboratório
Didático Virtual (LabVirt) e relacionados com os conteúdos vistos em sala de aula. Após a exibição
das simulações, foi aplicado um questionário com 15 perguntas objetivas e subjetivas.
A análise e síntese dos resultados foram realizadas por meio de questionários organizados
quantitativamente através de tabelas e gráficos plotados no software Origin 7.0.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados a seguir, mostram a opinião dos alunos com relação às
contribuições das simulações virtuais na aprendizagem de Química.
Os resultados da Figura 1 expressam que 50% dos participantes afirmaram
frequentemente ter facilidade em compreender os assuntos de Química, 36,6% raramente
compreendem, 8,4% nunca compreenderam e apenas 5% sempre compreenderam. Ao analisar
os dados, verifica‐se que entre os percentuais mais expressivos, 36,6% dos alunos raramente
compreendem os assuntos de Química.
Diante do exposto, faz‐se necessário o uso de uma metodologia mais contextualizada,
onde se pretende relacionar conteúdos de química com fenômenos do cotidiano do aluno,
respeitando as diversidades de cada um e visando à formação do cidadão, no exercício de seu
senso crítico. No entanto, contextualizar a química não é promover um elo sofisticado entre o
conhecimento e o cotidiano do aluno. É necessário contextualizar, propondo “situações ‐
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problemas e assim buscar conhecimento necessário para entendê‐los e solucioná‐los”
(PCN,1999).
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Figura 1 ‐ Compreensão dos assuntos de Química

É importante que o professor utilize recursos pedagógicos, além dos tradicionais para o
desenvolvimento de suas aulas. Nessa perspectiva, indagou‐se aos participantes quais os
recursos que mais favorece seu aprendizado na química.
A Figura 2 mostra que 70 % dos alunos citaram o uso de simulações virtuais como recurso
que mais favorece o aprendizado na química, 23,3 % optou por aulas práticas, enquanto 5%
escolheram aulas expositivas e apenas 1,67% acreditam que os jogos concretos é o recurso mais
favorável.
Os percentuais mostram que, após aplicação das simulações virtuais, os alunos
perceberam a importância das simulações como recurso para aprendizagem de Química, uma vez
que a maioria optou por seu uso. Em razão do exposto, pesquisas realizadas mostram que o uso
do recurso permite um desenvolvimento conceitual e representativo nos estudantes (RIBEIRO;
GRECA, 2003).
A aceitação dos alunos com relação ao uso de simulações virtuais pode ser justificada pelo
fato de que, os aplicativos que envolvem simulações permitem que o aluno observe variações em
diversas situações do cotidiano, além de desenvolver e testar hipóteses. O objetivo didático das
simulações é motivar os alunos para a aprendizagem de conceitos abstratos, evitando assim, que
eles decorem conceitos sem o seu entendimento (VIEIRA; SILVA, 2003).
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Figura 2 ‐ Recursos que mais favorecem a aprendizagem de Química

A importância que os alunos atribuíram às simulações virtuais utilizadas durante a
pesquisa, é vista na Figura 3. Pelo percentual de respostas, percebe‐se que 50% dos participantes
disseram que as simulações virtuais são importantes, 46,6% muito importante, 1,7% pouco
importante e 1,7% disseram que não é importante.
Os percentuais, 50% dos participantes afirmaram que as simulações virtuais são
importantes. O percentual demonstra que as simulações proporcionam aos alunos, o
desenvolvimento da capacidade de explorar e entender fenômenos abstratos. A afirmativa em
questão pode ser comprovada pela importância que os alunos atribuíram ao uso de simulações
virtuais, como recurso na aprendizagem de Química. Resultados semelhantes foram encontrados
por Gomes (2011), mediante uma pesquisa realizada com uma turma de terceiro ano do ensino
médio, na cidade de Patos no estado da Paraíba, onde os alunos classificaram as simulações
computacionais como uma boa forma de expor os conteúdos.
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50%

Figura 3 ‐ Importância das simulações virtuais na aprendizagem de Química

Durante a exibição das simulações virtuais, os alunos presenciaram a realização de alguns
fenômenos químicos. Nos resultados da Figura 4, observa‐se que 50% afirmaram ter

compreendido os fenômenos repassados através das simulações, 26,6% compreenderam pouco,
20% compreenderam muito e apenas 3,4% não compreenderam. Os dados permitem analisar
que as simulações auxiliam os alunos na compreensão dos fenômenos químicos, visto que 50%
dos participantes compreenderam a forma como os aplicativos simularam as reações.
Verifica‐se que o uso de simulações permite a ampliação dos conhecimentos e conduz o
aluno ao mundo das descobertas, dentro de um contexto que envolve tarefas paralelas para os
alunos, como jogos e exercícios. A superação das dificuldades dos alunos mostra a influência dos
ambientes virtuais de aprendizagem na sala de aula, o que permite a autonomia para criação,
saber desconstruir e reconstruir conhecimento, argumentar e contra ‐ argumentar, saber ler e
contra ‐ ler (DEMO, 2009).
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Figura 4 ‐ Compreensão dos fenômenos químicos contidos nas simulações

A Figura 5 apresenta a avaliação dos participantes sobre as simulações virtuais exibidas
durante a pesquisa. De acordo com os resultados, 43,3% dos participantes avaliaram as
simulações como ótimo, 41,7% disseram que as simulações são boas, 15% avaliaram como
regular e nenhum dos participantes disseram que as simulações são ruins. Os dados refletem que
as simulações virtuais influenciaram na aprendizagem dos discentes, uma vez que a maioria
afirmou serem as simulações ótimas.
Para tanto, Gabini e Diniz (2009) enfatizam que os resultados positivos do uso da
informática no espaço escolar apresentam relação direta com o nível de interatividade
estabelecido entre os alunos e as informações contidas nos recursos trabalhados, no caso
simulações virtuais.
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Figura 5 ‐ Avaliação das simulações virtuais de Química

Dessa forma, os resultados indicaram uma boa avaliação por parte dos alunos, onde
evidenciaram que o objeto contribui para sua aprendizagem e apresenta uma expectativa de
uma aprendizagem significativa por parte dos alunos.
CONCLUSÃO
O uso dos aplicativos de simulações virtuais no ensino de Química proporciona fatores
como interatividade, melhor visualização de fenômenos químicos e interdisciplinaridade através
dos recursos visuais.
Os alunos acreditam que as simulações virtuais podem ser utilizadas como recurso
didático nas aulas de Química.
As simulações permitem que alunos superem suas dificuldades com relação à
interpretação dos conceitos abstratos.
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RESUMO
É cada vez mais comum o uso de celulares do tipo
smartphone pelos adolescentes estudantes em nosso
País. Com a experiência de anos em sala de aula,
buscamos uma maneira de utilizar estes smartphones
como ferramenta no Ensino de Química. Relacionando
os conteúdos ministrados em sala de aula, com
aplicativos gratuitos disponíveis. Aplicamos esta nova
tecnologia em uma turma do Curso Técnico Integrado

do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do
Norte, Campus Nova Cruz (IFRN – NC) e podemos
observar uma melhora significativa na participação e
aprendizagem destes alunos.

PALAVRAS‐CHAVE: Química, Ensino, Smartphone, informática.

USE OF CELL FOR TEACHING CHEMISTRY
ABSTRACT
It is increasingly common to use mobile smartphone
type by adolescent students in our country. With years
of experience in the classroom, we seek a way to use
these smartphones as a tool to teach Chemistry.
Relating the content taught in the classroom, with free
apps available. We apply this new technology in a class

of the Integrated Technical Course, Federal Institute of
Education Rio Grande do Norte, Campus Nova Cruz
(IFRN‐NC) and we observe a significant improvement in
the participation and learning of these students.

KEY‐WORDS: Chemistry, Education, Smartphone, computer.
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O USO DO CELULAR PARA O ENSINO DE QUÍMICA
1. INTRODUÇÃO
A Química é um componente importante na construção da cidadania à medida em que a
sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos
quais os cidadãos devem se apropriar. A Química precisa estar ao alcance de todos e a
democratização do seu ensino deve ser meta prioritária do trabalho docente. A atividade química
escolar não é “olhar para coisas prontas e definitivas”, mas é a construção e a apropriação de um
conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender e transformar sua realidade.
Nesse sentido, químicos, filósofos e educadores salientam, cada vez mais, que a
concepção de Química influencia decisivamente no que se ensina e como se ensina. Assim sendo,
torna‐se desafiante abarcar a complexidade e o caráter multifacetado da Química, enquanto
atividade e corpo de conhecimentos, pois, se considerarmos que essa ciência não permaneceu a
mesma ao longo dos tempos, cada mudança nos seus aspectos mais essenciais a transforma,
constantemente, em um sistema organizado, uma linguagem, um instrumento ou uma atividade
cujas perspectivas refletem as questões emergentes dos meios social, cultural, político,
econômico e científico de um modo geral.
Com a minha experiência, como professor de química do Ensino Médio, pude perceber
que, realmente, a perspectiva metodológica da resolução de problemas é uma ótima estratégia
para que os estudantes tenham um maior gosto pela Química. Sabemos que a evolução
tecnológica cresce a cada dia. Por exemplo, nos bancos, as assinaturas são substituídas por
senhas eletrônicas, as cartas e os telegramas desapareceram; foram substituídos por
telefonemas e e‐mail eletrônico, onde mensagens que levariam meses para chegar levam frações
de segundos. Utilizar as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) como
ferramentas pedagógicas capazes de potencializar um contexto de ensino‐aprendizado em que
os alunos possam ter iniciativas e criar situações problemas, a fim de desenvolverem habilidades
e atitudes ao longo de suas vidas. A ausência desse conhecimento faz‐nos distanciar,
gradativamente, do mundo real. Atualmente, vê‐se nas escolas, em que a maioria dos jovens,
mesmo utilizando‐se das novas tecnologias, ainda não as utilizam como fonte de pesquisa para a
construção de um conhecimento sistematizado, pois as disciplinas escolares não envolvem a
informática como recurso pedagógico. Portanto, é de suma importância o uso do celular na
educação de uma forma correta e direcionada como auxílio do aprendizado, pois, sem uma
orientação adequada, não será utilizada como forma de construção do conhecimento. O ensino
da Química em nossa região é bastante deficiente devido à falta de profissionais capacitados na
área, principalmente, pela não utilização dos recursos tecnológicos como ferramenta da
aprendizagem.
É clara a necessidade de se desenvolver métodos de ensino que facilitem o aprendizado
da Química e despertem o interesse dos alunos por essa ciência que está presente no nosso dia‐
a‐dia, e a informática está entrando na educação para ajudar na transposição das fronteiras do
educar convencional evoluindo‐se, assim, o método de ensino, propiciando ao educando mais
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eficiência na construção do conhecimento, acelerando seu aprendizado e, consequentemente,
tornando a educação mais sólida.
Compreendemos necessário desenvolver uma prática pedagógica que seja interessante,
dinâmica e motivante para o aluno, melhorando a sua visualização e construção dos conteúdos
que estão estudando. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (BRASIL,
1998), o uso didático das novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC’s) nas aulas de
Química incorpora na relação de aprendizagem dos estudantes uma dinâmica mais produtiva,
atrativa, que vem trazendo inúmeros resultados positivos. Ainda segundo os PCN’s, as
tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos principais agentes de
transformação da sociedade, pelas modificações que exercem nos meios de produção e por suas
consequências no cotidiano das pessoas.
Tomaremos como objeto de pesquisa, o uso do celular na Educação Química como
ferramenta pedagógica, desenvolvida em uma turma do 1º ano do Curso Técnico Integrado de
Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
Câmpus Nova Cruz (IFRN – NC) e em demais escolas da nossa região.
Os softwares educativos com fins químicos podem contribuir para aumentar ainda mais a
criatividade e a interpretação de fenomenos químicos. Os softwares ou outras atividades
realizadas dentro e fora da sala de aula, nesse caso, uma sala de aula ou um laboratório de
informática quando, convenientemente preparados, é um recurso pedagógico eficaz para a
construção do conhecimento químico.
Segundo Boden (1999), a criatividade é um quebra‐cabeça, um paradoxo, ou ainda um
mistério. A autora cita que muitas pessoas supõem que nunca haverá uma teoria científica
definindo de forma precisa a criatividade, devido ao seu caráter imprevisível e aparente ausência
de qualquer explicação sistemática, seja ela científica ou histórica. Entretanto, muitos são os
trabalhos científicos que tratam os diferentes aspectos associados à criatividade.
O cérebro humano funciona em contínuos processos ditos primários e secundários.
Primários são, basicamente biológicos, identificáveis em sonhos, meditações, hipnose e estados
psicóticos, sendo capazes de tratar conceitos concretos. Os processos secundários são cognitivos,
sendo capazes de lidar com abstrações, voltando‐se para a realidade durante estados de vigília.
(LOPES, 2008, p. 20)
Nestes mesmos estudos apresenta‐se que a inspiração criativa ocorre em estados mentais
de atenção difusa, onde o pensamento é associativo, com grande número de representações
mentais, simultaneamente, ativadas com baixos níveis de atividade no hemisfério esquerdo e no
lobo frontal.
A criatividade também é abordada por Piaget, relacionando‐a com o processo de
construção da inteligência e do conhecimento em um processo de estruturação da realidade.
Como apresentado pelo autor, as estruturas cognitivas não são pré‐formadas, mas são
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construídas nos primeiros anos de vida. Piaget vincula a criatividade ao que chama abstração
reflexionante, a qual é extraída das ações coordenadas do sujeito e não, simplesmente, das
propriedades dos objetos. Este processo insere o real num sistema de significações que permite
inferências, operações lógico‐matemática, heurísticas, etc.
Para Piaget (2001), o sujeito é criativo, quando são identificados nele alguns traços de
criatividade, sendo:
(a) original, capaz de gerar múltiplas ideias;
(b) independente, gera motivação para lidar com situações onde a
liberdade é valorizada;
(c) intuitivo, valoriza inspirações, insights;
(d) interessado em múltiplas áreas do conhecimento;
(e) acredita em seu potencial criativo, no valor do seu trabalho e do seu
esforço.
Vygotsky (1987) também apostou na imaginação como artefato necessário para expressar
a criatividade. Ele atenta para a imaginação, a qual estaria associada à emoção, retirando
fragmentos da realidade e, por meio de novas significações, retorna à cultura, em forma de um
produto criativo. Dessa forma, todo ato criativo nasce da imaginação que, por sua vez, origina‐se
no contexto histórico‐cultural.
Um ambiente que valoriza a criatividade facilita a construção de uma visão holística sobre
o fenômeno criativo, auxiliando o indivíduo a lidar melhor com habilidades e competências
relacionadas à criatividade.
No contexto educacional, é importante saber que a criatividade é característica que
difere, de forma individual, todo ser humano. Os indivíduos, são naturalmente, criativos,
necessitando de mecanismos de apoio para desenvolver e expandir seu potencial criativo, a
partir do fortalecimento de atitudes, comportamentos, valores, crenças e outros.
Promover criatividade em sala de aula demanda algumas medidas as quais podem
promover um ambiente rico em estimulação, oportunizando o processo de adaptação do
indivíduo ao seu meio sociocultural. Construir coletivamente, adotar posturas que valorizem o
processo de aprendizagem, aproveitando inclusive os erros cometidos ao longo do estudo, são
processos que facilitam o estabelecimento do processo criativo e consequente inteligência do
aprendiz.
Ao trabalhar‐se com a criatividade em sala de aula, torna‐se possível a oferta de situações
de ensino e aprendizagem inovadoras envolvendo adaptabilidades socioculturais, melhoria da
autoestima, valorização e incentivos ao uso da imaginação e fantasia pelos estudantes
Neste sentido, de acordo com Almeida (2002):
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[...]Hoje, a utilização de computadores na educação é muito mais
diversificada, interessante e desafiadora do que simplesmente transmitir
informação ao aprendiz. O computador deixa de ser apenas uma máquina
quando passa a atuar como fonte de ensino, utilizando de linguagens de
programação que ajudam o aluno a refletir sobre os resultados obtidos e
a buscar novos caminhos e estratégias de aprendizagem.

Segundo Coelho (2007)

[...]A inserção da informática na educação está muito além de ensinar o
aluno sobre competências computacionais. A informática educativa é um
recurso de apoio utilizado pelos professores para ajudá‐los a transmitir os
conceitos e conteúdos de ensino, além de estimular os alunos a
estudarem.

Ao levar em consideração que as instituições de ensino assumem um papel de destaque,
tendo seu principal objetivo formar um cidadão crítico, criativo, reflexivo e com capacidade de
trabalhar em equipe. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. É importante ressaltar que em
aulas ministradas de maneira inovadora, envolvente, indagadora, com o uso de computadores,
por exemplo, os alunos aprendem com maior facilidade porque se empenham e se interessam
mais quando realizam um trabalho numa perspectiva social, cultural e histórica.
Os programas Model ChemLab, GaussView 5.1, Morphy e Avogrado 1.0.3 são alguns
exemplos de softwares que podem ser elementos de apoio para o ensino de química, mas
também como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. O trabalho utilizando esses
softwares pode ensinar o aluno a aprender com seus erros e a aprender junto com seus colegas,
trocando suas produções e comparando‐as, tornando o ensino‐aprendizagem muito mais eficaz e
prazeroso.

2. METODOLOGIA
Com o objetivo do uso do celular para o ensino de Química, primeiramente foi feito um
levantamento estatístico, por meio de questionário de pesquisa, sobre as condições do uso do
celular como ferramenta de ensino, em uma turma do 1º ano do Curso Técnico Integrado de
Informática do IFRN – NC. Foi feito também um levantamento de aplicativos para smartphone
gratuitos relacionado a química. E por fim procuramos os conteúdos da química, que melhor se
relacionavam com os aplicativos encontrados.
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3. RESULTADOS E DISCUSÃO
No levantamento estatístico, realizado por meio de questionário na turma de 1º ano do Curso
Técnico Integrado de Informática do IFRN‐ NC, turma esta com 42 alunos, sendo 40,48% do sexo
feminino e 59,52% do sexo masculino (Figura 1). Perguntamos primeiramente o número de
alunos que possuiam celular e podemos perceber a partir deste resultado, que o celular é um
bem comum entre os adolecentes (Figura 2). O número de alunos que possuiam Smartphone,
para que pudessemos usar aplicativos como ferramenta de ensino de química (Figura 3). Se o
aluno acreditava no uso do celular como ferramenta de ensino de Química (Figura 4).
Sexo

Homens
40%
mulheres
60%

Figura 1 ‐ Número de alunos por sexo.
Você possui celular?

100%

Figura 2 – Número de alunos que possui celular
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Você possui spartphone?

não
12%

sim
88%

Figura 3 – Número de alunos que possuem smartphone
Você acredita no uso do celular para o
ensino de química?

nao
26%
sim
74%

Figura 4 – número de alunos que acreditam no uso do celular para o ensino de química.
Após fazermos o levantamento estatístico, pedimos que os alunos baixasem aplicativos no seu
celular como: Tabela periódica (Xenubi – Desafio tabela periódica), Modelos atômicos (Modelos
Atômicos evobooks) e Calculadoras científicas (CALC – Calculadora científica).
Passamos a ultilizar como complemento nas aulas de química o celular, como ferramenta para a
ajuda de concretização de conteúdos como estrutura atômica, tabela periódica e cálculos
químicos, visto em sala de aula durante o segundo semestre do ano de 2013.
Podemos observar que 95% dos alunos, aprovaram a nova metodologia de ensino, os outros 5%
disseram que era mais fácil de aprendes usando métodos mais convencionais, como lista de
exercícios (Figura 5) e 100% dos alunos disseram que esta metodologia deveria ser expandida
para as demais disciplinas (Figura 6). Houve também uma maior participação dos alunos nas
aulas de química, com um aumento de 25,4% no rendimento escolar dos alunos, que obtiveram
média 79 no 2º semestre, em relação ao 1º em que a média foi de 63, considerando que a nota
atribuida ao aluno no IFRN é de 0 a 100.
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você aprovou o uso do celular no ensino de
química?
não
5%

sim
95%

Figura 5 – Alunos que aprovaram o uso do celular no ensino de química.
Você acha que esta metodologia deveria ser
aplicada nas demais disciplinas?

100%

Figura 6 – Alunos que acham que esta metodologia deve ser expandida a outras disciplinas.
4.CONCLUSÃO
Com o uso do celular e da informática, podemos pecerber uma melhora considerável no ensino
da química, deixando esta disciplina mais dinâmica e com um melhor aprendizado para os alunos
do curso integrado de informática do IFRN – NC.
5.PESPECTIVAS FUTURAS
Implantar esta metodológia nas demais turmas do IFRN e em escolas Públicas da região.
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VISANDO A PRODUÇÃO DO BIODIESEL.

C. G. C. S. Soares¹, A. M. M. Araújo3, N. P. M. de Oliveira¹
¹Graduanda do curso de Licenciatura em Química, Campus Ipanguaçu – Instituto Federal do Rio Grande do
Norte, IFRN. E‐mail: cynthigabriella1@gmail.com; 3Professora do curso de Licenciatura em Química, Campus
Ipanguaçu‐ Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN. E‐mail: aruzza.araujo@ifrn.edu.br; ¹Graduanda do
curso de Licenciatura em Química, Campus Ipanguaçu‐ Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN. E‐mail:
narinha.quimica@gmail.com.

RESUMO
A sterculia Striata é uma espécie vegetal da
família das Malvaceae, popularmente conhecida como
Chichá. É uma planta encontrada em diversas regiões do
país, apresenta frutos comestíveis além de possuir uma
madeira de boa qualidade para fabricação de móveis. As
amêndoas dos frutos de Chichá apresentam um alto
teor de óleo, motivo por qual objetivou este trabalho,
que consiste em extrair o óleo da amêndoa e

posteriormente investigar as características físico‐
químicas do óleo de Chichá. Constatou‐se que o óleo
Chichá apresenta um ótimo teor óleo (40,73%), alto
índice de águas e sedimentos (0,8%) em relação às
normas da ANP, além de um baixo índice de acidez.
Estas características indicam que as amêndoas desta
Malvaceae têm grande potencial para ser utilizadas
como matéria‐prima na produção de biodiesel.

PALAVRAS‐CHAVE: Óleo, sterculia, chicha, caracterização, acidez.

EXTRACTION AND PHYSICAL‐CHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE OIL CHICHA (STERCULIA
STRIATA) AIMING AT THE PRODUCTION OF BIODIESEL.
The sterculia Striata is a plant species of the
family Malvaceae, popularly known as chicha. It is a
plant found in various regions of the country, has edible
fruit in addition to produce a good quality wood for
furniture business. The kernels of the fruit of chicha
have a high oil content, why this work which aimed to,
which consists of extracting the oil from the almond and
subsequently
investigate
the
physico‐chemical

characteristics of the oil chicha. It was found that the oil
has great chicha oil content (40.73%), high levels of
water and sediment (0.8%) in relation to the standards
of the ANP, and a low level of acidity. These
characteristics indicate that almonds this Malvaceae
have great potential to be used as feedstock for
biodiesel production.

KEY‐WORDS: Oil, sterculia, chichá, characterization, acidity.
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EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO‐QUÍMICA DO ÓLEO DE CHICHÁ (STERCULIA
STRIATA) VISANDO A PRODUÇÃO DO BIODIESEL.

INTRODUÇÃO
A utilização de novas fontes renováveis como alternativas de combustíveis são um dos
desafios da sociedade moderna. A substituição do óleo diesel por biocombustíveis ou misturas
deste com diesel é uma questão focada atualmente para suprir a escassez dos combustíveis
derivados do petróleo e reduzir os níveis de emissão de poluentes gasosos. O Biodiesel é o
combustível derivado de óleos vegetais ou de gordura animal que pode substituir total ou
parcialmente o óleo diesel proveniente de petróleo. Em decorrência da crise energética mundial,
intensifica‐se a procura por alternativas ambientalmente corretas e sustentáveis. (FUCHS, 2009).
O Brasil dispõe de uma grande diversidade de espécies vegetais das quais se podem
extrair óleos para fins energéticos, o óleo da Sterculia striata está entre estas espécies. De acordo
com o National Biodiesel Board ‐ NBB, órgão responsável pela implementação do Biodiesel nos
Estados Unidos, o Brasil tem condições de liderar a produção de Biodiesel, promovendo a
substituição em ao menos 60% da demanda atual de óleo diesel mineral (CARBONO BRASIL,
2005).
O chichazeiro, conhecido cientificamente como Sterculia striata St. Hil. et Naud, pertence
a família Sterculiaceae. “Esta família é constituída por 243 gêneros e 4225 espécies distribuídas
por quase todo o mundo, com exceção de regiões muito frias, ocorrendo predominantemente
nas regiões tropicais, principalmente na América do Sul” (COSTA et al, 2010). Popularmente
conhecida como chichazeiro‐do‐cerrado, mendubi‐guaçu, aracha‐chá, chechá‐do‐norte,
castanha‐de‐macaco e Chichá. É uma planta nativa do cerrado, distribuída principalmente nos
estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Piauí,
Maranhão e Distrito Federal (SILVA; FERNANDES, 2011, p. 306). A espécie tem rápido
crescimento sendo indicada para plantios destinados à recomposição de áreas degradadas de
preservação permanente. Possui um grande potencial madeireiro, paisagístico e alimentar, pois
seus frutos e sementes (nozes) podem ser consumidos in natura. De acordo com Silva e
Fernandes (2011, p. 306) a espécie Sterculia striata A. St. Hill & Naudin é caracterizada como uma
árvore que tem de 8 a 14m de altura; com folhas divididas em três a cinco lobos, que no período
da seca elas caem. Apresentam flores pequenas com coloração avermelhadas. O fruto, cerca de
100 a 180 por planta, contém tonalidade castanha‐‐alaranjada e surge nas extremidades dos
ramos. Ao aflorar as sementes fica expostas e fixadas na casca, a quantidade podem variar de 9 a
20 unidades por fruto. As sementes possuem formas ovóides, contendo 2 cm de comprimento,
exibem duas cascas ‐ uma externa fina, facilmente destacável, de cor negra e outra interna de cor
cinza ‐ e uma amêndoa, que é popularmente consumida na sua forma crua, cozida, torrada ou
ainda na forma de paçoca doce ou salgada.
Atualmente, na literatura há carência de informações teóricas sobre o seu óleo e sua
utilização como biodiesel, e o seu baixo índice de emissão de poluentes na atmosfera. Esta é uma
pesquisa experimental, com a espécie Sterculia Striata com objetivo de extrair óleo da semente e
posteriormente determinar algumas características físico‐químicas: índice de acidez, índice de
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saponificação e águas e sedimentos, visando à produção futura de biodiesel.
MATERIAIS E MÉTODOS
Coletas de sementes:
Para a coleta das sementes foi considerado o bom estado fitossanitário (ausência de
doenças) como mostra a figura 1. A coleta foi realizada extraindo as sementes dos frutos secos
(ilustrado na figura 2) manualmente (coloração marrom) e transportadas em sacos para o
Laboratório de Química do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, Câmpus Ipanguaçu.

Figura1 ‐ sterculia Striata (Chichá)

Figura 2 – Sementes da sterculia Striata
(Chichá)

As sementes foram coletadas no período entre os meses de março e abril de 2014 no
município de Ipanguaçu. Antes do óleo extraído as sementes foram quebradas com o auxilio de
um quebra nozes, devido às mesmas possuírem uma casca dura envolvendo a amêndoa a ser
trabalhada. Foram selecionadas, retirada às cascas e o embrião foi triturado em um liquidificador
elétrico até formar uma farinha homogênea. A farinha foi pesada em uma balança analítica.
A extração do óleo:
O óleo da chichá foi extraído por um processo a quente, no sistema de extração Soxhlet e
hexano como solvente. Onde os óleos foram obtidos através de uma extração que permaneceu
em refluxo por 6 horas. Ao retirar o balão foi‐se utilizada uma destilação simples na retirada do
solvente em excesso para que não houvesse interferência nas propriedades físico‐químicas.
As análises físico‐químicas realizadas no óleo da Sterculia Striata foram: teor de águas e
sedimentos (ATSM D 2709); índice de acidez (ATSM D 664) e índice de saponificação (CHAVES,
BARBOSA & NETO, 2004).
Para análise dos teores de água e sedimento usou‐se a metodologia descrita na ASTM D
2709 (Standard Test Nethod for Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge) que
determina que uma amostra de 0,01L do combustível seja centrifugada na rotação de 2 x 103
rpm por um tempo médio de 6x 10²s em um tubo próprio calibrado para a realização das
medidas. Após a centrifugação os tubos foram retirados e o volume de água e sedimento lido
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diretamente no tubo e registrado como a porcentagem volumétrica da água e sedimentos da
amostra. Os experimentos foram repetidos seis vezes com a média aritmética das medidas sendo
adotado como resultado. O resultado obtido foi de 0,8 %.
Para análise do índice de acidez utilizou‐se a metodologia ASTM D 664. Foi realizado
utilizando como solução titulante, a solução de hidróxido de potássio 0,1N e fenolftaleína como
indicador. Inicia‐se pesando 0,5 g do óleo e adicionando 6,25 mL de uma mistura 2:1 de álcool
etílico e éter etílico, além de 3 gotas do indicador fenolftaleína. Em uma bureta contendo uma
solução padronizada de KOH (0,1 mol/L) inicia‐se a titulação. A titulação continua até a solução
torna‐se rósea, indicando o ponto de viragem. O titulante foi uma solução padrão de KOH
preparada com reagentes PA, onde foram feitas em triplicata com o resultado sendo as médias
de todas as medidas.
Os dados obtidos na titulação foram aplicados na fórmula abaixo para alcançar os
resultados do índice de acidez em porcentagem:
IA% = v x f x 100 x 5,61
equação (1)
P
Onde:
IA%: Índice de acidez em porcentagem.
v: Número de mL de solução de hidróxido de sódio 0,1N.
f: Fator de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1N.
P: Número de gramas da amostra.
A análise do índice de saponificação foi feita através de uma titulação onde pesou cerca
de 1 g de óleo de Chichá e o adicionou em um balão de fundo chato. Com o auxílio de uma pipeta
volumétrica adicionou no balão 50 mL de Hidróxido de potássio alcoólico 0,5 mol/L.
Posteriormente foi deixado em refluxo durante 30 minutos. Após o resfriamento natural, foram
adicionados 5 gotas de fenolftaleína como indicador e como titulante utilizou‐se uma solução de
ácido sulfúrico 0,25mol/L. O branco foi feito utilizando o KOH.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teor de águas e sedimentos é a quantidade de água/sedimentos não combinada na
amostra. A existência de uma porcentagem mínima de água caracteriza‐o como um produto de
melhor qualidade com maior durabilidade (VIEIRA, 1994). Estão relacionadas com estabilidade,
qualidade e composição. O valor descoberto encontra‐se acima do padrão máximo estabelecido
pela portaria nº 225 da ANP que é de 0, 050 % em volume para o teor de água e sedimentos
presente no biodiesel.
O índice de saponificação é definido pela quantidade em miligramas de hidróxido de
potássio necessária para saponificar 1 g de óleo ou gordura. O material é saponificado por
destilação ao refluxo com solução alcoólica de hidróxido de potássio em excesso. A quantidade
de álcali consumida é determinada por titulação com ácido clorídrico mais fenolftaleína. O índice
de saponificação é inversamente proporcional ao peso molecular médio dos ácidos graxos dos
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triacilgliceróis presentes. O índice de saponificação encontrado foi 184,6 mg KOH/g óleo, superior
ao estudado por CHAVES; BARBOSA & NETO (2004) que foi de 175mg KOH/g óleo para S. striata.
A acidez de um óleo é de extrema importância para se evitar problemas com relação ao
processo reacional, como consumo excessivo do catalisador, ocorrência de reações paralelas
assim como também a não ocorrência da reação. A reação de transesterificação é a etapa da
conversão, propriamente do óleo ou gordura, em ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos,
que constitui o biodiesel. (PARENTE, 2003). O principal método de produção de biodiesel em
escala industrial é a reação de transesterificação alcalina homogênea. “Tal sistema reacional
requer o fornecimento de matéria‐prima de elevada qualidade com características como
ausência de água, fosfolipídios e baixo teor de ácidos graxos livres (AGL), para se obter um
biodiesel dentro das especificações regidas pela ANP” (SOARES, 2009). Na tabela abaixo segue os
resultados das médias das análises feitas.
Tabela1‐ Análise Físico‐Química do óleo extraído do Chichá.
Propriedades
Teor do óleo
Índice acidez
Água e sedimentos
Índice de Saponificação

Média das análises
40,73%
0,51mg KOH/g
0,8%
184,6 mg KOH/g

Padrão
‐
0,8 mg KOH/g
0,050% no máximo (ANP)
175 mg KOH/g (CHAVES, BARBOSA
& NETO, 2014)

Fonte – Laboratório de Química –IFRN ‐ Campus Ipanguaçú.
Os dados das análises físico‐química das propriedades do óleo extraído do fruto da
espécie sterculia Striata , apresentam valores que equiparados aos padrões da ANP verifica‐se a
viabilidade das sementes do Chichá como ótima matéria prima para produção de biodiesel.
CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos, estabelecem‐se as seguintes conclusões para as
características físico‐químicas do óleo de Chichá: O volume de óleo obtido (40,73 %) é muito
significativo em comparação com a maioria das oleaginosas usadas atualmente. O óleo do chichá
apresentou um valor de água e sedimentos acima dos padrões da ANP. A presença de água no
óleo resulta em aumento de acidez e como esta não foi alta conclui‐se que o valor encontrado se
deve, provavelmente, a presença de sedimentos e não de água na amostra. O índice de acidez
(0,51 mg KOH/g), por sua vez, está abaixo dos valores padrões na ANP (0,8 mg KOH/g), não
impede a realização da transesterificação alcalina. Portanto, a caracterização físico‐química
preliminar demonstrou que o Chichá possui potencial considerável como fonte alternativa de
óleo para a produção de biodiesel.
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RESUMO
A superfície da terra, em sua maioria, é
composta por água, sendo essa porção superior a 70%.
De toda a água do planeta, por volta de 97,5% está
presente no mar, dos 2,5% restantes, estima-se que
apenas 0,3% estão disponíveis nos lagos e rios. Calculase que apenas cerca de 0,0075% da água distribuída na
crosta terrestre seja de fácil acesso. Além disso, a
poluição dos recursos hídricos os tornam mais escassos.
Os metais pesados como poluentes da água inviabilizam
sua utilização para o consumo humano. Este trabalho
possibilita a identificação de traços desses poluentes
metálicos em meios hídricos. Isso se processa através de
um dispositivo fotônico, que pode ser subdividido em
parte ativa desse dispositivo e em sua matriz
hospedeira. A parte ativa é composta de complexos de
coordenação que empregam íons terras-raras, nesse

3+

trabalho foi utilizado o íon lantanídeo Eu , que resulta
em intensa capacidade de luminescência desses
complexos. O complexo foi aprisionado em um polímero
superabsorvente (PSA), preservando suas propriedades
espectroscópicas, que aparentemente possuem
interações químicas com a matriz hospedeira. O PSA
possui capacidade de complexação de metais, pois
apresenta grupamentos carboxilas. O sistema proposto
foi colocado em contato com soluções de diversos
metais e as alterações espectrais observadas foram
associadas a esses metais, possibilitando a identificação
do tipo de metal e abrindo a possibilidade de um estudo
quimiométrico mais aprofundado que possibilitará
determinar, além da presença do metal, a concentração
do mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: potabilidade da água, poluentes, íons terras-raras, polímero superabsorvente.

PHOTONIC DEVICE FOR MONITORING HEAVY METALS IN WATER
ABSTRACT
The Earth's surface, in their majority, consists of
water, this portion is higher than 70%. Of all the water
on the planet, about 97.5% is present in the sea, of
remaining 2.5%, it is estimated that only 0.3% are
available on the lakes and rivers. It is estimated that only
about 0.0075 % of the water distributed in the earth's
crust is easily accessible. Furthermore, pollution of
water resources make them more scarce. The heavy
metals as pollutants from water hamper their use for
human consumption. Therefore, our work aims at
identifying the traits of these metal pollutants in water
resources. This is effected through a photonic device,
which can be subdivided in the active part of this device
and its host matrix. The active part consists of

coordination complexes utilizing rare earths ions, in this
3+
work the lanthanide Eu ion, which results in intense
luminescence ability of these complexes was used. The
complex was trapped in a superabsorbent polymer
(SAP), preserving their spectroscopic properties, which
apparently have chemical interactions with the host
matrix. The PSA has a capacity of metal complexation,
because has carboxyl groups. The proposed system was
put in contact with solutions of various metal and the
observed spectral changes were associated with these
metals, allowing the identification of the type of metal
and opening the possibility of further chemometric
study that will allow to determine, besides the presence
of the metal, the concentration of it.

KEY-WORDS: sustainability, water, pollutants, Lantanide ions, SAP.
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DISPOSITIVO FOTÔNICO PARA MONITORAMENTO DE METAIS PESADOS EM ÁGUA
INTRODUÇÃO
No final do século XX, e particularmente depois da I conferência Mundial sobre o Meio
Ambiente em 1992, as questões ambientais passaram a ser tratadas com maior importância. Nos
últimos anos, depois da Cúpula Mundial sobre o Meio Ambiente RIO’92, os problemas
relacionados com as reservas de água potável do Planeta passaram a ser prioritários, e foram
rediscutidos na conferência Rio+10, Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que
teve início em de agosto de 2002 em Joanesburgo. Em 2002 foram discutidos na Rio+10 temas
relacionados a problemática da água do planeta e estes temas foram amplamente discutidos na
Rio+20, que ocorreu novamente no Rio de Janeiro em junho de 2012.
Incorporação à água de materiais estranhos como microorganismos, produtos químicos,
resíduos industriais ou de esgoto doméstico, degradam a qualidade da água e a torna inútil como
água potável. Os principais contaminantes da água são os esgotos industriais e domésticos, com
resíduos que demandam oxigênio (em sua maior parte matéria orgânica), agentes infecciosos,
nutrientes, produtos químicos, incluindo os pesticidas, vários subprodutos industriais incluindo
metais, e substâncias tensoativas como as contidas nos detergentes.
Compostos luminescentes de diversas naturezas, à base de íons lantanídeos, têm sido
estudados no Departamento de Química Fundamental da UFPE em diversas linhas de pesquisa, e
alguns deles foram usados como precursores da parte ativa dos dispositivos estudados no
presente trabalho. Dentre os tipos de compostos de interesse para este trabalho, podemos citar
os complexos que empregam ligantes orgânicos , em especial as β-dicetonas fluoradas. Esses
ligantes funcionam como “antenas” que absorvem radiação UV e transferem energia para o íon
central (lantanídeo), resultando em compostos fortemente luminescentes. A espectroscopia dos
complexos de Eu3+ e Tb3+ tem sido estudada em diversos trabalhos do grupo envolvendo
dispositivos, como os nanodosímetros moleculares de UV (N-DOMO) LED-D (dosímetros à base
de diodos orgânicos tipo OLED), nanosensores fotônicos de temperatura e rastreadores de
fármacos. Objetiva-se também a otimização das propriedades fotônicas desses materiais para
aplicações ópticas e em fluoroimunologia. A determinação espectroscópica da luminescência dos
íons Eu3+ e Tb3+ em concentrações abaixo de 10-5M vem sendo testada com sucesso como técnica
de análise de material in vitro . A extrema intensidade apresentada pela transição hipersensitiva
5
D0→7F2 do íon európio em certos complexos, por exemplo, possibilita sua determinação em
concentrações tão baixas quanto 10-12 M .
Das várias opções de materiais hospedeiros de compostos ativos, nos últimos anos um
interesse crescente tem se voltado aos PSA, devido à sua capacidade de absorver e reter grande
quantidade de água. Recentemente esses polímeros têm sido largamente empregados em
produtos de higiene pessoal e material para a agricultura, mas têm recebido considerável
atenção em muitas aplicações tecnológicas especiais como imobilização de enzimas,
bioabsorventes na preparação cromatrográfica, e matrizes para controle de liberação de
produtos. No presente trabalho o PSA será utilizado como hospedeiro da parte fotônica ativa,
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mas também terá papel ativo, na medida em que atuará como concentrador local do poluente,
permitindo detecção de concentrações ambientais nominais mais baixas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Propriedades do Európio: Os lantanídeos compreendem os quatorze elementos do bloco
f, que apresentam o preenchimento gradativo dos orbitais 4f. São extremamente semelhantes do
ponto de vista de suas propriedades, e só em 1945 o último desses elementos foi isolado e
caracterizado quimicamente. Seus orbitais 4f encontram-se em uma esfera interna de raio ~0,35
Å, que de certa forma é blindada por orbitais 5s25p6, possuindo raio maior, da ordem de ~1 Å.
Este fato notoriamente dificulta a disponibilidade dos elétrons 4f para interagirem com a
vizinhança química, que pode ser visualizada através de sua espectroscopia. Tanto os espectros
de absorção como de emissão para os lantanídeos apresentam bandas muito finas se
comparadas com as de outros metais.
O európio atômico apresenta configuração eletrônica [Xe] 4f7 6s2, já o íon Eu3+ tem como
configuração [Xe] 4f6, sendo esta, a forma mais estável para este tipo de íon. Sua geometria torna
possível a coordenação com um número mínimo de 3 ligantes, podendo chegar a um complexo
contendo 12 ligantes.
Luminescência dos Íons Lantanídeos: segundo a regra de Laporte, transições eletrônicas
via dipolo elétrico são proibidas para estados com a mesma paridade, entretanto, quando ocorre
quebra de simetria dos íons essa regra é relaxada. A radiação eletromagnética que incide no íon
induz diversos processos, entre eles, transições eletrônicas radiativas e não-radiativas. Entre
estas formas, a mais importante é a chamada de luminescência, que compreende a passagem do
estado excitado de menor energia para o estado fundamental através da emissão de luz. Estudos
que relacionam a intensificação da emissão radiativa têm sido feitos, e esforços para
intensificação dessa emissão têm sido tema para diversos estudos nesta área. Destaca-se em
especial os complexos com -dicetonas fluoradas como ligantes, que têm apresentado grandes
eficiências quânticas de emissão.
A fluorescência dos complexos de lantanídeos necessariamente segue três caminhos
distintos de ativação, que podem interferir no seu rendimento:
a) Depois de um “cruzamento intersistemas’’ entre os estado excitado singleto S1 e tripleto
T1 do ligante, a transferência de energia (TE) ocorre de T1 para um estado de baixa energia
(En) do íon lantanídeo trivalente;
b) TE direto de S1 para um estado de baixa energia do íon Ln3+ ;
c) TE de S1 para um nível intermediário (Em) do íon Ln3+, que transfere a T1 para então
retornar a um nível de baixa energia do íon lantanídeo antes de emitir.
As três rotas de desativação descritas anteriormente podem ser vistas na figura 3.1,
sendo que a rota (A) é a atualmente aceita como mais provável:
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Figura 1- Mecanismos de desativação para transferência de energia intramolecular em quelatos
lantanídeos. O processo (A) é o atualmente aceito como mais provável.
O fenômeno da luminescência para os complexos de íons lantanídeos ocorre na sua
essência via conversão de energia através de seus ligantes que atuam como antenas, absorvendo
a energia na região ultravioleta e transferindo essa energia para o íon central, com uma eficiência
bastante significativa.
Pretende-se utilizar interações deste processo com os poluentes para a identificação
espectroscópica dos mesmos. Na figura abaixo vemos a descrição desse sistema, que funciona
como um dispositivo molecular para a conversão de luz (DMCL) por transferência de energia.
Este processo ocorre seguindo três passos:
a) Absorção de Luz (h e h’), através dos ligantes que atuam como antenas;
b) Transferência de energia (E) para o íon emissor Eu3+, e
c) Emissão de sua radiação h’ no visível, característica do íon (vermelho 5D07F2).
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Figura 2- Mecanismo de excitação/emissão dos complexos de lantanídeos – efeito antena.
Os pré-requisitos para que um ligante funcione como uma boa antena, ou seja, um bom
conversor de energia para o íon central, são:
a)
b)
c)
d)

Necessariamente ter um bom coeficiente de absorção molar;
Proteger o íon do solvente para que não ocorra a desexcitação não-radiativa;
Possuir uma boa estabilidade;
Interagir com o íon central para que haja a conversão de energia.

Com relação ainda ao último item citado, os níveis de energia envolvidos na transferência
devem se aproximar da ressonância, para que a conversão de energia ocorra de forma efetiva.
Preferencialmente o nível emissor (do íon central) deve estar ligeiramente abaixo ao nível do
ligante, para que não ocorra o retorno da energia transferida (back-transfer). As transições f-f do
íon lantanídeo devem ser eficientes do ponto de vista de emissão da radiação. Para isto, as
transições não-radiativas devem ser minimizadas – em particular as multifônon .
No caso dos complexos descritos neste trabalho, a adição de compostos heterobiaril,
como é o caso da terpiridina, tem como função evitar a complexação de moléculas de água,
minimizando a possibilidade de desativação não-radiativa via energia vibracional do oscilador
promovida pelos fônons associados a grupamentos -OH .
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Definição e Propriedades dos Polímeros: O que caracteriza um polímero é o fato de
apresentar em sua estrutura unidades que se repetem, que são denominadas de monômeros, e
conferem ao material grande massa molecular, tornando-o uma estrutura macromolecular,
sendo este conceito introduzido por Staudindiger .
O nylon, o polietileno e a borracha sintética são alguns exemplos mais freqüentes de
polímeros. Além desses compostos citados, conhecemos hoje várias reações de polimerização
que proporcionam a obtenção de diversos polímeros com as mais variadas características e
propriedades.
O poli (ácido acrílico) PAA, pode ser obtido por polimerização de cadeia de iniciação
radicalar, partindo-se do monômero do ácido acrílico. O PAA, pode ser também obtido por
reação de saponificação com poli(acrilato de metila). Uma vantagem do PAA é a insolubilidade
em seu monômero e na maioria dos solventes orgânicos, sendo solúvel em água, mesmo à
temperatura ambiente, tendo um significante aumento da solubilidade com o aumento da
alcalinidade.
O ácido acrílico pode ser co-polimerizado com monômeros divinílicos, resultando em um
polímero em forma de rede. As redes poliméricas à base de PAA são obtidas usando agentes
reticuladores apropriados, que reagem com as carbonilas do polímero, ocasionando o
intercruzamento de cadeias (figura 3.5). Esses polímeros, produzidos intencionalmente com
baixo grau de reticulação, formam a classe de material utilizado como matriz hospedeira ativa
nesse trabalho de tese, que é a dos polímeros superabsorventes.
O principal fator responsável pela propriedade de superabsorvência é a grande força
iônica no interior da rede de intercruzamentos, que é diluída com a presença de água,
ocasionado expansão na rede, proporcional à quantidade de água absorvida.

Regiões de alta força iônica,
diluída por difusão de água na
estrutura do polímero

Figura 3 - Estrutura da rede de intercruzamento de um polímero superabsorvente derivado do
ácido acrílico.
A densidade de intercruzamento dos PSA’s é muito baixa - cerca de 0,03 mol de
intercruzamento por litro de polímero seco. Por esse motivo, técnicas espectroscópicas como
RNM (ressonância nuclear magnética) e espectroscopia de IV (infravermelho), não são
suficientemente sensíveis para caracterização. Métodos gravimétricos são utilizados para
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medidas da capacidade de expansão do PSA, onde a densidade de intercruzamento pode ser
estimada por meio de modelos de aproximação matemática .
A concentração do monômero numa reação em solução é um fator que pode afetar
custos, propriedades e tempo de obtenção do polímero resultante. A polimerização é iniciada
por radicais-livres em fase aquosa, usando iniciadores por decomposição térmica, iniciadores
redox, ou a combinação deles. Iniciadores redox mais comuns incluem a junção de
persulfato/bisulfito,
persulfato/tiosulfato,
persulfato/ascorbato
e
peróxido
de
hidrogênio/ascorbato. Iniciadores térmicos: persulfatos, 2,2’azobis(4-ácido cianopentanóico) e
2,2’azobis(2-amidinopropano)-dihidrocloridro. Os monômeros e intercruzados são dissolvidos em
água até uma concentração desejada, usualmente entre 10 e 70%. O ácido acrílico,
particularmente, é neutralizado tão logo a polimerização é iniciada, mas os polímeros
intercruzados podem ser neutralizados depois que a polimerização se completa. O hidróxido de
sódio e o carbonato de sódio são bons exemplos de agentes utilizados na neutralização.
Quantidades relativamente pequenas de cadeias intercruzadas desempenham o melhor
papel na modificação das propriedades dos PSA. As cadeias intercruzadas geralmente usadas nos
PSA são: di- e tri- éster acrilato tais como 1,1,1- trimetilpropanotriacrilato ou etileno glicol
triacrilato. Industrialmente utilizados, os compostos N’N-metileno-bis-acrilamida (rede de
intercruzamento) e VA044 (iniciador redox) (Figura 3.6), apresentam efetivamente menor custo
de obtenção e melhor rendimento na produção dos polímeros superabsorventes.

Figura 4 - Estrutura da N’N-metileno-bis-acrilamida (rede de intercruzamento) e VA- 044 (agente
iniciador redox).
Foi construído um fluorímetro de baixo custo que utiliza LEDs ultravioleta como fonte de
excitação e fotodiodos para a detecção da luminescência, conferindo ao sistema uma menor
resolução, se comparado aos fluorímetros convencionais, com contrapartida de custo menor. A
interface do sistema ocorre via microcontroladores desenvolvidos originalmente para cada
sistema. A frequência gerada pelo fotodiodo foi tratada através de um programa específico e
convertida em sinal digital através de um microcontrolador que envia os resultados para um
display LCD.
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[H1] Comentário: Na minha opinião
essa parte deveria esta na introdução, ou
fundamentação teórica. Não se condiz com
materiais e métodos, que deveria trazer o
procedimento s e materiais utilizados na
pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi incorporado o complexo de európio, bem com o seu respectivo sal, em uma matriz
polimérica tridimensional do PSA, de modo que se obteve um dispositivo fotônico que quando
colocado em contato com amostras de água contendo metais pesados potencialmente
poluentes, esses possam ser identificados e também quantificados.
O complexo de európio mostrou-se um excelente dispositivo molecular conversor de luz
(DMCL), por apresentar uma intensidade de emissão de luz bastante significativa (por volta de
16.000.000 de fótons por segundo), como pode ser observado na figura 5.

Figura 5 – Espectro de emissão do complexo de Európio Eu(Bipy)2Fen
O PSA mostra-se uma opção ideal para matriz hospedeira, uma vez que foi confirmado
seu potencial de complexação possibilitando o aprisionamento de metais e aumento de sua
concentração local. Esse processo ocorre devido a sua estrutura tridimensional que tornam
disponíveis sítios associativos (C=O). Essa informação é importante, pois, o sistema é capaz de
identificar metais em meios hídricos mesmo que estejam em pequenas concentrações. Na figura
6 temos os espectros de absorção de uma solução de sulfato de cobre 0,1M inicialmente sem a
presença do PSA, em seguida, a mesma solução foi colocada em contato com cristais do PSA e
medidos espectros da solução em função do tempo. Observou-se que a banda na região de 800
nm, que é relativa a transição d-d do cobre tem uma redução significativa em função do tempo
que implica em isenção do referido metal da solução que foi absorvido, e aprisionado, na matriz
do PSA, ficando a mesma com a coloração azul referente ao cobre aprisionado. O mesmo
procedimento foi repetido com níquel e zinco.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

[H2] Comentário: Essa parte deveria
esta em materiais e métodos, pois relata o
procedimento utilizado

Figura 6 – espectro de absorção da solução de cobre
O aprisionamento da parte ativa do sistema foi confirmado por meio de medidas
espectroscópicas, onde em meio a um fluxo de água em um recipiente contendo o sistema PSA +
Eu(Bipy)2Fen observou-se emissão desse sistema sem significativas alterações de intensidade.
Na figura 7 tem-se o espectro de emissão do sistema PSA + Eu(Bipy)2Fen em presença da
solução de sulfato de cobre (CuSO4 x 5H2O). A banda de transição 5D07F2 é destacada no lado
direito da figura, onde se observa uma variação significativa de bandas. Quando comparados os
espectros de emissão antes e depois da imersão na solução do metal, observam-se variações
significativas entre esses espectros, que nos permite associá-las à presença do metal.
8
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Figura 7 - Espectros de emissão de PSA + Eu(bipy)2Fen em solução de cobre, com
destaque à transição hipersensitiva (0-2)
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Posteriormente esse sistema será usado como parte de um dispositivo eletrônico, que
servirá como indicador da presença dos poluentes metálicos em amostras de alguns recursos
hídricos, tais como rios, lagos, açudes, efluentes de mineração e de indústrias. Espera-se
posteriormente criar outro dispositivo capaz de monitorar em tempo real a concentração de
determinados poluentes presentes em efluentes de indústrias, reduzindo assim o impacto
causado por falhas no tratamento de seus efluentes. Esse dispositivo tende a tornar mais ágil e
barata a aquisição destes dados.
CONCLUSÕES
O PSA mostrou-se um excelente agente purificador de metais em soluções, pois sítios
associativos permitem a adsorção de componentes metálicos à sua matriz polimérica. O sistema
descrito nesse trabalho apresenta a funcionalidade de purificação de meios hídricos bem como a
identificação de metais potencialmente poluentes.
O sistema contendo o complexo luminescente no PSA apresenta uma sensibilidade muito
grande quando usado para identificar a presença de metais em meios hídricos, pois a
concentração local do poluente metálico é aumentada em decorrência da complexação gerada
pela matriz.
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RESUMO
Os produtos naturais são utilizados pela
humanidade desde a antiguidade. Seus primeiros usos
eram pra cura de dores e alívio de doenças. No Brasil, há
uma imensa diversidade biológica e o estudo das plantas
vem despertando a atenção de diversos cientistas, e a
cada dia surgem mais utilidades para tais produtos
como: controle de pragas, doenças, entre outros. As
espécies do gênero Capsicum vêm sendo estudadas por
diversos pesquisadores, que conferem a esta espécie
várias propriedades como: anti‐inflamatória, dentre esse

gênero, destaca‐se a Capsicum chinense, conhecida
popularmente como pimenta de cheiro, e a mais
brasileira de todas as pimentas. Desta forma, este
estudo tem como objetivo caracterizar algumas
propriedades químico‐biológicas dos extratos desta
planta (folhas, galhos, raízes e frutos). Após realizar os
testes, percebeu‐se que boa parte das frações em
estudo não apresentaram uma boa atividade
antioxidante e nem um alto teor de fenóis totais, a que
apresentou maior atividade foi a fração aquosa das
folhas com 109,9 ppm.

PALAVRAS‐CHAVE: Produtos naturais, Capsicum chinense, propriedades terapêuticas.

PHYTOCHEMICAL CHARACTERIZATION, ANTIOXIDANT AND CONTENT OF TOTAL PHENOL OF
THE FRACTIONS OF EXTRACTS IN ETHANOL OF THE Capsicum chinense
ABSTRACT
Natural products are used by mankind since
antiquity. Its first uses were for pain relief and healing of
diseases. In Brazil, there is an immense biological
diversity and the study of plants has attracted the
attention of many scientists, and every day there are
more uses for products such as: control of pests,
diseases, among others. That confer this species various
properties such as anti‐inflammatory, among this genre,
there is a Capsicum chinense, popularly known as smell

pepper, and the most Brazilian of all peppers. Thus, this
study aims to characterize some chemical and biological
properties of the extracts of this plant (leaves, twigs,
roots and fruits). After performing the tests, it was
noticed that most of the fractions under study did not
show a good antioxidant activity and not a high content
of total phenols that showed biggest activity was the
aquous fraction of the leafs with 109,9 ppm.

KEY‐WORDS: Natural products, Capsicum chinense, therapeutic properties
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CARACTERIZAÇÃO FITOQUÍMICA, ANTIOXIDANTE E TEOR DE FENÓIS TOTAIS DAS FRAÇÕES DOS
EXTRATOS EM ETANOL DA Capsicum chinense

1. INTRODUÇÃO
Os produtos naturais são utilizados pela humanidade desde a antiguidade. A busca por
alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas talvez tenham sido uma das primeiras
formas de utilização desses vegetais. A história do desenvolvimento das civilizações Oriental e
Ocidental é rica em exemplos da utilização de recursos naturais na medicina, no controle de
pragas e em mecanismos de defesa, merecendo destaque a civilização Egípcia, Greco‐romana e
Chinesa (VIEGAS, 2006).
No Brasil, há uma imensa diversidade biológica e o estudo das plantas vem despertando a
atenção de diversos cientistas, e cada vez mais é comprovada a eficácia do seu uso no combate
de doenças, pragas, entre outros males que afetam os seres humanos.
As espécies do gênero Capsicum vêm sendo estudadas por pesquisadores do mundo
inteiro e os estudos conferem à capsaicina uma atividade antihiperlipidêmica (KUDA; IWA; YANO,
2004), propriedades anti‐inflamatórias (SURH, 2002), antioxidantes (SURH; LEE; LEE, 2002; GANJI,
2004), além de efeito quimiopreventivo (SURH; LEE; LEE, 2002; LEE, et al. 2005) e efetivos no
tratamento de um número de desordens de fibras nervosas, incluindo dor associada com artrite,
cistite e neuropatia diabética (NUEZ, 1995). As pimentas ainda contêm altas concentrações de
vitamina A e C, consideradas nutrientes anticancerígenos (KUDA; IWAI; YANO, 2004). Usada
devidamente, pode ser bastante saudável e efetiva contra doenças físicas e mentais. Pode ser útil
em casos de indigestão, prisão de ventre e tem a habilidade de modificar o perfil lipídico do
sangue, especialmente o nível de colesterol. Também é utilizada para melhorar a circulação e
elevar o metabolismo. Sua habilidade de aumentar o fluxo sanguíneo periférico pode ser útil em
casos de enxaqueca e depressão. Além disso, aumenta a efetividade de sistema imunológico,
fortalecendo o corpo contra invasores infecciosos (STARK, 2008).
Como na maioria das plantas, os frutos das pimentas, além desse alcalóide, contêm ainda,
água, óleos fixos e voláteis, carotenóides, resinas, proteínas, fibras e elementos minerais. Esse
conjunto de compostos químicos confere aos frutos um alto valor nutricional (BOSLAND &
VOTAVA, 1999).
Dentre esse gênero, destaca‐se a Capsicum chinense, conhecida popularmente como
pimenta de cheiro, que é a mais brasileira de todas as espécies de pimenta domesticada, sendo
cultivada ao leste dos Andes, porém encontrada em maior diversidade na bacia amazônica e no
Pará. Desta forma, este estudo tem como objetivo caracterizar algumas propriedades químico‐
biológicas dos extratos desta planta (folhas, galhos, raízes e frutos).
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2. METODOLOGIA
2.1 Coleta do material e preparação do extrato
Coletou‐se o material vegetal (folhas, galhos, fruto e raízes) de C. chinense, na cidade de
Apodi. Em seguida, cada uma das partes foram colocadas em contato com etanol por 7 dias e o
processo foi repetido 3 vezes. Após esse período, foi realizada a filtração e depois o líquido foi
colocado num sistema de rota evaporador sob pressão reduzida para obtenção do extrato
etanólico.

2.2.

Fracionamento do Extrato em Etanol

Pegou‐se uma quantidade do extrato etanólico de cada parte da planta em estudo e
misturou‐se com aproximadamente a mesma quantidade de sílica gel fazendo uso do almofariz e
pistilo. Em seguida, foi acrescentando mais sílica até que formasse uma farofa homogênea. Com
essa farofa foi feito um processo de filtração a vacuo com três solventes em ordem crescente de
polaridade: hexano, acetato de etila, alcool metílico e água, após esse processo os solventes
foram concentrados em rota evaporador.

2.3.

Testes fitoquímicos dos extratos vegetais

Os extratos foram submetidos a testes fitoquímicos seguindo a metodologia descrita por
(MATOS, 1997). Foram realizados os testes de: fenóis e taninos, flavonoides, esteroides e
triterpenos (teste de Liberman‐Buchard) e saponinas, como descrito nos próximos itens.
2.3.1. Teste para Fenóis e Taninos
Tomou‐se um tubo de ensaio com um pouco de cada extrato, e foi adicionado três gotas
de uma solução alcoólica de FeCl3, observando‐se mudança de cor e formação de precipitado.
2.3.2. Teste para Antocianinas, Antocianidinas e Flavonóides
Pegaram‐se três tubos de ensaio e acrescentou um pouco de cada extrato em cada tubo.
O primeiro foi acidulado a pH 3, o segundo foi alcalinizado a pH 8,5 e o terceiro a 11, e observou‐
se as mudanças de cores.
2.3.3. Teste para Flavonóis, Flavanonas, Flavanonóis e Xantonas
Adicionou‐se a um tubo de ensaio com o extrato alguns centigramas de magnésio em fita
e 0,5 mL de HCl concentrado. Esperou‐se o fim da reação, indicada pelo fim da efervescência, e
observou a mudança de cor.
2.3.4. Teste para Saponinas
Adicionou‐se a um tubo de ensaio com o extrato 5‐10 mL de água para dissolvê‐lo, após
esse processo agitou‐se fortemente a solução, e observou‐se a formação de espuma.
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2.3.5. Teste para Esteroides e Triterpenoides (Lieberman‐Burchard)
Em um tubo de ensaio acrescentou‐se um pouco do extrato, que foi dissolvido em 1‐2 mL
de clorofórmio. Após esse processo a solução foi filtrada, e acrescentou‐se 1mL de anidrido
acético e 3 gotas de H2SO4 concentrado, e observou a mudança de cor.

2.4.

TESTE ANTIOXIDANTE

Os testes para verificar a atividade antioxidante e encontrar a IC50 (Concentração que
inibe 50% dos radicais) dos extratos foram realizados com uma solução em metanol de DPPH
(2,2‐difenil‐1‐picrilhidrazil) a 60M. Foram preparadas diferentes concentrações com os extratos
(5000, 1000, 500, 200, 150, 100, 50 e 10 ppm), retirada uma alíquota de 1mL e acrescentado 1mL
de DPPH. Após 30 minutos foram feitas as leituras no espectrofotômetro a 520 nm. O mesmo
procedimento foi realizado com o controle positivo o TROLOX. Os resultados obtidos após a
leitura foram analisados em um programa de estatística (Origin 7.0).

2.5.

FENÓIS TOTAIS

O teste para verificação dos fenóis totais foi feito pelo método de Folin‐Cicalteau. Cada
extrato vegetal foi dissolvido em metanol, em seguida transferido para um balão volumétrico de
100 mL e completado com solvente. Em outro balão, de 50 mL, foram transferidos 7,5 mL da
solução inicial, esta segunda solução teve seu volume novamente acertado com metanol. Uma
alíquota de 100 µL desta última solução foi agitada com 500 µL do reagente de Folin‐Ciocalteu e
6mL de água destilada por 1 min. Após esse período foi adicionado 2 mL de Na2CO3 a 15% a
mistura e agitada por 30 s. A solução teve seu volume acertado para 10 mL com água destilada.
Esperou‐se 2 h, e em seguida a absorbância das amostras foram medidas no espectrofotômetro a
750 nm, fazendo uso de cubetas de quartzo (BONOLI et al., 2004). A quantificação dos compostos
fenólicos nos extratos do C. chinense foi realizada em triplicata e os resultados foram expressos
em equivalentes de ácido gálico (GAE) por grama de extrato bruto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
No fracionamento do extrato etanólico as massas e rendimentos das frações podem ser
analisadas na Tabela 1.
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Tabela 1: Rendimentos das frações obtidas a partir do extrato Etanólico.
FHCF

FACF

FMCF

FAqCF

FOLHAS

11,05%

16,38%

71,68%

3,41%

GALHOS

5,15%

7,94%

71,08%

7,97%

FRUTO

1%

2,64%

78,30%

16,23%

FHCC: Fração hexânica de Capsicum chinense;
FACC: Fração acetato de Capsicum chinense;
FMCC: Fração metanólica de Capsicum chinense;
FAqCC: Fração aquosa de Capsicum chinense.
Analisando a Tabela 1, observa‐se que na fração hexânica e acetato as folhas recebem
destaque em comparação as demais partes da planta. Já nas frações mais polares ( metanólica e
aquosa) o fruto se destaca obtendo os maiores rendimentos.
As frações foram submetidas a testes fitoquímicos para identificar as classes de
metabólitos secundários presente nos mesmos, e estes resultados podem ser observados nas
Tabelas 2, 3 e 4.
Tabela 2: Identificação dos metabólitos secundários presentes nas frações das folhas de
Capsicum chinense.
METABÓLICOS
SECUNDÁRIOS
Fenóis e Taninos

FHFCC

FAFCC

FMFCC

FAqFCC

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

Antocianinas,
Antocianidinas e
Flavonóides
Leucoantocianidinas,
Catequinas e Flavonas

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

Flavonóis, Flavanonas,
Flavanonóis e
Xantonas

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

Saponinas

(+)

(‐)

(+)

(+)

Esteroides e
Triterpenóides

(‐)

Esteroides livres

Esteroides livres
(‐)

FHCC: Fração hexânica de Capsicum chinense;
FACC: Fração acetato de Capsicum chinense;
FMCC: Fração metanólica de Capsicum chinense;
FAqCC: Fração aquosa de Capsicum chinense.
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Tabela 3: Identificação dos metabólitos secundários presentes nas frações dos galhos de
Capsicum chinense.
METABÓLICOS
SECUNDÁRIOS
Fenóis e Taninos
Antocianinas,
Antocianidinas e
Flavonóides
Leucoantocianidinas,
Catequinas e Flavonas

FHGCC

FAGCC

FMGCC

FAqGCC

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

Flavonóis, Flavanonas,
Flavanonóis e
Xantonas

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

Saponinas

(‐)

(‐)

(+)

(+)

Esteroides e
Triterpenóides

(‐)

Esteroides livres

(‐)

(‐)

FHCC: Fração hexânica de Capsicum chinense;
FACC: Fração acetato de Capsicum chinense;
FMCC: Fração metanólica de Capsicum chinense;
FAqCC: Fração aquosa de Capsicum chinense.
Tabela 4: Identificação dos metabólitos secundários presentes nas frações do fruto de
Capsicum chinense.
METABÓLICOS
SECUNDÁRIOS
Fenóis e Taninos

FHFRCC

FAFRCC

FMFRCC

FAqFRCC

(‐)

(‐)

(‐)

(*)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

(‐)

Flavonóis, Flavanonas,
Flavanonóis e
Xantonas

(‐)

(‐)

(‐)

Saponinas

(‐)

(‐)

(+)

Antocianinas,
Antocianidinas e
Flavonóides
Leucoantocianidinas,
Catequinas e Flavonas

(*)

(*)
(*)
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Esteroides e
Triterpenóides

(‐)

(‐)

(‐)

(*)

(*): Insolúvel
FHCC: Fração hexânica de Capsicum chinense;
FACC: Fração acetato de Capsicum chinense;
FMCC: Fração metanólica de Capsicum chinense;
FAqCC: Fração aquosa de Capsicum chinense.
Na análise fitoquímica, pode‐se observar que o teste das saponinas deu positivo para a
fração metanólica dos frutos, das folhas e dos galhos e também na fração hexânica das folhas, já
nas frações acetato de etila apenas a do fruto não apresentou esteróides livres. A atividade
antioxidante pode ser observada na Tabela 5.
Tabela 5: Atividade antioxidante obtida pelo método do DPPH das frações de Capsicum
chinense.
FHCC

FACC

FMCC

FAqCC

FOLHAS

717,89 ppm

437,15 ppm

179,90 ppm

109,49 ppm

GALHOS

736,40 ppm

213,74 ppm

291,48 ppm

838,02 ppm

FRUTO

717,89 ppm

380,73 ppm

380,73 ppm

795,34 ppm

FHCC: Fração hexânica de Capsicum chinense;
FACC: Fração acetato de Capsicum chinense;
FMCC: Fração metanólica de Capsicum chinense;
FAqCC: Fração aquosa de Capsicum chinense.
A realização dos testes fitoquímicos permite observar a presença de classes de
metabólitos que sejam bons antioxidantes, servindo como teste preliminar para a posterior
avaliação do potencial antioxidante. Observa‐se que a melhor atividade antioxidante é observada
na fração aquosa das folhas que é caracterizada pela presença de saponinas.
A tabela que segue abaixo traz resultados obtidos por Oliveira (2011), o mesmo analisou a
capacidade antioxidante de diversas espécies de pimentas.
Tabela 6: Capacidade antioxidante (IC50 em μg/mL) dos extratos alcoólico e aquoso de
pimentas utilizando o radical livre DPPH
Extratos
IC50 em μg/mL
Extr. Alcoólico de pimenta malagueta
(Capsicum frutensens)

480,02

Extr. Alcoólico de pimenta dedo‐de‐moça
(Capsicum baccatum)

1008,24
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Extr. Alcoólico de pimenta de cheiro (Capsicum
chinense)

1798,93

Extr. Alcoólico de pimenta de cheiro (Capsicum
chinense) (ardida)

651,14

Extr. Aquoso de pimenta malagueta (Capsicum
frutensens)

674,14

Extr. Aquoso de pimenta dedo‐de‐moça
(Capsicum baccatum)

2559,45

Extr. Aquoso de pimenta de cheiro

1472,02

Extr. Aquoso de pimenta de cheiro (Capsicum
chinense) (ardida)

1377,15

Fonte: Oliveira, 2011

Quando comparados os resultados de Oliveira (2011) com os que foram obtidos neste
trabalho, pode‐se observar que os resultados aqui analisados foram mais satisfatórios, visto que,
foram obtidas menores concentrações inibitórias do radical.
A quantificação dos fenóis pode ser observada na Tabela 6.
Tabela 7: Teor de fenóis totais obtida pelo método folin‐ciocalteau das frações de Capsicum
chinense.
FHCC
FACC
FMCC
FAqCC
FOLHAS
GALHOS
FRUTO

40,15 mg EAG/g

1,21 mg EAG/g de

253,59 mg EAG/g

13,90 mg EAG/g

de extrato bruto

extrato bruto

de extrato bruto

de extrato bruto

9,52 mg EAG/g de

43,73 mg EAG/g

14,78 mg EAG/g

124,43 mg EAG/g

extrato bruto

de extrato bruto

de extrato bruto

de extrato bruto

63,02 mg EAG/g

21,80 mg EAG/g

53,38 mg EAG/g

45,48 mg EAG/g

de extrato bruto

de extrato bruto

de extrato bruto

de extrato bruto

FHCC: Fração hexânica de Capsicum chinense;
FACC: Fração acetato de Capsicum chinense;
FMCC: Fração metanólica de Capsicum chinense;
FAqCC: Fração aquosa de Capsicum chinense.
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Os compostos fenólicos estão diretamente relacionados com a atividade antioxidante, por
isso como pode ser observado um baixo teor de fenóis, isso implicou em uma baixa atividade
antioxidante. O que já era esperado um baixo teor de fenóis visto que não foi uma classe de
metabólitos secundários detectados nos testes fitoquímicos.

4. CONCLUSÃO
Os resultados dos testes apresentaram algumas características das frações dos extratos
em etanol da planta em questão, e através destes foi possível observar a relação existente entre
as classes de metabólitos secundários com a atividade antioxidante e o teor de fenóis. Pretende‐
se no futuro estudar a atividade larvicida dos extratos das partes dessa planta, bem como a
toxicidade dos extratos e frações frente à artemia salina.
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RESUMO
O presente trabalho trata‐se de uma pesquisa
sobre agrotóxicos que tem como objetivo listar quais os
pesticidas que os agricultores dos municípios de
Parelhas e Equador no Rio Grande do Norte usam nas
plantações do tomate para combater as pragas que
prejudicam os plantios de tomate, mostrando quais os
pontos negativos que o uso dessas substâncias trazem
para a vida humana e animal, analisando também quais
as formas de aplicação, uso e descarte desses tóxicos,
visando com isso preservar a saúde ambiental e impedir
a contaminação do solo, das águas e das formas de vidas
existentes nos arredores das plantações. Foi observado
e listado 20 diferentes tipos de agrotóxicos usados na

região para o cultivo do tomate e constatado algumas
irregularidades durante o manuseio dessas substancias.
Tendo em vista que o Brasil é um grande consumidor de
agrotóxicos faz‐se necessário pesquisar essas
substâncias e os efeitos que elas causam na natureza
para que com isso possamos entender os riscos que
ficamos expostos ao trabalhar com produtos de alta
toxidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Agrotóxicos, tomate, contaminação.

PESTICIDES: A study on the knowledge of farmers on the use of agrochemicals in the
municipalities of Parelhas‐RN and Equador‐RN for growing tomatoes.
ABSTRACT
This work hangs up a research on pesticides
that aims to list which pesticides that farmers in the
municipalities of Doubleview and Ecuador in Rio Grande
do Norte use tomato crop to combat pests that harm
crops of tomato , showing which the negative points
that using these brings substance to human and animal
life, also analyzing which forms of application , use and
disposal of these toxic , aiming to preserve this
environmental health and prevent contamination of soil,

waters and forms existing plantations around lives . Was
observed and listed 20 different types of pesticides used
in the region for growing tomatoes and found some
irregularities in the handling of these substances .Given
that Brazil is a major consumer of pesticides it is
necessary to search these substances and the effects
they cause in nature so that it can understand the risks
they were exposed to working with highly toxic products
.

KEY‐WORDS: Pesticides, tomato, contamination.
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AGROTÓXICOS: Um estudo acerca dos conhecimentos de agricultores sobre o uso dos
agrotóxicos utilizados nos municípios de Parelhas‐RN e Equador‐RN para o cultivo do tomate.
INTRODUÇÃO
Os agrotóxicos são conhecidos por uma série de denominações, as mais conhecidas são,
pesticidas, praguicidas e defensivos agrícolas (Peres e Moreira, 2003). Todos eles causam uma
série de problemas ao ambiente, como também para as pessoas que convivem com esses
produtos diariamente se usados de forma exagerada ou incorreta. Apesar de todo o risco
existente, essas substâncias são essenciais para o cultivo de vários alimentos, pois são
responsáveis por manter a qualidade do produto cultivado e eliminar pragas que atacam as
plantações. Vale salientar que o uso excessivo desses produtos pode acabar danificando a fauna
e flora local, como também causar problemas de saúde para os consumidores. Cada produto
tóxico é aplicado de uma forma específica pois o seu “nível” de toxidade varia de produto para
produto, a quantidade de aplicações nas lavouras também é variável, dependendo do produto
cultivado.
O uso exagerado dessa substância deixa várias sequelas ao ambiente, como contaminação
dos solos e águas, além de ameaçar a fauna causando a morte de animais e insetos que por sua
vez são grandes controladores naturais de outras pragas. Desse modo o uso de agrotóxicos para
combater um tipo de praga pode ocasionar a morte de várias outras espécies causando assim,
um desequilíbrio na natureza.
Devido à dependência do uso cada vez maior desses produtos, tem se notado um
aumento da degradação ambiental como também das intoxicações ocupacionais (Oliveira‐Silva
2001). A contaminação dos solos e águas também tem se tornado mais frequente, que torna‐se
um grande problema quando pessoas e animais utilizam de reservas de águas próximas aos
plantios. Em grande parte dos casos essa água provém de poços e rios que ficam nas
proximidades das plantações. As formas de contato com essas substâncias podem acontecer de
diferentes formas, inclusive indiretamente, alguns sintomas podem aparecer quando expostos a
esses produtos como vômitos, diarreia, dores de cabeça e outros. As formas de contato mais
frequente são diretas e podem ser, cutânea (pele), inalatória (pela respiração) oral. Além disso os
primeiros socorros “inadequados” podem acabar levando o paciente a ter problemas mais graves
como por exemplo convulsões, (Peres 2005). Todo produto traz em seu rótulo qual a forma de
agir quando acontecer algum contato com a substância tóxica, os primeiros socorros devem ser
feitos no local e posteriormente encaminhados para um hospital próximo.
Mesmo sendo produzidos para nos beneficiar, em alguns casos acabam sendo nocivos
para os seres humanos, Segundo Carvalho (2000), o objetivo dos praguicidas é o de destruir
pragas que danificam as plantações, mas os humanos acabam sendo afetados por terem funções
fisiológicas e bioquímicas semelhantes, sendo atingidos de maneira variável, dependendo do
grau de toxidade do praguicida.
Primeiramente deve‐se entender o que são agrotóxicos, para depois melhor compreender
quais os efeitos que essas substâncias causam no mundo animal e vegetal. Segundo a NBR 5
pode‐se entender agrotóxicos como:
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Entende‐se por agrotóxicos as substâncias, ou mistura de substâncias, de
natureza química quando destinadas a prevenir, destruir ou repelir, direta ou
indiretamente, qualquer forma de agente patogênico ou de vida animal ou
vegetal, que seja nociva às plantas e animais úteis, seus produtos e subprodutos
e ao homem.

Desse modo os agrotóxicos podem ser classificados como benéficos e/ou maléficos, pois
atuam tanto controlando pragas, como também, eliminado animais e plantas que poderiam ser
benéficas.
No cultivo do tomate observa‐se uma grande quantidade de agrotóxicos usados em suas
lavouras para o controle de diversas pragas, sendo o tomate uma fruta considerada sensível ao
ataque de inseto. Os produtores para manter a qualidade do alimento usam uma série de
pesticidas em quantidades fora de proporções e o que devia ser de qualidade para o consumo
acaba por ser contaminado e consequentemente comercializado. Assim como diz (CARVALHO ,
2000) “O excessivo uso de praguicidas na agricultura é fator determinante de elevada
contaminação de alimentos de origem vegetal”, e ainda complementa, “em geral os níveis de
praguicidas estão acima dos limites de tolerância recomendados pela FAO/OMS”
.
Atualmente no Brasil percebe‐se um crescente número de casos de intoxicações por meio
do uso excessivo de agrotóxicos, constata‐se também que a maioria desses acidentes ocorridos
nas plantações decorre da falta de informações por parte do conhecimento dos agricultores, que
acabam por cometer irregularidades no manuseio dessas substancias e acabam tendo contato
direto ou indiretamente com os praguicidas e sendo afetados por tais substâncias. Assim como
explica (CARVALHO, 2000):
A causa mais frequente desses envenenamentos é a aplicação individual, por
aspersão, sem os necessários cuidados. Como essas substancias exercem poder
toxico por simples contato, é necessário que a pele, os olhos e as vias
respiratórias do agricultor seja, protegidos durante a aplicação.

É possível perceber que falta orientação para os agricultores sobre o manuseio dos
agrotóxicos, tanto sobre equipamentos de seguranças como também formas de aplicações dos
pesticidas. Os mesmo problemas que afetam o homem também afeta o meio ambiente que
acaba por sofrer consequências gravíssimas. Perez (2007) constata que, um dos efeitos
ambientais indesejáveis dos agrotóxicos é a contaminação de espécies que não interferem no
processo de produção que se tenta controlar (espécies não‐alvos), dentre as quais se inclui, a
espécie humana.
Por meio de todas essas informações faz‐se necessário listar quais agrotóxicos que se
usam no cultivo do tomate (na região em estudo) e analisar os métodos de aplicações dos
agrotóxicos na lavoura, com intuito de melhorar a qualidade do alimento, evitando
contaminações por meio do uso excessivo de praguicidas, como também, preservar a saúde das
pessoas que trabalham na lavoura para que elas não sofram problemas graves, devido o mau uso
dessas substâncias, procurando assim, entender o que realmente acontece dentro do campo do
tomate.
METODOLOGIA
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A presente pesquisa trabalhou com aplicações de questionários contendo 8 questões,
cada um, com 8 agricultores responsáveis por campos de tomates nos municípios de Parelhas e
Equador no Rio Grande do Norte. As questões foram elaboradas de modo a examinar os
conhecimentos sobre agrotóxicos, além de fazer um levantamento de quais os tipos de
inseticidas que se usam nessa região, como também ter um breve conhecimento da área usada
para o plantio do tomate e das suas condições físicas. O questionário segue em anexo mostrando
todas as questões abordadas na pesquisa.
ANALISES E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
Após a aplicação dos questionários realizou‐se um levantamento dos dados e constatou‐se que
uma grande quantidades de agrotóxicos é usada em plantios de tomate na região, com isso surge
a possibilidade de contaminação do solo e das aguas no local dos plantios, sendo assim deve‐se
buscar soluções para que tais impactos ambientais sejam minimizados e possivelmente
controlados. Todos os agrotóxicos que foram apurados na pesquisa podem ser visualizados no
quadro 01, como também a quantidade de inseticidas por unidade e o total de campos
analisados.
Quadro 01‐ lista de agrotóxicos apurados, quantidade de agrotóxicos por unidade.
AGROTÓXICOS
APURADOS
PIRATE
LANNATE BR
ACTARA
SPORTAK
CYPTRIN
TRIGARD 750
EVIDENCE
RIDOMIL
KASUMI
SAURUS
DITHANE
FASTAC 100
FEGATEX
PREMIO
VERTIMEC
KATARE
DACOBRE WP
CONFIDOR
POLYTRIN
RECOP

QUANTIDADE DE AGROTÓXICOS APURADOS
POR UNIDADE
6
6
2
1
1
2
4
1
1
2
2
1
2
2
5
3
1
3
2
1
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TOTAL DE CAMPOS
ANALISADOS

8
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Questionou‐se a frequência com que se aplicava esses agrotóxicos na lavoura, contudo
obteve‐se resultados variáveis, o que prova que esses agrotóxicos não são usados de forma
unificada e/ou até mesmo não ter sido seguido rigorosamente a forma correta de uso indicado
na embalagem de cada agrotóxicos , no qual, geralmente, é indicado um tempo limite para a
aplicação e reaplicação na lavoura. Os dados podem ser visualizados no gráfico 01.
Gráfico 01- intervalo com que se aplicam agrotóxicos na lavoura.

Compreende‐se que esses agrotóxicos apresentam certos risco a saúde humana, no qual
faz‐se necessário que as pessoas que trabalham com essas substancias tomem devidas
precauções, bem como, uso de equipamentos de segurança durante a aplicação desses produtos
na lavoura. Sabendo disso perguntou‐se aos agricultores se eles usavam esses equipamentos,
75% responderam que usavam equipamentos de segurança e 25% responderam que não
usavam, constatando‐se que a maioria dos agricultores que trabalham com esse tipo de
substancia usa equipamento individual de segurança. Os dados que mostram a percentagem de
agricultores que usa cada equipamento de segurança podem ser visualizados no Quadro 02.
Quadro 02‐ Equipamentos de segurança e numero de agricultores que usam.
EQUIPAMETOS DE
SEGURANÇA

NUMERO DE AGRICULTORES QUE USAM CADA
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

LUVAS

50%

BOTAS

62,5%

ÓCULOS

25%

MÁSCARA

75%

NENHUM EQUIPAMENTO

25%

Sabendo que nem sempre o equipamento de segurança garante a proteção e a saúde do
trabalhador, perguntou‐se se já havia ocorrido algum caso de intoxicação ou envenenamento
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com as pessoas que trabalham na plantação e obteve‐se um resultado inesperado, 100% das
respostas obtidas foram que nunca ocorreram casos de intoxicação ou envenenamento no
plantio.
Partindo do pressuposto de que os agrotóxicos são altamente nocivos a vida humana e
animal indagou‐se se já haviam encontrando animais mortos com suspeitos de envenenamento
dentro e/ou nos arredores da plantação, 100% dos agricultores entrevistados responderam que
nunca haviam encontrado animais mortos nas proximidades do plantio, constatou‐se dessa
maneira que as dosagens de veneno usado nos plantios estão sendo adequadas para combater
as pragas sem contaminar a fauna local.
Perguntou‐se também, se a área usada para o cultivo do tomate é destinada apenas ao
tomate ou usa‐se a mesma para o cultivo de outras lavouras, 87,5% dos agricultores
responderam que usavam a área para o cultivo de outras lavouras, entretanto, em épocas
diferentes e 12,5 % responderam que a área usada para o plantio do tomate é destinado apenas
ao cultivo do tomate, ao questionar que outras lavouras eram plantadas obteve‐se respostas
quase iguais, se resumindo basicamente em feijão, batata, milho, jerimum e pimentão.
Preocupando‐se com a contaminação do lençol freático daquela região, perguntou‐se se
existia poços, rio ou açudes nas proximidades da plantação. Todos os entrevistados responderam
que sim. O Quadro 03 mostra o percentual de agricultores que retira água de rios, poços e
açudes.
Quadro 03‐ Fontes de água.
FONTE DE ÁGUA

UTILIZADA POR:

RIO

87,5%

POÇO

62,5%

AÇUDE

0%

Preocupados com o destino das embalagens vazias de agrotóxicos, perguntamos o que
era feito com essas embalagens. As repostas então representadas no Quadro 04.
Quadro 04‐ Descarte das embalagens vazias.
MÉTODOS DE DESCARTE

NUMERO DE AGRICULTORES QUE
DESCARTAM AS EMBALAGENS VAZIAS
EM CADA MÉTODO.

Aterros

12,5%

Incineradas

62,5%
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Devolvidas

12,5%

Outros

12,5%

Com isso constatou-se que a maioria das embalagens vazias não são devolvidas as
empresas, algumas são descartadas de modo incorreto, podendo assim causar mais problemas ao
ambiente.
CONCLUSÃO
A pesquisa deixa claro que muitas vezes os agricultores não agem de maneira correta,
podendo assim, mesmo acidentalmente, causar certos problemas ao meio ambiente.
Constatamos que os mesmo devem receber orientações sobre de como usar e de como aplicar
de maneira adequada os agrotóxicos, para que assim possa haver um maior cuidado com essas
substancias e consequentemente evitar a contaminação dos solos, aguas, animais e pessoas que
trabalham na plantação.
Verificou‐se também, que um estudo mais detalhado deve ser feito na área, com intuito
de verificar a qualidade da agua e solo local, analisando se não existem contaminações por meio
do uso de agrotóxicos, sabendo que em alguns casos a agua que provem dos poços e rio que é
usada nas plantações é a mesma que eles usam para o consumo e uso domésticos. Deve‐se
também verificar o nível de toxidade do alimento em estudo, analisando se o tomate está apto a
ser comercializado. Só assim as devidas orientações poderão ser dadas aos agricultores e eles
possam trabalhar de maneira segura e saudável.
Analisar métodos naturais de combater as pragas que atacam as plantações também é
uma boa opção por ter baixo custo, por mais confiável e eficiente. Hoje, já existem vários estudos
com produtos retirados da própria natureza que acabam por combater as pragas sem causar
danos ambientais mais drásticos. Em fim, o cultivo do tomate é muitas vezes preocupante devido
a quantidade de substâncias tóxicas que é usado para o seu cultivo, como foi constatado na
pesquisa. Analisar métodos sustentáveis e os efeitos que eles tem sobre o tomateiro pode acabar
por ajudar os agricultores que trabalham com esse produto, tendo assim, um alimento saudável
para consumo e consequentemente um plantio ecologicamente correto.
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RESUMO
Este trabalho propõe uma discussão sobre a
Logística Reversa e sua aplicação na reutilização do óleo
de cozinha para fabricação de sabão, cuja coloração é
extraída também de forma natural (argila), levando em
consideração a conscientização da sociedade quanto ao
problema que o óleo pode causar no meio ambiente,
trazendo consigo diversos males. Além de ser uma forma
de ajudar na diminuição do impacto do óleo no meio
ambiente essa proposta beneficia homens e mulheres

como fonte de renda, visto que esse material é
encontrado em abundância.
Vale ressaltar que esta é uma forma de diminuir
descartes inadequados do óleo vegetal, permitindo que
se possam alcançar resultados consistentes no que se
refere a desenvolvimento sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Sustentável, Sabão, Logística Reversa.

Reverse logistics in action: soap land
ABSTRACT
This study proposes a discussion about reverse
logistics and its application to the reuse of cooking oil for
soap making, whose color is also extracted in a natural
way (clay)bearing in consideration the awareness of
society about the problem that the oil may cause in the
environment, bringing many ills. Besides being a way to
help in reducing the impact of oil in the environment this

proposal can benefit from men and women as a source of
income, since this material is found in abundance. It is
noteworthy that this is a way to reduce improper disposal
of vegetable oil, allowing it can achieve consistent results
with regard to sustainable development.

KEY-WORDS: Sustainable Development, Soap, Reverse Logistics.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho desenvolve o estudo do tema Logística Reversa como forma de
incentivar o desenvolvimento sustentável através da reciclagem do óleo vegetal.
O termo Logística quando mencionado, remete-se ao produto do seu ponto de origem ao
consumidor final, porém, uma nova abordagem passou a ser estudada, a prática do pós consumo,
mais conhecida como Logística Reversa. Esta prática é tida como a ferramenta para operacionalizar
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, despontando como uma proposta para os diversos
problemas ambientais que a sociedade enfrenta.
Segundo Marcondes e Cardoso (2005) embora explorada pela indústria seriada desde 1975
em países desenvolvidos, como Inglaterra e EUA, somente na última década, começou a ser
estudada no Brasil. A demanda emergente por ações que promovam uma melhoria para o meio
ambiente, está fazendo com que organizações busquem maneiras, mais sustentáveis, visando a
aprovação perante os consumidores, e ao mesmo tempo, eficaz para o meio ambiente.
O crescimento da população urbana trouxe progresso e melhorias para a humanidade, mas
veio acompanhado de um forte consumismo da população (iniciada desde a Revolução Industrial),
o que gera, consequentemente, mais resíduos sólidos no meio ambiente. Para Marques (2005,
p.104), o consumo deve ser considerado um dos grandes causadores da degradação ambiental
quando não controlada, ou seja, realizada além dos limites da necessidade. Pode comprometer
seriamente a sustentabilidade, na medida em que se tornem excessivo e desnecessário,
determinando a extração de mais recursos para atender a demanda. Estima-se que a população
mundial, hoje com mais de seis bilhões de habitantes, esteja gerando 30 milhões de toneladas de
resíduos por ano. (IPT/CEMPRE,2000).
A grande produção de lixos tornou-se um dos problemas mais graves do século XXI. A
reciclagem e reutilização são formas de amenizar essa questão. Denomina-se reciclagem o ato de
separar certos materiais do lixo domiciliar, como papéis, plásticos, vidros e metais, com o intuito
de torná-los úteis novamente. Esses materiais são transformados e reaproveitados no mercado de
consumo (SOUZA, 2005).
O óleo, encaixa-se perfeitamente nesse contexto, é comum no cotidiano, porém muitas
pessoas ainda não sabem os benefícios que a reutilização deste pode trazer para a sociedade e
principalmente as consequências indesejadas que o mau descarte pode trazer.
Em decorrência da falta de tempo, o homem moderno buscou adaptar-se ao ritmo
cotidiano, o que implicou no crescente consumo de alimentos fritos, por serem de fácil preparo.
Mas, por conseqüência, tem gerado um aumento notável de resíduos do óleo utilizado neste
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processo. O óleo que muitas vezes toma destinos inadequados. Quando jogado em pias ou vasos
sanitários, este material provoca entupimentos das tubulações de residências ou estabelecimento,
quando entra em contato com mares, lagos e rios, o óleo é um forte destruidor desse hábitat,
impedindo algas de realizar fotossíntese, gerando um desequilíbrio da cadeia alimentar, pois
peixes e outros alimentam-se de algas.
Portanto, o óleo pode tornar-se uma fonte de matéria-prima, e consequentemente uma
forma de renda para homens e mulheres. Uma das formas mais conhecidas da reutilização do óleo
de cozinha é transformá-lo em sabão, uma prática bem simples, mas que requer bastante cuidado.
Portanto, este trabalho propõem obtenção de um sabão sustentável, utilizando óleo usado
de uma pastelaria da cidade de Santa Inês, e avaliar a terra como corante. No nosso caso usamos
a argila, por considerar sua consistência e disponibilidade na região.
MATERIAIS E MÉTODOS
O óleo, utilizado como matéria prima deste trabalho, foi coletado de uma pastelaria do
Centro do município de Santa Inês-MA. Todo o processo foi realizado no Instituto Federal do
Maranhão- Campus Santa Inês.
Para realização deste trabalho empregou-se os seguintes materiais:
1 L de óleo comestível usado, 300 ml de mistura de água mais argila usada como corante
natural do sabão (Figura 1).

(a)

(b)

Figura 1- Argila utilizada para coloração do sabão (a); mistura da argila com água e óleo (b).

250 g de Soda cáustica em escamas a 98% (NaOH), coador de café, bacia de plástico, becker
e um pedaço de madeira para homogeneizar a mistura.
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Iniciou-se o processo coando o óleo usado em um saco de café, afim de eliminar suas
impurezas. Reservou-se. Acrescentou-se água na argila, macerou-se bem, e filtrou-se em seguida.
Aqueceram-se o óleo (até atingir aproximadamente 80 °C) e a mistura da água e argila
(aproximadamente 45 °C). Em seguida acrescentou-se a soda à mistura da argila até total
dissolução. Adicionou-se o óleo a uma bacia plástica, em seguida, com agitação contínua,
acrescentou-se a mistura da soda com a argila. Esse procedimento foi realizado em ambiente
ventilado, por conta da liberação dos gases liberados durante a reação. A agitação findou-se até
que se atingiu uma mistura de consistência de cremosa e homogênea (com duração de
aproximadamente 20 minutos) (Figura 2).

Figura 2- Produto de consistência cremosa, após a saponificação.

Despejou-se a mistura em formas modeladoras. No dia seguinte, após a massa já firme,
desenformou-se e cortou-se com cortador manual.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final do processo, notou-se que o produto (sabão) apresentou os resultados esperados,
fidelizando-se ao roteiro pré escrito. Há características que sustentam essa afirmação.
O pH apresentado pelo sabão foi na ordem de 12,5, este valor é irrelevante, uma vez que a
sua utilização destina-se a lavagem de louças e roupas. Mesmo que em contato direto com a pele
do consumidor final ou de terceiros, não oferece risco e nocividade a nenhum dos supracitados.
Percebe-se ainda, em sua composição, uma consistência firme e de boa textura (suave e
macia), o que por sua vez não causará estranhamento do produto ao consumidor final, lhe
proporcionando um uso confortável que poderá, consequentemente, se tornar rotineiro (figura 3).

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Figura 3: Produto final: sabão de argila.

Outra característica que se pode observar no sabão, é que este quando em contato com
água gera bastante espuma, isso é característica do rendimento do produto em uso.
Portanto, uma pequena quantidade de óleo e outros materiais de fácil e barato acesso
geram uma boa quantidade de sabão com ótima qualidade. Desde sua matéria prima principal
(óleo vegetal usado) até sua pigmentação (argila) o sabão configura-se como de baixo custo
produtivo e, portanto, bastante lucrativo à comunidade ou indivíduo que o produz, além de reduzir
significativamente os danos ambientais com o descarte incorreto de seus componentes.

CONCLUSÃO
Com a crescente necessidade de ações sustentáveis que promovam melhorias para o meio
ambiente, a proposta desse estudo foi mostrar uma forma simples, mas que ao mesmo tempo
pode fazer grande diferença na comunidade em geral. O sabão é uma forma de diminuir impactos
do óleo no ambiente, e também é um meio de obtenção de renda para a comunidade, sem
esquecer que, para isto é necessário um acompanhamento e uma disciplina correta em relação
aos meios para realizar estas vendas, dando-lhes orientações nos caminhos a ser seguidos.
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RESUMO
Visando despertar no aluno uma consciência ecológica,
associada a aplicação da química, iniciou-se um projeto
com os alunos do curso Técnico em Edificações do
Instituto Federal do Maranhão - Campus Santa Inês, cujos
principais objetivos foram formular, aplicar as tintas à
base de terra, assim como avaliar sua resistência. O
trabalho foi desenvolvido a partir de um projeto já
realizado pelo Departamento de Solos da Universidade
Federal de Viçosa – UFV. A tinta produzida a base de
terra, é exposta como alternativa para bem estar, sem

precisar de muito recurso financeiro. Pode ser facilmente
preparada, conduzida e aplicada, pois são poucos os
materiais utilizados e não necessita de conhecimentos
avançados para sua produção e aplicação. Foram obtidas
excelentes características das tintas como a boa aplicação
e cobertura, ausência de odor agressivo, durabilidade e
baixo custo. Essas características tornam o uso da tinta
mais favorável aos consumidores.

PALAVRAS-CHAVE: Tinta de terra, técnica construtiva, sustentabilidade.

A SUSTAINABLE CHOICE: Land-Based Paint
ABSTRACT
In order to contribute to ecological coinsciousness of the
students and to associate it with application of chemistry,
we initiated a project with students of Building
Construction technical course at the Federal Institute of
Maranhão - Campus Santa Inês, whose main objectives
were to formulate and implement land-based inks, also
its strength. The work was developed as a project
undertaken by the Department of Soil Science, Federal

University of Viçosa. The land-based ink produced is
exposed as an alternative to welfare without much
financial resource. It can be easily prepared, conducted
and applied, because there are few materials and does
not require advanced for its production and application
knowledge. Excellent ink characteristics such as
application and good coverage, no smell aggressive,
durability and low cost were obtained. These features
make the use of more consumer friendly ink.

KEYWORDS: land-based paint, constructive technique, sustaintabilit
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SAÍDA SUSTENTÁVEL E ECONÔMICA: Tintas a Base de terra

INTRODUÇÃO
Segundo Fazenda (2009), a tinta é uma composição líquida, geralmente viscosa,
constituída de um ou mais pigmentos dispersos em um aglomerante líquido que, ao sofrer
um processo de cura quando estendida em película fina, forma um filme opaco e aderente
ao substrato. Esse filme tem por finalidade proteger e embelezar as superfícies.
Os componentes básicos da tinta são (Polito, 2006):





Resina é a parte não volátil da tinta, cuja função básica é aglomerar as partículas
de pigmentos;
Pigmento é o material sólido finamente dividido e insolúvel, responsável pela cor,
opacidade e fornece algumas características de resistência a tinta;
Aditivo proporciona características especiais às tintas ou melhorias nas suas
propriedades;
Solvente é a parte volátil de baixo ponto de ebulição, cuja função é dissolver a
resina. Os mais utilizados são os hidrocarbonetos (alifáticos e aromáticos) e os
oxigenados (hidrossolúveis). Em função da alta periculosidade apresentada por
alguns solventes, como o benzeno, o dissulfeto de carbono e o sulfato de dimetila,
fixaram limites de tolerância diária em locaisde trabalho, cujos limites estão
definidos nas normas regulamentadoras (NRs).

Durante muitos séculos, as tintas foram utilizadas unicamente por seu aspecto
estético. No entanto, quando introduzidas em países de clima mais severos, as tintas
passaram a ser empregadas também como proteção. Atualmente, além de influenciar
psicologicamente as pessoas, as tintas são utilizadas em diversas áreas, como: na
higienização dos ambientes, no controle térmico e de luminosidade, tudo isso em virtude a
grande evolução tecnológica apreciada durante o século XX (Anghinetti, 2012).
O uso de tintas industrializadas, apesar dos benefícios apresentados, pode trazer
alguns danos às pessoas que aplicam e vivem em locais que empregam esse material. Um
dos problemas é a liberação de compostos orgânicos voláteis (COV’s), constituintes do
solvente, que, quando inalados, podem causar náuseas, vômitos, irritação nos olhos, além
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de ter ação cancerígena, sendo que essa liberação é intensificada em locais fechados, como
a maioria das casas, apartamentos, escritórios, entre outros ambientes (Polito, 2006;
Pereira et al, 2012). Além da toxidez apresentada, outro problema é o elevado custo desses
produtos (Sousa, 2014)
Diante do exposto, pesquisadores têm apresentado alternativas menos agressiva,
capaz de substituir esses materiais tóxicos e poluentes, e que seja de fácil acesso a
população graças a seu baixo custo e com preparo e aplicação simplificados: tintas à base
de terra (Duarte & Bazoni, 2009; Carvalho et al, 2007).
As tintas à base de terra podem ser preparadas artesanalmente usando a terra
como pigmento, ligante como cola branca pura, cola de madeira, ou cola branca ou grude
(feito com polvilho azedo ou goma de tapioca) e água.
Utilizando a água como solvente, as tintas à base de terra têm como uma de suas
funções a impermeabilização, o que evita o acúmulo de água e a criação de bolor e outros
fungos, além de oferecer a manutenção do controle de umidade no ambiente (Ribeiro &
Santana). Com isso, tem-se um ambiente saudável e livre da eliminação de gases poluentes
(COV’s), além da estética agradável quando se tem um material bem trabalhado
(Anghinetti, 2012).
A qualidade da tinta, bem como seu tingimento, está diretamente relacionada com
o teor de argila, isto é, solos mais argilosos promovem melhor cobertura da superfície. Solos
de textura média (quantidade aproximadamente semelhante de argila e areia) possuem
capacidade de tingimento menor, pois suas partículas não “soltam tinta” em quantidade
(Capeche, 2010; Lemos & Santos, 1996). Portanto, a espessura depende do destino da
utilização. Para quem deseja utilizar somente para pintura, o ideal é que seja feita com uma
baixa espessura, mas se o objetivo é a obtenção de textura, poderá ser mais espessa. A
mistura no final do procedimento é tão homogeneizada de forma a obter uma massa de
consistência cremosa.
A cor da tinta vai depender do tipo de solo escolhido e da adição ou não de
corantes. Os corantes podem ser artificiais e naturais. Como pigmentos artificiais pode-se
utilizar a anilina. Já os pigmentos naturais podem ser café (cor marrom), urucum (cor
laranja), açafrão (cor amarela), entre outras.
Alguns cuidados devem ser tomados ao recolher os solos, para evitar que ocorra
algum processo de degradação no local de sua retirada, pois um dos interesses na produção
desse material é a preservação ambiental (Vital et al, 2012). No momento da retirada, deve
se observar a existência de algum tipo de vegetação que seria prejudicada com a retirada
daquele solo, para evitar a erosão no local.
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Dessa forma, visando despertar no aluno uma consciência ecológica associada a
aplicação da química, iniciou-se um projeto com os alunos do curso Técnico em Edificações
do Instituto Federal do Maranhão - Campus Santa Inês, cujos principais objetivos desta
etapa, foram formular, aplicar as tintas à base de terra, assim como avaliar sua resistência
por um período de 7 meses.
MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais Utilizados
 Utilizou-se Terra, água e cola branca, na proporção básica de 50%, 40% e 10%,
respectivamente, urucum, como corante natural e anilina nas cores verde e azul como
corante artificial;
 Batedor, furadeira, peneira, baldes, pincéis, rolos de espuma e lã de carneiro, pedaços
de compensado (25cmx25cm) e lixas para parede e madeira.
Formulação
 Iniciou-se com a procura e seleção da terra. Selecionou-se material argiloso para tinta e
arenoso para a textura. Peneirou-se para obter apenas partículas de determinada
granulometria uniforme, que neste caso foi a menor possível;
 Misturou-se a terra e a água, em iguais proporções, com o auxilio de um batedor de uma
batedeira doméstica encaixado a uma furadeira, até a homogeneização;
 Seguindo o processo, adicionou-se a cola dissolvida em água, na mistura de água e terra.
Bateu-se por mais alguns minutos até completa homogeneização;
 Na obtenção da tinta de cor laranja, adicionou-se extrato das sementes de urucum e às
de cores verde e azul, utilizou-se anilina;
 Para textura, adicionou-se uma medida do solo arenoso lavado à tinta já preparada.
Aplicação
Aplicou-se a tinta em TNT, compensados, nas paredes e janelas externas de um
depósito anexo ao prédio do IFMA – Campus Santa Inês e no muro do referido Instituto
(Figura 1).
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(a)

(b)

(c)

Figura 1- Superfícies que foram aplicadas a tinta: (a) TNT e compensado;
(b) paredes e janelas do depósito; (c) muro do IFMA.
No compensado, madeira e nas paredes lixou-se antes da aplicação, no muro além
de lixar aplicou-se duas demão de cal visto que necessitávamos de um fundo branco uma
vez que pretendíamos pintar umas folhagens.
No TNT, aplicou-se a tinta com pincel, no compensado empregou-se pincel e rolo
de espuma e na parede e muro, pincel e rolo de lã de carneiro para evitar respingos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tinta apresentou excelente resultado de cobertura nas superfícies as quais foram
aplicadas, tanto com pincel quanto com rolo.
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Outra qualidade apresentada é a ausência de odor, diferentemente de algumas
tintas industrializadas, visto que não são usados aditivos que poderiam causar odor. Está
qualidade se torna uma grande vantagem em relação às tintas industrializadas, pois, quem
for produzir e aplicar a tinta, não correrá risco de prejudicar a saúde do olfato.
Observou-se que a viscosidade da tinta variou em função do tipo de solo empregado.
A de argila apresentou maior viscosidade, enquanto a arenosa mais aguada, fato já
esperado, em virtude da diferença da granulometria dos grãos. Porém, ambas
apresentaram excelente cobertura, sendo que a arenosa necessitou de três demão e a
argilosa apenas duas.
A primeira demão da tinta arenosa apresentou um filme muito fino e transparente,
dando a impressão que não daria cobertura, no entanto após a terceira aplicação o
resultado foi favorável.
Outro resultado a ser levado em consideração é em relação a resistência. Após 7
meses, observa-se que, a tinta aplicada na parede do depósito, não apresentou desgaste
mesmo passando por intempéries como chuva e calor.
CONCLUSÃO
Baseado no que foi visto, percebemos que é possível se obter produtos de
qualidade e com preços acessíveis sem causar danos ao meio ambiente, valorizando um
recurso natural importante: o solo. É necessário apenas interesse das pessoas em conhecer
tais produtos.
A produção das tintas feitas com terra é uma forma de atender as necessidades
humanas, melhorar a qualidade de vida sem agredir o meio ambiente, com fácil obtenção,
além de se tornar uma boa alternativa para pessoas de baixa renda, por ser
economicamente viável.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi detectar a presença
de alguns íons metálicos de um tipo de sal proveniente
da folha do aguapé (Eichhornia crassipes) e raiz da
carnaúba (Copernicia prunifera), provenientes de uma
fazenda do município de Barras‐PI. Após a extração do
sal foram feitas análises de potássio e sódio na Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA Meio
Norte por meio de um fotômetro de chamas. Os demais
íons foram analisado em um espectrofotômetro de
emissão atômica com plasma indutivamente acoplado
na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) – São
Paulo. O teor de potássio encontrado na folha do

aguapé (38,12±1,86) foi quatro vezes maior em relação
ao teor de sódio (9,41±0,33); já na raiz da carnaúba a
relação foi bem menor, onde o teor de sódio foi
18,65±0,17 e de potássio 22,00±0,48. Não foi detectado
nas analises os metais níquel (Ni), cobalto (Co) e cádmio
(Cd), que reduzem as chances do sal ser tóxico.

PALAVRAS‐CHAVE: sal, íons metálicos.

ANALYSIS OF METAL ION CONTENT IN SHEET AND ROOT EICHHORNIA CRASSIPES AND
COPERNICIA PRUNIFERA
ABSTRACT
The objective of this study was to detect the
presence of some metal ions from one type of salt
derived from the leaf of water hyacinth (Eichhornia
crassipes) and root of carnauba (Copernicia prunifera),
from a farm in the municipality of Barras‐PI. After
extraction of the salt of potassium and sodium analyzes
were performed at the Brazilian Agricultural Research
Corporation ‐ EMBRAPA Meio Norte by means of a
flame photometer. The remaining ions were analyzed
using an ICP atomic emission inductively coupled plasma

at the Federal University of São Carlos (UFSCAR) ‐ Sao
Paulo. The potassium content found in the water
hyacinth leaf (38.12 ± 1.86) was four times higher than
in the sodium content (9.41 ± 0.33); Carnauba already at
the root of the ratio was lower, where the sodium
content was 18.65 ± 0.17 and 22.00 ± 0.48 potassium.
Was not detected in analyzes the metals nickel (Ni),
cobalt (Co), cadmium (Cd), which reduce the chances of
being toxic salt.

KEY‐WORDS: salt, metal ions.
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ANÁLISE DO TEOR DE ÍONS METÁLICOS NA FOLHA DE EICHHORNIA CRASSIPES E RAIZ DA
COPERNICIA PRUNIFERA
INTRODUÇÃO
 FOLHAS DE AGUAPÉ
O aguapé (Eichhornia crassipes) atualmente é uma planta cosmopolita. Sua origem é a
América do Sul, mas devido à beleza da planta e especialmente das flores, foi rapidamente
introduzida em diferentes regiões do mundo, onde acabou se tornando a pior planta invasora de
ambientes aquáticos. Esse caráter invasor se deve à sua alta capacidade de multiplicação
vegetativa, fazendo com que grandes extensões sejam ocupadas rapidamente (HOLM; WELDON;
BLACKBURN, 1969).
As produções de grandes quantidades de biomassa de aguapé durante o processo de
despoluição de água, e alta produtividade desta planta em espelhos d’água, e em reservatórios
de usinas hidrelétricas, conferem‐lhe um custo de produção nulo que, aliado à boa composição
química, tornam interessante o seu aproveitamento como matéria‐prima para a produção de
concentrados protéicos de folhas (MEDEIROS; SABAA; ROQUETTE, 1999).
De acordo com Malavolta et. al (1989), o aguapé foi considerado por muito tempo apenas
uma praga vegetal de lagoas e represas e recentemente passou a ser analisado em um ângulo
favorável, pois tornaram‐se conhecidas suas qualidades de assimilar poluentes e melhorar a
qualidade da água; além disso começou a ser considerada a possibilidade de usá‐lo como fonte
de energia na geração de biogás, processo em que se tem um adubo orgânico como subproduto.
A composição química do aguapé e o valor alimentício da planta (percentagem de peso
seco) comparado com a alfafa são competitivos tornando possível sua utilização como matéria
prima na obtenção de concentrado proteico e deve ser considerada sua aplicação imediata
principalmente em países em desenvolvimento, pois se constitui de tecnologia simples
perfeitamente adequada às nossas condições. Os teores de minerais do aguapé são bastante
variáveis com as condições de cultivo, principalmente com a composição do meio a qual cresce
(MEDEIROS; WELDON; BLACKBURN, 1999).
 RAIZ DA CARNAÚBA
A Copernicia prunifera (carnaúba) foi considerada “árvore da vida”, devido suas
numerosas e importantes finalidades, pelo naturalista Humboldt, quando, no século XVIII,
conheceu‐a em terras brasileiras. A carnaúba tem aproveitamento integral, os seus frutos servem
de alimento, caules e folhas são utilizados como material de construção e artesanato e suas
raízes têm princípios medicinais. Os seus diversos usos geram inúmeras cadeias de produção;
mas um uso, em especial, que surge do proveito das folhas, onde há a produção de cera de
carnaúba, tem‐se mostrado, historicamente, como uma atividade de grande importância
econômica. A existência do material ceroso nas folhas da carnaúba é consequência de uma
característica biológica para não perder água no período seco, ela produz uma camada de
proteção que, extraída, transforma‐se em pó, matéria‐prima básica de uma cera de grande
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importância industrial. Esta entra na composição de inúmeros produtos, principalmente, da
microeletrônica, medicamentos, cosméticos, alimentícia e indústria química em geral
(CARVALHO, 2005).
De acordo com Figueiredo, Almeida e Bezerra (2008), a carnaúba é uma importante
palmácea produtora de cera que continua ocupando lugar de destaque entre os produtos de
exportação do Nordeste brasileiro, essa é nativa de alguns estados do semiárido nordestino,
onde é explorada desde o século passado. Atualmente, são poucos os produtos que podem
substituir as múltiplas aplicações industriais da cera da carnaúba, justificando por isso o interesse
pela sua exploração. A carnaúba possui espique muito reto, até 40 m de altura geralmente
metade ou ainda menos, cilíndrico, mais peso na base e com a dos pecíolos (“caracas”) aderentes
(“carnaúba cuandú”) ou liso (“carnaúba lavada”); folhas pecioladas (pecíolo de 1 m relativamente
aculeado, exceto no ápice), orbiculares ou suborbiculares, multifidas (35‐55 lacínia de ápice
bífido pungente) com limbo de 1 m verde‐brancacentas, aglomeradas em fronde terminal e
armadas de espinhos duros e curvos e às vezes com raras pontuações avermelhadas, flores
campanuladas, amareladas, dispostas em espádices de mais de 2 m de comprimento e
protegidas por espata tubulosa; ovário ligeiramente piloso, estilo relativamente espesso e
estigma 3‐lobado, estames formando anel carnoso 6‐dentado, os dentes correspondendo ovoide‐
globosa, de 2 cm, glabra, luzidia, amarelo‐esverdeada, roxo‐escuro na maturação, com albúmen
branco e duro, adocicado e adstringente.
Na parte seca do Nordeste brasileiro, onde aparece em determinados períodos formando
matas, pode observá‐la tanto com troncos baixos como com outros bem elevados; próximo a
brejos e lagoas ela se conserva sempre baixa, com grande copa e folhagem de haste comprida, o
tronco é então envolvido até a copa por um resto de folhagem; porém distante de aguadas ela se
apresenta com copa pequena e arredondada, folhas, de hastes curtas e com um tronco esbelto,
nu e altivo. As palmeiras que aparecem em regiões mais úmidas conservam por muito tempo os
restolhos de folhagem que a circundam desde a base do tronco. As árvores de tronco mais altas
que progridem nas regiões secas têm uma cor escura ao passo que os troncos mais baixos, isto é,
se tornam mais claros: trata‐se, portanto, apenas de sintomas fisiológicos e não de um indício
científico com relação a uma variedade (LUETZELBURG, 1923).
 CONTAMINAÇÕES POR METAIS
Constantemente os metais estão presentes nas ferramentas que permitem avanços
tecnológicos, mas apesar de tanta conveniência, apresenta ameaças potenciais e reais à saúde
humana, gerando problemas às estruturas políticas e administrativas do Estado moderno.
Inúmeros produtos ou resíduos surgem no local de trabalho, na água, no ar, no alimento ou no
solo, como contaminantes do processo de produção ou consumo (PAVANELLI; PIRES; SILVA,
2004).
Acredita‐se que os metais talvez sejam os agentes tóxicos mais conhecidos pelo homem.
Há aproximadamente 2.000 anos a. C. grandes quantidades de chumbo eram obtidas de
minérios, como subproduto da fusão da prata e isso provavelmente tenha sido o início da
utilização desse metal pelo homem (KAWAI et al., 2012). Em seres humanos, a exposição ao
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chumbo pode ocorrer através da inalação, ingestão e contato dérmico. O consumo de alimentos
contaminados, ingestão de água contaminada e a geofagia, comum em crianças, são formas
tradicionais de contaminação (MACHADO et al., 2010). Para Demori (2008), alguns metais são
particularmente importantes, seja devido as suas aplicações ou pelos seus impactos ambientais
no meio ambiente e na saúde humana; entre eles pode‐se mencionar o cádmio, o chumbo, o
cobre, o cromo, o ferro, o mercúrio, o níquel e o zinco.
De acordo com Boaventura, Hadclich e Celino (2001) as principais fontes antrópicas de
inserção de metais no ambiente estão relacionadas ao uso de insumos na agricultura e pecuária,
às emissões atmosféricas e aos rejeitos industriais, às emissões de motores veiculares e ainda à
disposição de resíduos e efluentes urbanos. No ambiente, a contribuição natural também deve
ser considerada; pois o intemperismo das rochas locais e a erosão estabelecem níveis de
background de metais em solos e sedimentos, os quais podem variar quando comparados
ambientes similares localizados em diferentes domínios geológicos.
A contaminação do solo é um fator de preocupação ambiental e de saúde pública, uma
vez que, funcionando como um filtro, o solo tem a capacidade de depuração e imobilização de
grande parte das impurezas nele depositadas. A migração dos poluentes através do solo para as
águas subterrâneas e superficiais constitui uma ameaça para a qualidade dos recursos hídricos
principalmente os utilizados para abastecimento público (CASARINI; DIAS; LEMOS, 2001). Onde a
ocorrência natural de metais nos solos, depende principalmente do material de origem sobre o
qual o solo se formou, dos processos de formação, da composição e proporção dos componentes
de sua fase sólida; além da natureza do material de origem, as condições físico‐químicas as quais
os solos estão sujeitas, podem influenciar na disponibilização dos metais pesados no meio
ambiente (DEMORI, 2008). Assim o presente trabalho teve como objetivo analisar o teor de
alguns íons metálico presente no sal proveniente da folha do aguapé (Eichhornia crassipes) e da
raiz da carnaúba (Copernicia prunifera).

MATERIAIS E MÉTODOS
 . MATERIA‐PRIMA
As de folhas de aguapé e as raízes da carnaúba foram adquiridas em uma fazenda no
município de Barras‐Piauí (devido à facilidade de acesso e abundância de matéria‐prima), onde
foram coletas de 3 em 3 meses no período de dezembro de 2012 a junho de 2013. Estas
amostras foram transportadas para o Laboratório de Alimentos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) para a realização das análises.

 EXTRAÇÃO DO SAL DA FOLHA DO AGUAPÉ E EXTRAÇÃO DO SAL DA RAIZ DA CARNAÚBA
As folhas do aguapé e as raízes da carnaúba foram submetidas a um processo ainda em
estudo para a extração do sal. A figura 1 mostra alguns cristais do sal obtido.
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Figura 1 – Aparecimento de cristais do sal extraído
da folha do aguapé
Fonte ‐ dados da pesquisa, 2013.

 ANÁLISE DE SÓDIO (Na+) E POTÁSSIO (K+)
As determinações de sódio e potássio nas amostras do sal extraído da folha do aguapé e
da raiz da carnaúba foram realizadas na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA
Meio Norte, por meio de análises em um fotômetro de chama. As amostras foram preparadas
em duplicata e em seguida fez‐se a leitura das mesmas, sendo os resultados expressos em ppm.
 ANÁLISE DOS METAIS
Dissolveu‐se 0,1 mg da amostra em solução de ácido nítrico ultrapuro a 1%, sendo esse
diluído à 10 mL seguido de analise no espectrofotômetro de emissão atômica com plasma
indutivamente acoplado; essas análises foram realizadas na Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR) – São Paulo.
 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Foi realizada análise estatística descritiva, com números absolutos e relativos, com
tendência textual de média e desvio padrão, utilizando o programa BrOffice Calc.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme mostram os resultados apresentados na Tabela 1, observa‐se que o teor de
potássio na folha do aguapé (38,12±1,86) é quatro vezes maior em relação ao teor de sódio
(9,41±0,33); já na raiz da carnaúba a relação foi bem menor, onde o teor de sódio foi 18,65±0,17
e de potássio 22,00±0,48. Malavolta et al. (1989), em suas análises encontrou na matéria seca do
aguapé um total de 49,00 g de potássio, sendo que no caule foi encontrada a maior quantidade
desse composto, e na folha obteve‐se 5,45 g de potássio, valor esse menor do que encontrado no
presente trabalho. Esse fato pode ser atribuído às alterações na composição química que o
aguapé pode apresentar devido às diferenças nas condições de cultivo da planta (MEDEIROS;
SABAA; ROQUETTE, 1999).
Tabela 1 – Teor de sódio (Na) e potássio (K) em parte por milhão (ppm) em folha de aguapé e
raiz da carnaúba
Amostra

Na

K

Folha de Aguapé

9,41±0,33

38,12±1,86

Raiz da Carnaúba

18,65±0,17

22,00±0,48

Fonte ‐ dados da pesquisa, 2013.

De acordo com as análises realizadas para identificação dos metais presentes nas
amostras estudadas por emissão atômica, referentes à Tabela 2, verificou‐se ainda a presença de
cálcio, fósforo, enxofre nas duas amostras. Magnésio, bário e cobre foi quantificado apenas na
raiz da carnaúba, enquanto manganês foi quantificado apenas na folha de aguapé.
Tabela 2 – Quantificação dos metais presentes na folha de aguapé e raiz da carnaúba
Amostra
Ca
Mg
P
S
Ba
Mn
RC

3.841 ± 42

715 ± 18

FA

237 ± 11

ND

9.924±35 34.183±835 5,10±0,70
2.820±19

2779±198

ND

Cu

ND

3,50±0,20

3,10±0,20

ND

Fonte ‐ dados da pesquisa, 2013.
Nota: RC= Raiz da carnaúba; FA= Folha de aguapé e ND= Não Detectado. Todos os valores estão em partes
por milhão (ppm).

O metal pesado Cobre (Cu) foi encontrado na raiz da carnaúba (3,5±0,2), sendo esse
ausente na folha do aguapé. O cobre quando ingerido em quantidades excessivas ocasiona lesões
no fígado e nos rins, além da “doença de Wilson”, causada pelo acúmulo de cobre nos tecidos
(SERPE; FREITAS, 1991). A ingestão diária de cobre recomendada para adultos é de 900 µg e para
lactentes de 0‐6 meses é 200 µg, de 7‐11 meses é 220 µg; para crianças de 1‐3 anos é 340 µg, e
de 4‐10 anos é 440 µg (BRASIL, 2005). Para Veiga et. al (2007), todos compostos de cobre
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deveriam ser tratados como se fossem tóxicos, onde uma quantidade de 30 g de sulfato de cobre
é potencialmente letal em humanos.
O Manganês (Mn) foi detectado exclusivamente na folha do aguapé (3,1±0,2) Tabela 3,
fato esse que pode ser explicado devido à origem da matéria‐prima utilizada ser do norte do
Piauí, classificado como cerrado. Portanto, Lobo (2011) afirma que o solo do cerrado é muito rico
em nesse composto. O manganês aparece no ambiente como um componente de uma grande
variedade de minerais, incluindo óxidos, carbonatos, fosfatos e silicatos. A ingestão diária de
manganês recomendada para adultos é de 2,3 mg; para lactentes de 0‐6 meses é 0,003 mg e para
crianças de 1‐3 anos é 1,2 mg e de 4‐10 anos é 1,5 mg (BRASIL, 2005).
Foram feitas ainda analise para quantificação dos íons de níquel, zinco, cadmio, cobalto,
estrôncio e ferro e nenhum deles foram quantificados nas duas amostras. Os seres vivos
necessitam de pequenas quantidades de alguns metais, incluindo cobalto, cobre, manganês,
zinco e outros metais, para a realização de funções vitais no organismo. Porém níveis excessivos
desses elementos podem ser extremamente tóxicos. Outros metais pesados como o mercúrio,
chumbo e cádmio não possuem nenhuma função dentro dos organismos e a sua acumulação
pode provocar graves doenças, sobretudo nos mamíferos (PEREIRA; EBECKEN, 2009). Alguns dos
elementos inclusos na definição de “metal‐pesado” são essenciais às plantas (Cu, Zn, Mn, Co, Mo,
S) enquanto outros são dispensáveis como o Pb, Cd, Hg, Ag, Ti, U e deveriam mais propriamente,
serem definidos como tóxicos (FREIRE, 2005).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sal extraído da folha do aguapé e da raiz da carnaúba apresenta em sua composição
uma quantidade maior de potássio em relação ao sódio.
Foi observado ausência dos metais pesados níquel (Ni), cobalto (Co) e cádmio (Cd), que
reduzem as chances do sal ser tóxico.
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RESUMO
A água de boa qualidade é fundamental para a
manutenção da vida aquática e, em função disso,
diversos parâmetros são utilizados para inferir a respeito
dessa qualidade. Nesse estudo foi realizada uma
avaliação preliminar da qualidade da água que margeia
a croa Lombo da Vara, que se encontra localizada no
estuário do Rio Paraíba, no bairro Renascer do município
de Cabedelo/PB. Dois pontos da Croa foram
monitorados, um à jusante e outro à montante. A
amostragem foi realizada mensalmente no período de
Junho a Novembro de 2013. As amostras foram
coletadas em triplicata e os parâmetros avaliados
compreenderam temperatura, turbidez, pH, condu‐

tividade elétrica, oxigênio dissolvido e os nutrientes
amônia, nitrito e fosfato. Os resultados obtidos foram
discutidos levando em consideração a Resolução
CONAMA N° 357/05, sendo a área de estudo classificada
como água salobra de classe 2. Os resultados
evidenciaram a presença de contaminação por amônia
que é proveniente dos efluentes do presídio do Roger,
do bairro do Renascer e de um viveiro de camarão
localizado na região. A amônia é arrastada pela
dinâmica da maré, permanecendo em baixa
concentração no meio. Para conclusões mais precisas
faz‐se
necessário
a
realização
de
análises
bacteriológicas.

PALAVRAS‐CHAVE: Estuário do Rio Paraíba, Análise de qualidade de água, Anomalocardia brasiliana, Croa Lombo
da Vara.

PRELIMINARY EVALLUATION OF WATER QUALITY THAT BORDERS THE CROA LOMBO DA VARA
AREA LOCATED IN THE EXTRACTION OF CLAMS IN PARAÍBA RIVER, CABEDELO/PB
ABSTRACT
Good quality in water is essential for the maintenance of
aquatic life and, on that basis, many parameters are
used to infer about this quality. In this study a
preliminary evaluation of water quality that borders the
Croa Lombo da Vara, which is located at estuary of
Paraiba River, Renascer neighborhood, Cabedelo/
Paraíba was performed. Two points of Croa were
monitored, one downstream and one upstream.
Sampling was conducted monthly from June to
November 2013. Samples were collected in triplicate
and among evaluated parameters were temperature,
turbidity, pH, electrical conductivity, dissolved oxygen

and nutrients such as ammonia, nitrite and phosphate.
The results were discussed taking into account the
CONAMA Resolution N°. 357/05, with the study area
classified as class 2 brackish water. Results showed the
presence of contamination by ammonia from the
effluent which comes from Roger Prison, Renascer
neighborhood, and from a shrimp farm located in the
surroundings. However, ammonia is carried away by
tidal dynamics and remains at low concentration in the
middle. For more accurate conclusions it is necessary to
conduct bacteriological analyses.

KEY‐WORDS: Paraíba River estuary, water quality analysis, Anomalocardia brasiliana, Croa Lombo da Vara.
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA ÁGUA QUE MARGEIA A CROA LOMBO DA VARA LOCALIZADA EM
ÁREA DE EXTRAÇÃO DE MARISCOS NO RIO PARAÍBA, CABEDELO/PB
1.0 INTRODUÇÃO
Cabedelo é uma cidade portuária, localizada no Estado da Paraíba, entre o estuário do Rio
Paraíba, o Oceano Atlântico e a cidade de João Pessoa capital da Paraíba. Possui uma área de
31,915 km², apresentando uma forma singular, com 18 km de extensão por 3 km de largura,
agregando também a Ilha da Restinga. Caracteriza‐se por ser uma cidade marítimo‐pesqueira,
devido ao grande número de grupos pesqueiros que nela vivem, são aproximadamente 2724
pescadores e 1343 pescadoras. Esses trabalhadores sobrevivem, quase que exclusivamente, da
pesca artesanal principalmente na região estuária.
A região estuarina é um ambiente aquático de transição entre um rio e o mar e por isso é
considerada um dos ambientes mais dinâmicos do planeta (ANJOS, 2009). Sofre a influência das
marés e apresenta fortes gradientes ambientais. Próximo à cabeceira, encontra‐se água doce e
na desembocadura a água pode ser salobra ou marinha. A área de estudo do estuário do Rio
Paraíba localiza‐se próxima à comunidade do Renascer (coordenadas 7°04'49" S / 34°52'52" W e
7°0'48" S / 34°51'54" W) e apresenta uma grande presença de mangues. Nesta região, destaca‐se
a extração do marisco (Anomalocardia brasiliana) de forma artesanal, que depende das
condições da tábua de maré.
Como a qualidade final do marisco para consumo humano está diretamente associada à
qualidade da água do estuário, o local para o cultivo de mariscos não deve ser poluído; deve
estar longe da saída de rios; ser afastado do movimento intenso de barcos, banhistas ou pesca;
ser uma baía ou enseada longe de ondas fortes, com uma profundidade mínima de dois metros
(LAVANDER et. al., 2011). Porém comumente é visto o lançamento de efluentes nas margens do
rio, havendo ainda a presença de viveiro de carcinicultura que, mesmo estando à jusante dos
bancos de areia, podem estar afetando a qualidade da água uma vez que sofrem influência direta
da maré.
A Resolução Nº 357, de 17 de Março de 2005, do Ministério do Meio Ambiente e do
Conselho Nacional do Meio Ambiente‐CONAMA (BRASIL, 2005) estabelece a classificação dos
corpos de água em doce, salina e salobra e as diretrizes para esse enquadramento. Além disso,
ela dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências.
Assim, de acordo com a Resolução Nº 357, a água da região do estuário do rio Paraíba é
considerada salobra, e como não há documento que a classifique, sugere‐se pelo uso que seja de
classe 2, que é destinada à pesca amadora e recreação de contato secundário. Os valores limites
para os parâmetros estudados e enquadrados na Classe 2 para água salobra estão na Tab. (1).
Tabela 1 – Valores limites para os parâmetros estudados, de acordo com a resolução N°
357/05 do CONAMA para a classe 2 de águas salobras.
Parâmetro
Amônia
Fósforo total
Nitrito
O.D.
pH
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Limite
≤ 0,7 mg/L N
≤ 0,186 mg/L P
≤ 0,2 mg/L N
≥ 4 mg/L O2
6,5 a 8,5

2

As demais variáveis medidas (temperatura, turbidez, condutividade, salinidade) não
foram estabelecidas pela referida Resolução.
Considerando a classificação da água dessa região estabelecida pelo CONAMA, foram
definidos os seguintes parâmetros para a pesquisa: pH, temperatura, condutividade elétrica,
oxigênio dissolvido (O.D.), turbidez, amônia, nitrito e fosfato. Além desses parâmetros também
devem ser levados em consideração outros fatores ambientais, como sazonalidade, pluviosidade
e a maré.
2.0 MATERIAIS E MÉTODOS
O presente projeto foi desenvolvido na área de extração de mariscos, localizada no Rio
Paraíba, nas proximidades do bairro de Renascer, Cabedelo/PB. Avaliou‐se a qualidade da água
que margeia a Croa Lombo da Vara (LV), identificada na Fig. (1) pelos pontos A e B que
apresentam as seguintes coordenadas A (S: 07°04´40.7´´e W: 034°52´46.2´´) e B (S: 07°04´26.8´´e
W: 034°52´37.0´´). Esses pontos que foram identificados na Croa representam os locais de coleta
de água. Ainda na Fig. (1), o ponto P1 representa uma área onde há lançamento de efluentes do
bairro de Renascer e no ponto P2 há lançamento de efluentes provenientes do presídio do Roger.
O ponto P3, refere‐se a um viveiro de camarão. O lançamento de matéria orgânica irá influenciar
toda a dinâmica de nutrientes e demais parâmetros físico‐químicos do estuário do Rio Paraíba.

Figura 1 – Fotografia da Croa Lombo da Vara (A e B). Fonte: Google Earth.
A coleta das amostras foi feita em dois pontos, denominados de A e B. A amostragem foi
feita em triplicata autêntica, sendo as amostras identificadas por LVA(1,2,3), LVB(1,2,3),
totalizando 6 amostras por coleta.
As coletas foram realizadas mensalmente durante cinco meses, abrangendo períodos
secos e chuvosos, durante o período compreendido entre Junho a Novembro de 2013.
Para a coleta da água, usou‐se frascos âmbar de 1 L e frascos de D.B.O. Os frascos âmbar
foram deixados em repouso em solução ácida de limpeza de HCl a 10% durante duas horas
aproximadamente, para a correta limpeza, já que com esta água será realizada análise de fosfato,
e no próprio detergente, que é feito a limpeza das vidrarias, há presença de fosfato. Após este
tempo de repouso em solução ácida, os frascos foram rinsados com água destilada.
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Os materiais usados para a coleta compreenderam frascos de DBO, frascos âmbar, pipetas
graduadas de 2 mL, pêra de borracha, etiquetas, pisseta com água destilada, termômetro, luvas e
os reagentes para a fixação do oxigênio em campo, que são a azida sódica e a solução do sulfato
manganoso 480 g/L. Estes materiais foram acondicionados em caixas térmicas e as amostras
coletadas mantidas refrigeradas com a utilização de sacos de gelo, até chegarem ao laboratório
para as análises.
Foram avaliados os seguintes parâmetros de qualidade da água: potencial hidrogeniônico
(pH), temperatura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido (O.D.), turbidez, amônia, nitrito e
fosfato. Os métodos utilizados para as análises são os estabelecidos pelo Standard Methods of
Water and Wastewater (APHA,1998).
A análise do oxigênio dissolvido seguiu a metodologia de Winkler com fixação do oxigênio
em campo através da adição das soluções azida sódica e sulfato manganoso 480 g/L. A
temperatura foi verificada em campo com termômetro digital da Thermo. Com exceção dos
nutrientes: amônia, nitrito e fosfato, as demais análises foram realizadas em laboratório no
mesmo dia da coleta. Para a medição da turbidez, utilizou‐se o turbidímetro de modelo TB 1000.
O pH foi avaliado com o medidor de pH de modelo MPA‐210/MPA‐210P. A condutividade foi
verificada com o condutivímetro MS da Tecnopon.
Para as análises de fosfato, nitrito e amônia as amostras de água foram filtradas, em
sistema de filtração a vácuo, e congeladas para posterior análise em espectrofotômetro de
absorção na região do ultravioleta visível (UV‐Vis) modelo SP‐220 da Biospectro.
3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Fig. (2) apresenta a distribuição da temperatura. A temperatura da água é um
parâmetro muito importante, pois muitas das características físicas, químicas e biológicas
dependem dela. A maioria dos animais aquáticos e plantas sobrevive dentro de uma certa gama
de temperatura e poucos sobrevivem em casos de mudanças extremas de temperatura
(VASCONCELOS et al., 2009).
A solubilidade do oxigênio e do dióxido de carbono na água e as precipitações de alguns
compostos são alteradas pela temperatura. Águas frias apresentam mais gases dissolvidos.
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Figura 2 ‐ Distribuição dos resultados da variável temperatura nos dois pontos de coleta ao
longo do período de Junho a Novembro de 2013.
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Como a área de estudo encontra‐se no Nordeste brasileiro, de clima tropical, observa‐se
pela Fig. (2) que a temperatura apresentou uma variação esperada para o clima da região.
A Fig. (3) traz a distribuição da turbidez nos dois pontos estudados. A turbidez da água é
devido à presença de materiais sólidos em suspensão como areia e argila, que reduzem a sua
transparência. Pode ser provocada também pela presença de algas, plâncton, matéria orgânica e
muitas outras substâncias como o zinco, ferro, manganês e areia, resultantes do processo natural
de erosão ou de despejos domésticos e industriais (BERNARDO e PAZ, 2008).
A turbidez é um parâmetro importante na vida aquática porque uma água muito turva
impede a entrada de luz solar no corpo d’água diminuindo a fotossíntese.
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Figura 3 ‐ Distribuição dos resultados da variável turbidez nos dois pontos de coleta ao longo
do período de Junho a Novembro de 2013.
Pela Fig. (3), observa‐se que a turbidez mostrou‐se mais elevada durante a segunda e
terceira coletas, podendo ser justificado pelo aumento de pluviosidade ocorrida nesse período, o
que provoca o carreamento de sólidos das margens para o rio. Vale ressaltar que os maiores
valores de turbidez se deve a proximidade ao lançamento dos efluentes do presídio do Roger,
como também da saída de um viveiro de camarão, que poderiam ser a causa desse evento. Na
primeira coleta, obteve‐se valores muito baixos de turbidez, apesar de se tratar de um período
chuvoso. Isso pode ter acontecido devido a coleta ter sido realizada em maré alta,
proporcionando uma diluição dessa turbidez.
A Fig. (4) traz a distribuição dos valores de pH. O valor de pH é uma medida da acidez da
água. A maioria das formas aquáticas tende a ser muito sensível a este parâmetro. Valores
maiores que 11,0 e menores que 4,0 causam mortalidade das espécies aquáticas. A presença de
carbonatos e bicarbonatos conferem alcalinidade às águas. A medida do pH é importante para o
controle da poluição, pois possui um profundo efeito no metabolismo dos organismos aquáticos
(BOYD,1995). Águas poluídas com matéria orgânica tendem a ser um pouco ácidas
(VASCONCELOS et al., 2009).
A Resolução N° 357 CONAMA/05 estabelece para a classe de água em estudo, que o pH
esteja compreendido entre 6,5 a 8,5. Pela Fig. (4), observa‐se que as medidas encontraram‐se
dentro dessa faixa, atendendo à referida resolução. A Fig. (5) traz a distribuição da condutividade
elétrica, que se refere à capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica, atribuída aos
minerais presentes nela.
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Figura 4 ‐ Distribuição dos resultados da variável pH nos dois pontos de coleta ao longo do
período de Junho a Novembro de 2013.
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Figura 5 ‐ Distribuição dos resultados da variável condutividade nos dois pontos de coleta ao
longo do período de Junho a Novembro de 2013.
Os dados pluviométricos para a cidade de Cabedelo/PB durante o ano de 2013,
encontram‐se na Tab. (2).
Tabela 2‐ Dados pluviométricos para o município de cabedelo/PB durante o ano de 2013.
Fonte
Índice pluviométrico (mm)
Mês/ 2013
Janeiro
Fevereiro

33,4
35,6

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

11,1
271,8
163,7
425,0
454,8
200,2
269,3

Outubro

27,3

Novembro

25,0

Fonte: AESA.
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A condutividade elétrica permite estimar, de forma rápida, a quantidade de sólidos
dissolvidos totais presentes na água. Ela apresentou um comportamento inversamente
proporcional à pluviosidade, da segunda à quinta coleta. Os valores mais baixos de condutividade
foram encontrados na segunda coleta, período com índice de pluviosidade maior, a água da
chuva tornou a água do estuário mais diluída com menor concentração de espécies iônicas. As
demais coletas tiveram os índices de pluviosidade diminuídos e por consequência a
condutividade aumentada. A primeira coleta apesar de ter sido realizada no período de maior
pluviosidade, apresentava maré alta, em que a Croa estava submersa, e portanto, nesta análise a
água do estuário estava com mais características de água salina do que salobra e devido a isto,
encontrou‐se resultados elevados para a condutividade elétrica.
A Fig. (6) traz a distribuição da amônia nos dois pontos estudados. O nitrogênio amoniacal
pode estar presente na água sob duas formas: amônia (NH3) e íon amônio (NH4+), cuja razão
NH3/NH4+ depende do pH, da temperatura e da salinidade ou da composição iônica no ambiente
amostrado. Em pH básico predomina a espécie NH3 que é mais tóxica que NH4+. A amônia
prejudica o crescimento e pode causar a mortalidade de animais aquáticos, se presente em altas
concentrações (ARANA, 2004). Por isso, há uma preocupação quando águas de elevado pH
recebem efluentes com altas cargas de nitrogênio amoniacal (CARMOUZE, 1994).
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Figura 6 ‐ Distribuição dos resultados da variável amônia nos dois pontos de coleta ao longo
do período de Junho a Novembro de 2013.
O limite máximo estabelecido pela resolução CONAMA N° 357/05 para a amônia é de 0,7
mg/L N, que equivale a 0,85 mg/L NH3 (mg/L=ppm) e, portanto, como mostra a Fig. (6), a Croa LV
encontra‐se dentro desse limite, excetuando‐se durante a primeira coleta e última coleta. Como
a amônia quando presente no ambiente indica contaminação recente de matéria orgânica,
proveniente de efluentes, é possível que essa contaminação seja proveniente do lançamento do
viveiro de camarão e do efluente do Renascer, podendo também ser contribuição do efluente do
Roger que apesar de ser próxima à Croa, esta, encontra‐se numa posição paralela, talvez por isso
o efeito de maré não seja tão evidente.
O nitrito (NO2‐) pode ser formado tanto pela oxidação da amônia, quanto pela redução do
nitrato. Nitritos podem ser encontrados na água como produto da decomposição biológica do
nitrogênio amoniacal, ou de efluentes industriais. O nitrito é capaz de oxidar a hemoglobina do
sangue dos animais aquáticos, convertendo‐a em meta‐hemoglobina, que torna‐se incapaz de
transportar oxigênio provocando a morte dos organismos por asfixia (ARANA,2004).
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Nitrito (ppb)

A resolução CONAMA N° 357/05 estabelece o valor máximo permitido de 200 µg/L N ou
200 ppb N e 660 µg/L NO2‐. Pela Fig. (11), que traz a distribuição para o nitrito, observa‐se que o
parâmetro esteve de acordo com o CONAMA, com valor mínimo de 13,2 ppb na terceira coleta
para o ponto CFA e valor máximo de 46,7 ppb para o ponto CFB durante a quinta coleta. A
pluviosidade exerceu influência na concentração do nitrito, sugerindo que em períodos menos
chuvosos, sua concentração foi mais elevada nos pontos estudados.
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Figura 7 ‐ Distribuição dos resultados da variável nitrito nos seis pontos de coleta ao longo do
período de Junho a Novembro de 2013.
O fósforo é um elemento essencial à vida aquática, é um excelente nutriente, não
apresenta toxicidade, mas pode promover o crescimento excessivo de algas e a consequente
eutrofização do meio. Os teores de fosfato são normalmente pequenos, na superfície dos
oceanos e zonas costeiras não poluídas, variando de 0 a 1μmol/L P‐PO43‐. Altas concentrações
indicam fontes de contaminação antrópicas (AMINOT & CHAUSSEPIED, 1983).
A Fig. (8) traz a distribuição para o fosfato. A resolução CONAMA N° 357/05 estabelece o
valor máximo permitido de 186 µg/L P e 570 µg/L PO43‐ (µg/L=ppb). Os pontos analisados
encontram‐se de acordo com a resolução. A concentração mínima foi de 138 ppb para o ponto
LVA na quarta coleta e a máxima de 411 ppb para o ponto BRB na quinta coleta.
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Figura 8 ‐ Distribuição dos resultados da variável fosfato nos seis pontos de coleta ao longo do
período de Junho a Novembro de 2013.
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O perfil da variação da concentração mostrou‐se muito semelhante ao observado para a
amônia, apresentando a Croa LV as menores concentrações de fosfato por motivos semelhantes
aos discutidos anteriormente. O fator pluviométrico também foi preponderante, com períodos
de seca aumentando a concentração do analito.
A análise de oxigênio dissolvido mede a quantidade de oxigênio necessária para o bom
desenvolvimento de peixes, invertebrados e algas em corpos de água, como rios, lagos,
barramentos, etc. A maioria das plantas aquáticas precisa de oxigênio para sobrevivência e
trabalhos evidenciam que quando a concentração do OD é inferior a 2,0 mg/L muitos peixes
acabam morrendo. O baixo nível de oxigênio na água é evidência de poluição (VASCONCELOS et
al., 2009).
A resolução CONAMA N° 357/05 pede que o oxigênio dissolvido esteja em uma
concentração igual ou superior a 4 mg/L, o que não foi o observado para a grande maioria dos
pontos, pela Fig. (13), que traz a distribuição do oxigênio dissolvido. Espera‐se que o aumento de
nutrientes no meio implique em uma redução na concentração do oxigênio dissolvido. Este
comportamento ocorreu na Croa LV que apresentou as menores concentrações da amônia e do
fosfato e, por consequência, as maiores concentrações de oxigênio dissolvido, estando apenas o
ponto LVA da terceira coleta em desacordo com a resolução. Deve‐se levar em consideração
também que o meio trata‐se de um ambiente estuarino, que não está em repouso e sofre
influência constante da maré.
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Figura 9 ‐ Distribuição dos resultados da variável oxigênio dissolvido nos seis pontos de coleta ao
longo do período de Junho a Novembro de 2013.
4.0 CONCLUSÃO
A avaliação preliminar da água do estuário do rio Paraíba, nas localidades do bairro
Renascer, município de Cabedelo/PB, que margeia a Croa Lombo da Vara, evidenciou a presença
de contaminação por amônia que é proveniente dos efluentes do presídio do Roger, do bairro do
Renascer e de um viveiro de camarão localizado na região. No entanto, a amônia pode estar
sendo arrastada pela dinâmica da maré ou estar sendo retirada do meio pela biota,
permanecendo em baixa concentração no meio. Esta em um segundo momento é oxidada a
nitrito, que foi encontrado em valores baixos, estando de acordo com a resolução CONAMA
N°357/05. O fosfato também esteve dentro dos padrões exigidos. O principal fator que exerceu
influência sobre os parâmetros físico‐químicos avaliados foi a sazonalidade e dentre as Croas, a
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Croa Lombo da Vara apresentou pouca contaminação. Para termos conclusões mais precisas
sobre a qualidade dos mariscos que são extraídos pelos pescadores caiçaras da região, faz‐se
necessário um maior tempo de monitoramento da água, assim como a inserção de outros
parâmetros como coliformes, DBO, dentre outros. Este trabalho de pesquisa seguirá em
andamento.
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RESUMO
Atualmente a formação de professores tem
sido uma área bastante estudada, diversos programas
foram criados com o intuito de melhorar tal formação e
buscar uma eficácia no desenvolvimento em sala de
aula. O PIBID é um desses programas, e baseado em
modelos didáticos, foi realizada uma experimentação
em sala de aula, objetivando com isso possibilitar aos
estudantes bolsistas e futuros professores uma real e
significativa participação das práticas docentes, induzir e
fomentar a formação inicial e continuada dos
profissionais do magistério, para melhorar, ampliar sua
formação docente e analisar como docentes e alunos
são beneficiados por esta interação. Os resultados
mostram que para os bolsistas docentes, o contato
direto com a prática social, a convivência com alunos

permite que estes reflitam sobre seu papel com futuro
docente, bem como desenvolvam aspectos e qualidades
para a atuação em sala de aula, como a flexibilidade e
paciência. Os alunos usufruíram que o estudo da
química, bem como de outras ciências parte de
indagações, reafirmaram sua autonomia e capacidade
de fazer as coisas, além disso, com a finalização da
experiência, adquiriram novos conteúdos, observaram a
importância da interdisciplinaridade e aprenderam uma
nova língua, a linguagem científica.

PALAVRAS‐CHAVE: experimentação, convivência, prática social, interação.

CONTRIBUTION AND MERITS OF PIBID IN TRAINING TEACHERS IN FULL DEGREE IN CHEMISTRY
OF FEDERAL INSTITUTE OF PIAUÍ AND ITS ACTIVITY IN STATE COLLEGE OF GÓIS ZACHARIAS,
LICEU PIAUÍ.ABSTRACT
ABSTRACT
Currently the training of teachers has been an
area widely studied, several programs were created with
the intent of improving such training and pursue a
development effectiveness in the classroom. The PIBID
is one of those programs, and based on instructional
models, a trial was held in the classroom, aiming thus
enable future scholars and teachers students a real and
meaningful participation of the teaching practices,
induce and encourage the initial and continuing training
of professional teachers, to improve, expand its teacher
training and examining how teachers and students are
benefited by this interaction. The results show that for

the teaching fellows, direct contact with social practice,
living with students permite they reflect on their role in
teaching future as well as develop qualities and aspects
of working in the classroom, such as flexibility and
patience. Students enjoyed the study of chemistry and
other sciences of inquiries, reasserted their
independence and ability to do things, in addition, with
the completion of the experiment, acquired new
content, noted the importance of interdisciplinarity and
learned a new language, scientific language.

KEY‐WORDS: experimentation, coexistence, social practice, interaction.
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A CONTRIBUIÇÃO E MÉRITO DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE EM LICENCIATURA PLENA EM
QUÍMICA DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ E SUA ATIVIDADE NO COLÉGIO ESTADUAL
ZACARIAS DE GÓIS, LICEU PIAUIENSE.
INTRODUÇÃO
O Programa de Iniciação da Docência (PIBID) vinculado ao Instituto Federal do Piauí (IFPI)
e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), concedeu aos
estudantes bolsistas do curso de Licenciatura Plena em Química a vivência regular com a sua
futura área de trabalho e pesquisa, a saber, a escola, objetivando com isso possibilitar aos
estudantes bolsistas e futuros professores uma real e significativa participação das práticas
docentes, induzir e fomentar a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério,
para melhorar e ampliar sua formação docente.
Com o intuito de tornar o conteúdo de química mais atraente e facilitar o entendimento
do mesmo, e tomando por base as ideias básicas de Giordan, desenvolveu‐se um processo de
aprendizagem com base na construção de modelos didáticos, experimentos de fácil
entendimento (feira cultural), debates e conversação a respeito da importância, aplicação e
benefícios de absorver os conteúdos estudados. Utilizaram‐se até mesmo certos objetos do
cotidiano, visando a criar nos experimentos as condições necessárias e fundamentais para que o
conhecimento da Química Aplicada fosse, ao mesmo, tempo crítico e sistêmico. Assim, a maneira
de pensar, associando os conceitos fundamentais da Química aos parâmetros que compõem um
sistema amplo do conhecimento esteja intimamente ligada ao “sentir” ou ao imaginar os fatos
observados, naturais ou induzidos, que fluem do experimento (GIORDAN, 1999).
Durante a feira cultural, talvez o ápice da pesquisa, foram revisados vários referenciais
teóricos, no qual se buscava analisar: os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito do
conteúdo necessário para o entendimento da experiência, as competências e habilidades na
matriz de referência do Enem 2009/2010 no tocante a Matriz de Referência de Ciências da
Natureza e suas Tecnologias que a atividade pretendia alcançar, que metodologias seriam
desenvolvidas durante a situação de aprendizagem para o maior benefício de todos, e como o
progresso desses estudantes seriam avaliados.
1‐ Das competências e habilidades.
A questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo‐progressiva
em favor da autonomia do ser dos educandos é a temática central em torno de que gira este
texto. Temática a que se incorpora a análise de saberes fundamentais àquela prática e aos quais
o aluno seja crítico e acrescente alguns detalhes cuja importância não tenha percebido o
professor não tenha percebido (FREIRE, 1997).
2‐ Da importância dos conhecimentos prévios.
Conhecimento prévio é definido geralmente como o conjunto de saberes que a pessoa
traz como contribuição à sua própria aprendizagem, e que toma parte no movimento
descendente de fluxo informativo. Os autores que discutem o assunto afirmam que, longe de ser
tratado como uma massa amorfa de informações, o conhecimento prévio é considerado cada vez
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mais como um universo altamente estruturado de representações baseadas em padrões de
compreensão de mundo. A relevância desses conhecimentos prévios é explicada, por exemplo,
pelo fato de condicionar os níveis de atenção, percepção, compreensão e organização da nova
informação a aprender (ALMEIDA, 1993).
De acordo com Vygotsky, toda aprendizagem se processa de acordo com o contexto social
em que o indivíduo está inserido. Segundo o autor, “o aprendizado das crianças começa muito
antes de elas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se
defronta na escola tem sempre uma história prévia”. Acredita‐se, enfim, que o ensino adquire
valor na medida em que se liga a conteúdos vinculados a uma realidade concreta, significativa,
conteúdos que suscitem a curiosidade, o interesse, e que gerem relações entre o conhecimento
já familiar com o novo. Sendo assim, os alunos, ao se defrontarem com palavras ou expressões
novas, irão automaticamente “filtrar” as novas informações, buscando uma correlação para
conferir, acrescentar ao “mundo” já familiar (VYGOTSKY, 2000).
3‐ Da situação‐problema como momento de levantamento dos conhecimentos prévios.
A Química com sua natureza experimental muitas vezes desperta curiosidade e interesse dos
alunos. Os experimentos de modo geral chamam a atenção dos alunos em sala de aula, porém,
em muitos casos é algo vazio e que não imprime significado. As aulas experimentais de química
produzem, sem dúvida alguma, um encantamento por parte dos alunos, mas estas não podem e
não devem ficar apenas no campo da demonstração.
Para os PCN, contextualizar um conhecimento é “[...] a existência de um referencial que
permita aos alunos identificar e se identificar com as questões propostas. Essa postura não
significa permanecer no nível de conhecimento que é dado pelo contexto mais imediato, nem
muito menos para o senso comum, mas visa gerar a capacidade de compreender e intervir na
realidade, numa perspectiva autônoma [...].” Desta forma acredita‐se que a organização das
aulas experimentais deva contribuir para que o aluno se aproprie do ambiente que o cerca e
tenha uma vivência mais concreta com esta realidade (CARDOSO, 2009).
A escolha de uma situação‐problema engloba diferentes aspectos, alguns deles são: deve
ser rico o suficiente para estimular, criar um clima de expectativa, motivar e mobilizar; deve
atender às exigências cognitivas do aluno e possibilitar o desenvolvimento do processo de
escolarização; deve permitir o conhecimento do aluno em seu desenvolvimento de maneira que
o professor possa observá‐lo e avaliá‐lo, conhecendo‐o a cada dia um pouquinho mais. Para
atender essa exigência, é interessante que o professor pesquise sobre os interesses, desejos,
necessidades que os alunos têm e quais as suas expectativas em relação à escola. Esse
reconhecimento do aluno deve ser um objetivo permanente da ação docente e deve fazer parte
de todas as atividades propostas. É um objetivo‐avaliação, porque permitirá o conhecimento do
aluno ao longo do processo de ensino e orientará a seleção de novas atividades a serem
propostas pelo professor em função das necessidades pedagógicas evidenciadas. Sempre que
formos desenvolver um trabalho precisamos saber da disposição do nosso aluno para ele
(HERNANDEZ, 1998).
Durante a realização da feira cultural citada anteriormente, foi desenvolvida uma
atividade experimental, que tratava sobre a construção de um calorímetro doméstico para
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através dele medir a variação de energia dos alimentos. Essa situação problema possibilitou aos
estudantes um envolvimento ativo com o experimento e não apenas seguir um roteiro já pronto,
levando‐os a refletir sobre as possibilidades para resolução de um determinado problema.
4 ‐ Das estratégias utilizadas para o desenvolvimento dos conteúdos científicos.
No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de
problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de
investigação. Nessa perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado caracteriza‐se como resposta aos
questionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o contexto criado. Além disso,
quando o experimento é realizado com a intenção de que os alunos obtenham os resultados
esperados pelo professor, não há problema algum a ser resolvido, e o aprendiz não é desafiado a
testar suas próprias hipóteses ou encontrar inconsistência entre sua forma de explicar e a aceita
cientificamente. (ANTUNES, 2001)
5 ‐ Da avaliação das habilidades desenvolvida nos alunos
A avaliação é um elemento integrador entre ensino e aprendizagem, que ocorre ao longo
do ano letivo. É um processo contínuo, que interpreta qualitativamente o conhecimento
construído pelo aluno, bem como o desenvolvimento de suas habilidades intelectuais e de
aspectos relacionados a suas atitudes.
Nas atuais concepções de ensino, avaliar significa acompanhar o processo de ensino e
aprendizagem ao longo do ano letivo, de modo que propicie informações, tanto para o aluno
como para o professor, sobre possíveis caminhos a serem seguidos ou modificados. Dessa forma,
a avaliação professor e da melhoria do ensino.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: A avaliação subsidia o professor
com elementos para uma reflexão contínua sobre sua prática, sobre a criação de novos
instrumentos de trabalho e sobre a retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou
reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo.
Para o aluno, é o instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, dificuldades e
possibilidades para reorganização de seu investimento na tarefa de aprender. Parâmetros
Curriculares Nacionais: Introdução. Brasília: MEC/SEF, 1996. p. 59.
Há, basicamente, três momentos de avaliação que devem ser valorizados no processo
educativo:
• Avaliação inicial: verifica os conhecimentos prévios de que os alunos dispõem sobre os
assuntos em estudo.
• Avaliação formativa: verifica se o planejamento do professor está, de fato, favorecendo
a aprendizagem dos alunos.
• Avaliação somativa: tem por objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos e as
habilidades e atitudes desenvolvidas.
Partindo desse pressuposto, avaliar a aprendizagem significa adotar um conjunto de ações
que apresente dois grandes objetivos:
• regular a prática pedagógica, ajustando‐a de modo que garanta a aprendizagem;
• conscientizar o aluno de seu percurso ao longo do período letivo.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Um instrumento de avaliação deve envolver diferentes capacidades e não apenas a
memorização de fatos isolados.
MATERIAIS E MÉTODOS
A investigação dos alunos bolsistas foi feita no Colégio Estadual Zacarias de Góis, o Liceu
Piauiense, abrangeu alunos do ensino médio regular, do 1º ao 3º ano. A investigação foi feita em
individualmente em cada sala de aula, e na medida do possível colocava‐se como proposta uma
intervenção pedagógica.
Definidos quais turmas se realizaria a pesquisa, desenvolveu‐se varias atividades para
tentar recuperar o déficit de aprendizagem em química que tais turmas tinham. Ancorados em
referências pedagógicas e tomando como base a necessidade da interdisciplinaridade, todos os
conteúdos de química analisados foram integrados as várias outras áreas do conhecimento
como: biologia, física, geografia e etc.
A investigação no Liceu Piauiense ocorreu nas seguintes etapas: 1º‐ primeiro contato com
os alunos: explanação do tema, questionamentos iniciais, colocação da questão problema,
exploração do conhecimento prévio. 2º‐ Aulas expositivas – realização das pesquisas, exploração
dos resultados e discussão. 3º ‐ realização do experimento. Para o desenvolvimento desta
pesquisa foi realizado um levantamento de experimentos em livros didáticos de química
utilizados por professores da rede pública de ensino. Escolhido o experimento, este foi
readaptado de modo ser possível aplicá‐lo em sala de aula, preferencialmente com materiais de
fácil obtenção. O experimento escolhido foi: Medindo variações de energia com um calorímetro
doméstico.
Partindo desta ideia foi proposta uma atividade experimental, em que o aluno
inicialmente deveria buscar respostas para o desenvolvimento de determinado problema. Após
essa conversação, foi sugerido que os estudantes copiassem um modesto questionário e que o
trouxesse respondido no dia seguinte. Após observar atentamente as respostas das perguntas no
questionário, pôde‐se examinar que conhecimentos prévios eles possuíam do assunto através da
exposição coletiva dos resultados.
Os alunos foram avaliados individualmente e em grupo. A avaliação individual levou em
conta a participação nas atividades exigidas durante todo o processo, desde as opiniões dadas
durante o primeiro contato, até a entrega das pesquisas exigidas durante as aulas expositivas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos são relatados de acordo com os seguintes tópicos:
1‐ O QUE OS ALUNOS JÁ SABIAM SOBRE O CONTEÚDO CIENTÍFICO:
Os estudantes tinham grande dificuldade de entendimento e definição quanto aos vários
conteúdos específicos de química, a saber, processo físico e químico, entalpia e caloria; em
resultado disso, não puderam elaborar uma proposta adequada para a situação‐problema.
2‐ EXECUÇÃO DA SITUAÇÃO DE APRNDIZAGEM:
Os alunos estavam sempre motivados, dedicavam‐se e encaravam com seriedade as
aulas. Em vista da maioria das atividades cobradas girarem em torno de pesquisas, fiquei
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admirado com o esforço que tinham para trazê‐las na data programada. Quando isso não era
possível, eles de livre iniciativa pediam uma atenção particular para explicarem o motivo disso, o
que revelava o interesse e como tratavam com préstimo as atividades.
No que diz respeito ao ambiente de aula, embora não fosse à ideal com todos os recursos
de mídia disponível, a sala nos proporcionava condições básicas necessárias para a investigação.
A aprendizagem baseou‐se em aulas expositivas e experimentais.
Todos os estudantes participaram das atividades designadas, eles questionavam,
operavam, pesquisavam e relatavam suas pesquisas.
De início o mais difícil foi usar uma linguagem científica para expressarem o que queriam
dizer, mas com o passar das aulas, das pesquisas, em geral das atividades desenvolvidas,
adotaram o linguajar técnico‐científico, o que sem dúvida foi uma grande aprendizagem para
eles.
3‐ AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES DESENVOLVIDAS NOS ALUNOS:
Para Gilbert & Bouoter (2000) uma discussão coletiva que se inicia com a retomada das
hipóteses levantadas, garante a exigência que a pergunta tenha o mesmo significado para quem
pergunta e quem responde. Nestes aspectos os alunos conseguiram desenvolver a atividade
experimental trazendo soluções para a questão proposta, bem como ampliaram seus
conhecimentos, permitindo‐nos perceber a relevância de uma boa organização para a aula
experimental de química (GILBERT & BOUOTER, 2000). A partir disso, foi possível salientar
algumas competências e habilidades na matriz de referência do Enem 2009/2010 no tocante a
Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas
como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no
desenvolvimento econômico e social da humanidade.
H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao
longo do tempo ou em diferentes culturas.
Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências
naturais em diferentes contextos.
H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e
produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de
vida.
Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e
aplicá‐los em diferentes contextos.
H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou
procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
Competência de área 7 – Apropriar‐se de conhecimentos da química para, em situações
problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico tecnológicas.
H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações
biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção.
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H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de
recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia
envolvidas nesses processos.
CONCLUSÃO
É inegável a contribuição que a investigação proporcionada pelo Programa de Iniciação da
Docência (PIBID) vinculado ao Instituto Federal do Piauí (IFPI) e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) trouxe aos alunos bolsistas do curso de
Química. Tal contribuição estende‐se a em primeiro lugar o aspecto profissional, pois permite
aperfeiçoar o trabalho docente devido ao contato direto com a prática escolar, o que permite
refletir nossas motivações e melhorias do nosso trabalho. Em segundo lugar, contribui para um
desenvolvimento pessoal, pois a convivência direta com os alunos permite melhorar aspectos da
personalidade, especialmente aquelas características necessárias para o trabalho de um
professor, que no meu ponto de vista algumas são: paciência, autocontrole, flexibilidade e
humildade.
Para os estudantes do Colégio Liceu Piauiense alguns benefícios foram: por meio da
realização dos experimentos, os alunos passaram a conceber o estudo de química não mais como
um conjunto de respostas e afirmações incontestáveis, mas sim como uma atividade que parte
de indagações, voltada para a elaboração e comprovação de hipóteses, percebendo portanto, a
necessidade de serem críticos. Eles reafirmaram sua autonomia, bem como a capacidade de fazer
as coisas em equipe, pois, realizaram o experimento em pequenos grupos, em vez de somente
assistir ao professor. Isso os proporcionou um maior envolvimento na atividade, resultando em
melhor aprendizagem. Além disso, com a finalização da experiência, adquiriram novos
conteúdos, observaram a importância da interdisciplinaridade e aprenderam uma nova língua, a
linguagem científica.
O professor deve sempre procurar extrair os conhecimentos prévios do aluno, pois este
conhecimento constitui uma espécie de andaime sobre o qual se edificam ou constroem as
aprendizagens posteriores. Para instigar os estudantes a desenvolver um pensamento crítico, faz‐
se necessário a escolha de uma situação‐problema, esta deve procurar estimular os estudantes,
criar vívidas expectativas e que os mobilizem a pesquisar e consequentemente desenvolver a sua
aprendizagem. Uma boa estratégia para alcança tais objetivos é através da experimentação, pois
a mesma, além de contribuir para a práxis educativa, estimula o desenvolvimento dos conteúdos
científicos.
O processo avaliativo deve ser o mais versátil quanto possível, privilegiando as diversas
formas de se expressar o conhecimento, bem como as mais diversas capacidades e saberes.
A experimentação no Ensino de Química é um elemento eficaz quando adequado à
realidade de cada escola, pois desenvolvem habilidades e competências que proporcionam um
ambiente em que se é possível pesquisar, questionar, refletir e argumentar.
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RESUMO
O uso de aditivos químicos é um gran‐
de avanço na indústria de alimentos. Nessa
classe de aditivos estão os corantes artificiais. A
adição desses corantes é alvo de diversas críti‐
cas, principalmente em relação à saúde. Para
que o uso desses aditivos fosse controlado, de
forma que não afetem a saúde, a ANVISA

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) criou
regras e normas para que as indústrias alimen‐
tícias seguissem. Este artigo descreve o método
de análise quantitativa de extração de corantes
artificiais em confeitos e goma de mascar, a fim
de saber se os mesmos seguem as normas da
ANVISA.

Palavras‐Chave: Corantes Artificiais; Corantes Alimentícios; Análise.

DETERMINATION OF ARTIFICIAL DYES IN CHEWING GUM AND CANDY BY UV‐VIS
ABSTRACT
The use of chemical additives is a ma‐
jor breakthrough in the food industry. In this
class of additives are the artificial dyes. The
addition of these dyes is the target of some
criticism, particularly in relation to health. To
control the use of these additives, so as not to
affect health, the ANVISA (National Health

Surveillance Agency) has created rules and
regulations for the food industry to follow. This
article describes the quantitative analysis
method of extracting artificial dyes in sweets
and chewing gum in order to know if they fol‐
low the rules of ANVISA.

Keywords: Artificial Dyes, Food Coloring, Analysis.

INTRODUÇÃO
A associação de determinadas cores com determinados sabores é muito co‐
mum. Por conta disso, a cor que o alimento possui é capaz de influenciar na percepção
do sabor, por esse motivo as indústrias alimentícias usam dos corantes em seus produ‐
tos. Existem outras razões para que as indústrias usem os corantes, tais como: (FIB,
2009)
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Compensar a perda de cor;
Realçar a cor;
Conferir identidade aos alimentos;
Decorar.

O corante alimentar é um aditivo, e é definido como uma substância que modi‐
fica a cor ao ser adicionada ao alimento (FIB, 2009). Existem três categorias para os
corantes: os naturais, o caramelo e os artificiais (FIB, 2009). Segundo o artigo 10 do
decreto 55.871, e 26 de Março de 1965, os corantes naturais são extraídos de substân‐
cia vegetal ou animal, já o corante caramelo é o produto obtido pelo aquecimento de
açúcares, esse aquecimento deve ser superior ao ponto de fusão e ulterior tratamento
indicado pela tecnologia (FIB, 2009).
Corantes Naturais
Dentro das indústrias alimentícias os corantes naturais utilizados são os extra‐
tos de urucum, carmim de cochonilha, curcumina, antocianinas e as betalaínas (Os
Corantes Alimentícios, 2009).
Antocianinas – São encontradas em grande número de espécie de flores, frutos
e demais plantas superiores e representam a maior classe de substância colorida do
reino animal (Os Corantes Alimentícios, 2009).
As antocianinas pertencem ao grupo dos compostos orgânicos dos flavonóides
e apresentam a estrutura básica C6‐C3‐C6. Diferente de boa parte dos flavonóides, as
antocianinas são capazes de absorver fortemente a luz na região do espectro visível
(Os Corantes Alimentícios, 2009).
Urucum – O urucum contém pigmentos obtidos da semente do urucuzeiro, dele
são fabricados os corantes naturais mais utilizados na indústria de alimentos. Os pig‐
mentos são extraídos da camada externa das sementes e é composto principalmente
de cis‐bixina (Os Corantes Alimentícios, 2009).
Carmim – O termo carmim é usado para descrever complexos formados a partir
do alumínio e o ácido carmínico. O ácido carmínico é um composto orgânico derivado
da antraquinona, ele é solúvel em água e sua coloração depende do pH do meio. Gra‐
ças à habilidade do ácido carmínico de complexar com determinados metais obtém‐se
o corante carmim (Os Corantes Alimentícios, 2009).
Curcumina – A curcumina apresenta substâncias antioxidantes e antimicrobia‐
nas que lhe possibilitam atuarem nas áreas de cosméticos, têxtil, medicinal e de ali‐
mentos. Ela possui três componentes amarelos, a curcumina (CC), demetoxi‐curcumina
(DMC) e a bis‐demetoxi‐curcumina (BDMC) (Os Corantes Alimentícios, 2009).
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A cúrcuma é cultivada em vários países tropicais. O rizoma é comercializado de‐
sidratado, geralmente em pó fino, sendo muito empregado como condimento devido
ao seu aroma (Os Corantes Alimentícios, 2009).
Betalaínas – As betalaínas, assim como os flavonóides, são pigmentos encon‐
trados exclusivamente em plantas e apresentam comportamento e aparência seme‐
lhante às antocianinas. São encontradas principalmente nas ordens dos vegetais Cen‐
trospermeae, sendo facilmente extraída com água (Os Corantes Alimentícios, 2009).
Corante Caramelo
O corante caramelo é um dos mais antigos corantes utilizados para colorir o
produto final. No Brasil o uso é permitido, dentre outras aplicações, em molhos, biscoi‐
tos, doces e bebidas alcoólicas. O JECFA (Joint Expert Comittee on Food Additives) defi‐
ne o corante caramelo como uma mistura de componentes e que recebem a seguinte
classificação: (FIB, 2009)
Classe I – Caramelo simples (sem a utilização de compostos amoniacais ou sulfi‐
tos);
Classe II – Caramelo sulfito cáustico (com a utilização de sulfitos);
Classe III – Caramelo amônia (com a utilização de compostos amoniacais);
Classe IV – Caramelo sulfito amônia (com a utilização de compostos amoniacais
e sulfitos).
Corantes Artificiais
Os corantes sintéticos foram descobertos por volta dos séculos XVIII e XIX com
a finalidade apenas de colorir os produtos, tornando‐os mais atrativos. Pela legislação
atual, através das Resoluções nº 382 a 388, de 9 de agosto de 1999, da ANVISA, são
permitidos no Brasil o uso de apenas 11 corantes artificiais, que são eles: Amaranto (CI
16185), Vermelho de Eritrosina (CI 45430), Vermelho 40 (CI 16035), Ponceau 4R (CI
16255), Amarelo Crepúsculo (CI 45430), Amarelo Tartrazina (CI 19140), Azul de Indigo‐
tina (CI 73015), Azul Brilhante FCF (CI 42090), Azorrubina (CI 14720), Verde Rápido (CI
42053) e Azul Patente V (CI 42051) (MARMITT, 2010). A tabela a seguir mostra a quan‐
tidade máxima que pode ser usada em confeitos e gomas de mascar:
Tabela 1 – Quantidades máximas dos corantes permitidas pela ANVISA em go‐
mas de mascar e confeitos.
Corante

Amaranto

Limite máximo em
gomas de mascar
(mg/100g)
10,00

Limite máximo em
confeitos (mg/100g)

Legislação

10,00
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Vermelho de Eritrosina
Vermelho 40
Ponceau 4R
Amarelo Crepúsculo
Amarelo Tartrazina
Azul de Indigotina
Azul Brilhante
Azorrubina
Verde Rápido
Azul Patente V

5,00
30,00
10,00
10,00
30,00
30,00
30,00
5,00
30,00
30,00

5,00
30,00
10,00
10,00
30,00
30,00
30,00
5,00
30,00
30,00

R 387/99

R 387/99

Fonte – Legislação de Corantes Alimentícios – ANVISA.

Os corantes artificiais são divididos em quatro grupos: azo; trifenilmetanos; in‐
digóides e xantenos (PRADO, 2003).
Corantes Azo
Compreende os compostos que apresenta um anel naftaleno ligado a um se‐
gundo anel benzeno por uma ligação azo (N=N). Esses anéis podem tem de 1 a 3 gru‐
pos sulfônicos. Possuem boa estabilidade à luz, calor e ácido. Alguns descolorem na
presença do ácido ascórbico e SO2. Pertencem a essa classe os corantes: Amaranto,
Ponceau 4R, Vermelho 40, Azorrubina, Tartrazina e Amarelo Crepúsculo (PRADO,
2003).
Corantes Trifenilmetanos
Apresentam estrutura básica de três radicais arila, em geral fenólicos, ligados a
um átomo central e apresentam grupos sulfônicos que lhe conferem alta solubilidade
em água. Pertencem a essa classe os corantes: Azul Patente V, que apresenta excelen‐
te estabilidade à luz, ácido e calor, mas apresenta descoloração na presença de ácido
ascórbico e SO2; Verde Rápido e Azul Brilhante, que possuem baixa estabilidade oxida‐
tiva e uma estabilidade razoável em relação à luz, calor e ácido (PRADO, 2003).
Corantes Indigóides
Dentro dos corantes que são permitidos no Brasil apenas o corante Azul de In‐
digotina pertence a essa classe. Ele possui baixa estabilidade à luz, calor e ácido, baixa
estabilidade oxidativa e descolore na presença de SO2 e ácido ascórbico (PRADO,
2003).
Corantes Xantenos
O Vermelho de Eritrosina é único corante, dos permitidos no Brasil, que per‐
tence a essa classe. Esse corante é insolúvel em pH abaixo de 5 (PRADO, 2003).
Materiais e Métodos
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Os corantes estudados nesse caso foram: o Vermelho de Eritrosina, Amarelo de
Tartrazina, Verde Folhas e Azul Brilhantes. Foram utilizados padrões puros desses co‐
rantes. As amostras de goma de mascar e de confeitos de chocolates foram adquiridas
no comércio da cidade de Fortaleza‐Ce. Para a quantificação de corantes existem vá‐
rios tipos de técnicas analíticas. Uma delas é a espectroscopia. Esse método analítico
se baseia na interação da matéria com a energia radiante. Uma vez que diferentes
substâncias possuem diferentes padrões de absorção, a espectroscopia permite quan‐
tificá‐las uma vez que a quantidade de luz esta relacionada com a concentração da
substância (EBAH).
Na espectroscopia, a fonte de radiação emite até a região ultravioleta do es‐
pectro. A fração da radiação absorvida pela solução será função da concentração da
solução e da espessura da solução. Portando, a quantidade de luz emitida diminui com
o aumento da espessura atravessada e pela concentração da solução. A relação entre a
energia emergente (I) e a energia incidente (I0) indica a transmitância (T) da solução
que deve estar ente 0 e 1. Na espectroscopia utiliza‐se a absorbância (A) como a inten‐
sidade da radiação absorvida pela solução, esse valor é diretamente proporcional à
concentração (c) absorvente da amostra. Assim tem‐se a formulação da Lei de Lam‐
bert‐Beer (EBAH):
A = - log (I/I0) = Σbc

Equação (1)

Para determinar a concentração de um soluto em uma amostra por espectros‐
copia, compara‐se a absorbância da amostra com a de uma solução padrão. Com os
valores de absorbância e concentrações encontrados, pode‐se tração um gráfico rela‐
cionando os dois, esse gráfico é conhecido como curva‐padrão ou curva analítica. Esse
gráfico é indicado por uma reta, a qual representa a proporção entre o aumento da
concentração e da absorbância.
Utilizou‐se o método da padronização externa. Todas as medidas foram feitas
em triplicata.
Como amostras foram usados confeitos e gomas de mascar das cores azul,
amarelo, verde e vermelho. Foram pesadas cerca de 5 gramas de cada goma de mas‐
car e de confeito. De onde foram extraídos os corantes usando água quente. Todas as
análises das amostras foram feitas em triplicata.
As medidas de absorbância foram realizadas em um espectrofotômetro UV‐vis
(marca: Schimadzu, modelo: UV 1601PC).
Resultados e Discussões
Foram selecionados 4 corantes alimentícios artificiais dos 11 permitidos no Bra‐
sil para serem analisados em três marcas de goma de marcar e em três marcas de con‐
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feitos. Foram eles o Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante, Verde Folhas (composto por
uma mistura de Amarelo Tartrazina e Azul Brilhante) e Vermelho de Eritrosina.
Segundo a análise dos padrões de cada corante, obtiveram‐se os seguintes grá‐
ficos:
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Figura 1: Gráfico para o corante Azul Brilhante
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Figura 2: Gráfico para o corante Amarelo Tartrazina
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Figura 3: Gráfico para o corante Verde Folhas
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Figura 4: Gráfico para o corante Vermelho de Eritrosina
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As figuras de 1 a 4 ilustram as curvas de calibração para os quatro corantes es‐
tudados. Os gráficos foram obtidos usando‐se 6 concentrações(0, 2,5, 5, 10, 25 e 50
mg/L) . A partir desses gráficos é possível descobrir, com a equação da reta de cada
gráfico, as concentrações dos corantes nas amostras de acordo com a absorbância
obtida pela a análise no espectrofotômetro.
Os resultados obtidos para os confeitos foram:
Tabela 2 – Resultados dos corantes nos confeitos da marca 1:
Amostras

Azul
Amarelo
Verde
Vermelho

Massa ± σ
(mg/100g)
Azul
Brilhante
28,06 ± 0,20
0,21 ± 0,04
17,43 ± 0,06
0,26 ± 0,09

Massa ± σ
(mg/100g)
Amarelo
Tartrazina
1,73 ± 0,08
2,74 ± 0,04
4,46 ± 0,08
5,24 ± 0,08

Massa ± σ
(mg/100g)
Verde
Folhas
3,48 ± 0,06
6,63 ± 0,07
9,56 ± 0,09
11,44 ± 0,09

Massa ± σ
(mg/100g)
Vermelho
Eritrosina
0,29 ± 0,01
0,24 ± 0,03
0,39 ± 0,03
11,84 ± 0,01

Massa total ±
σ
(mg/100g)
33,55 ± 0,23
9,82 ± 0,08
31,85 ± 0,23
28,79 ± 0,18

Fonte – Laboratório de Química Analítica – IFCE – Campus Fortaleza.

Tabela 3 – Resultados dos corantes nos confeitos na marca 2:
Amostras

Massa ± σ
(mg/100g)
Azul
Brilhante
53,80 ± 0,58
0,64 ± 0,02
17,68 ± 0,04
0,60 ± 0,02

Massa ± σ
(mg/100g)
Amarelo
Tartrazina
4,22 ± 0,01
15,67 ± 0,04
9,53 ± 0,02
7,30 ± 0,02

Massa ± σ
(mg/100g)
Verde
Folhas
6,84 ± 0,03
31,41 ± 0,09
20,55 ± 0,05
15,61 ± 0,04

Massa ± σ
(mg/100g)
Vermelho
Eritrosina
Azul
0,92 ± 0,02
Amarelo
0,51 ± 0,03
Verde
0,66 ± 0,00
Vermelho
17,94 ± 0,05
Fonte – Laboratório de Química Analítica – IFCE – Campus Fortaleza.

Massa total ±
σ
(mg/100g)
65,78 ± 0,64
48,23 ± 0,14
48,41 ± 0,04
41,45 ± 0,06

Tabela 4 – Resultados dos corantes nos confeitos na marca 3:
Amostras

Azul
Amarelo
Verde
Vermelho

Massa ± σ
(mg/100g)
Azul
Brilhante
12,95 ± 0,19
0,84 ± 0,09
6,77 ± 0,57
0,33 ± 0,05

Massa ± σ
(mg/100g)
Amarelo
Tartrazina
1,67 ± 0,01
8,35 ± 0,02
8,07 ± 0,02
3,84 ± 0,25

Massa ± σ
(mg/100g)
Verde
Folhas
3,16 ± 0,04
17,24 ± 0,04
16,69 ± 0,02
8,75 ± 0,10

Massa ± σ
(mg/100g)
Vermelho
Eritrosina
0,58 ± 0,01
0,55 ± 0,01
0,38 ± 0,01
8,40 ± 0,01

Massa total ±
σ
(mg/100g)
18,35 ± 0,20
26,98 ± 0,14
31,91 ± 0,59
21,32 ± 0,21

Fonte – Laboratório de Química Analítica – IFCE – Campus Fortaleza.

O que pode ser observado é que na marca 1 dos confeitos apenas o corante
Vermelho de Eritrosina passa do permitido no confeito de cor vermelha e que a soma
das massas dos corantes nos confeitos de cores azul e verde, passaram um pouco do
limite de 30mg/100g de amostra.
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Na marca 2, o corante Azul Brilhante passou do limite permitido no confeito de
cor azul, no confeito de cor amarela o corante Verde Folhas, que é composto pelo Azul
Brilhante e Amarelo Tartrazina, teve uma massa muita alta, o que provavelmente indi‐
ca que os dois corantes podem ter passado do limite, o corante Vermelho de Eritrosina
novamente passou do limites máximo. Ainda é possível observar que as somas das
massas de todos os corantes passaram muito do permitido.
Na marca 3, novamente o Vermelho de Eritrosina passou do limite estabelecido
e que a apenas 1 dos 4 confeitos passou do permitido.
Em resumo, todas as amostras acusaram a presença de todos os 4 corantes es‐
tudados. Das 36 amostras estudadas, 5 amostras apresentaram quantidades acima
dos valores permitidos pela legislação brasileira para os corantes individuais, ou seja,
13,89% das amostras estão foram do padrão aceito pela ANVISA.
Resultados dos corantes nas gomas de mascar:
Tabela 5 – Resultados dos corantes nas gomas de mascar da marca 1:
Amostras

Azul
Amarelo
Verde
Vermelho

Massa ± σ
(mg/100g)
Azul
Brilhante
26,81 ± 0,01
23,19 ± 0,03
17,41 ± 0,01
6,54 ± 0,01

Massa ± σ
(mg/100g)
Amarelo
Tartrazina
8,33 ± 0,00
26,23 ± 0,03
12,76 ± 0,00
4,04 ± 0,00

Massa ± σ
(mg/100g)
Verde
Folhas
15,54 ± 0,03
53,38 ± 0,04
20,73 ± 0,07
12,67 ± 0,01

Massa ± σ
(mg/100g)
Vermelho
Eritrosina
4,21 ± 0,02
6,88 ± 0,01
2,31 ± 0,00
4,44 ± 0,01

Massa total ±
σ
(mg/100g)
54,89 ± 0,02
109,69 ± 0,09
53,21 ± 0,08
27,68 ± 0,01

Fonte – Laboratório de Química Analítica – IFCE – Campus Fortaleza.

Tabela 6 – Resultados dos corantes nas gomas de mascar da marca 2:
Amostras

Azul
Amarelo
Verde
Vermelho

Massa ± σ
(mg/100g)
Azul
Brilhante
7,34 ± 0,10
1,34 ± 0,01
20,90 ± 0,04
1,11 ± 0,02

Massa ± σ
(mg/100g)
Amarelo
Tartrazina
1,78 ± 0,02
3,78 ± 0,01
30,00 ± 0,08
1,09 ± 0,01

Massa ± σ
(mg/100g)
Verde
Folhas
3,61 ± 0,02
6,41 ± 0,01
72,88 ± 0,10
3,16 ± 0,03

Massa ± σ
(mg/100g)
Vermelho
Eritrosina
0,67 ± 0,00
0,64 ± 0,00
3,25 ± 0,00
2,61 ± 0,01

Massa total ±
σ
(mg/100g)
13,11 ± 0,09
15,17 ± 0,01
127,04 ± 0,04
7,96 ± 0,05

Fonte – Laboratório de Química Analítica – IFCE – Campus Fortaleza.

Tabela 7 – Resultados dos corantes nas gomas de mascar da marca 3:
Amostras

Azul

Massa ± σ
(mg/100g)
Azul
Brilhante
1,99 ± 0,02

Massa ± σ
(mg/100g)
Amarelo
Tartrazina
0,99 ± 0,01

Massa ± σ
(mg/100g)
Verde
Folhas
3,32 ± 0,03
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Massa ± σ
(mg/100g)
Vermelho
Eritrosina
2,09 ± 0,02

Massa total ±
σ
(mg/100g)
8,39 ± 0,09
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Amarelo
Verde
Vermelho

0,46 ± 0,02
0,32 ± 0,00
3,10 ± 0,05

0,46 ± 0,00
0,74 ± 0,00
0,75 ± 0,01

1,21 ± 0,15
1,42 ± 0,01
0,94 ± 0,01

0,23 ± 0,00
0,09 ± 0,00
0,72 ± 0,02

2,35 ± 0,15
2,57 ± 0,02
5,51 ± 0,09

Fonte – Laboratório de Química Analítica – IFCE – Campus Fortaleza.

Nas gomas de mascar da marca 1, observa‐se que nas gomas de cor azul e ver‐
de nenhum dos corantes isolados passaram dos limites, mas a soma deles passou. Já
nas gomas de cor amarela os corantes Verde Folhas e Vermelho de Eritrosina passa‐
ram do limite. Na marca 2 apenas as gomas de cor verde passaram do limite e na 3
nenhuma.
Em resumo todas as amostras analisadas acusaram a presença de todos os co‐
rantes. Dentre as amostras pesquisadas 3 amostras (8,33% do total) não obedeceram
aos limites impostos pela ANVISA.
Conclusão
Verificou‐se nesse artigo que uma parte das indústrias que trabalham com co‐
rantes não respeitam os limites impostos pela ANVISA. Implicando em abusos nos usos
dos corantes artificiais. E levando‐se em consideração que essas guloseimas têm as
crianças como principal consumidor, torna‐se necessário reforçar a fiscalização para
que os limites impostos pela nossa legislação sejam respeitados.
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RESUMO
Na caatinga existem inúmeras plantas aromáticas
utilizadas como plantas medicinais, essas atividades
biológicas se devem aos compostos existentes no óleo
essencial dessas plantas. Os metabólitos secundários
presentes no óleo essencial não participam das
atividades vitais das plantas, porém servem como
defesa natural. A planta do bioma caatinga estudada foi
a Lippia gracilis schauer, popularmente chamada de
alecrim do tabuleiro. As folhas de L. gracilis foram
submetidas à extração por arraste de vapor pelo
método de Clevenger. Com o óleo extraído foram feitos

testes antitermíticos com concentrações diferentes
desse mesmo óleo, tais concentrações foram: 12,5; 25;
50; 62,5; 75; 87,5 e 100 mg/mL. O óleo essencial de L.
gracilis também foi submetido à cromatografia gasosa
acoplada ao espectrômetro de massa (CG‐MS), para
identificação dos principais constituintes químicos do
óleo: γ‐terpineno, p‐cimeno, thymol, carvacrol, entre
outros. O óleo essencial de Lippia gracilis Schauer possui
um potencial antitermítico.

PALAVRAS‐CHAVE: Lippia gracilis, óleo essencial, Nasutitemes corninger, atividade antitermitica.

CHEMICAL CONSTITUENTS AND ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL ANTITERMÍTICA Lippia gracilis
SCHAUER.
ABSTRACT
In the savanna there are countless herbs used as
medicinal plants, these biological activities are due to
existing compounds in the essential oil of these plants.
Secondary metabolites present in the essential oil did
not participate in vital activities of plants, but they serve
as a natural defense. The plant savanna biome studied
was Lippia gracilis Schauer, commonly called rosemary
the board. The leaves of L. gracilis were extracted by

steam drag method by Clevenger. With the oil extracted
antitermitics tests with different concentrations of the
same oil were made, such concentrations were: 12.5;
25; 50 ; 62.5 ; 75 ; 87.5 and 100 mg / mL. The The
essential oil of L. gracilis was also subjected to coupled
with mass spectrometry (GC ‐ MS) gas chromatography
to identify the main chemical constituents of the oil: γ ‐
terpinene , p ‐ cymene , thymol , carvacrol , among
others . The essential oil of Lippia gracilis Schauer has a
potencial
antitermitic.

KEY‐WORDS: Lippia gracilis, essential oil, Nasutitemes corninger, antitermitic activity.
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CONSTITUINTES QUÍMICOS E ATIVIDADE ANTITERMÍTICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE LIPPIA
GRACILIS SCHAUER.
INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade egípcia, passando pela era grega e império romano, até os dias
atuais, o estudo de plantas medicinais, assim como o seu uso, tem grande importância
científica nas diversas áreas do conhecimento, seja biológico, químico e farmacêutico. Essas
plantas têm sido usadas, por centenas de anos, pela população indígena e, atualmente, vem
crescendo a sua utilização pela população em geral.
As plantas medicinais também estão presentes no bioma exclusivamente brasileiro, a
Caatinga. Apesar do crescente uso dessas plantas, pouco se sabe sobre as substâncias que
nelas estão presentes. Atualmente, a biodiversidade da caatinga encontra‐se ameaçada pela
extinção de espécies ocasionando a perda de substâncias que podem ser muito importantes
do ponto de vista científico.
Das diversas plantas da caatinga pode‐se citar a Lippia gracilis Schauer que é uma planta
medicinal aromática. Apresenta‐se como um arbusto de aproximadamente 2,5 cm de altura,
bem ramificada, de folhas pequenas e flores brancas, ambas bastante odoríferas (GOMES et
al., 2011). Pertencente à família Verbenaceae é popularmente chamada de Alecrim‐de‐
tabuleiro e encontrada em boa parte do nordeste brasileiro. As folhas de L. gracilis são ricas
em óleo essencial com significativa atividade antimicrobiana contra fungos e bactérias
(MONTE et al., 1992), por esse motivo ela é muito utilizada como antisséptico,
anticicatrizante. Porém existem poucas pesquisas relacionadas à atividade antitermítica e
atividade larvicida desta planta.
Os óleos essenciais fazem parte do metabolismo secundário. Eles são líquidos voláteis,
refringentes, de odor característico (ROCHA, 1998). São misturas complexas cuja importância
industrial abrange desde a indústria de perfumaria, devido ao aroma de certos óleos, até a
indústria farmacêutica. Nas plantas, os óleos essenciais funcionam como mecanismo de
defesa contra fungos, bactérias e também age como inseticida.
Apesar de existirem estudos que testam a eficácia dos óleos essenciais contra bactérias,
os estudos científicos á respeito da eficácia como inseticidas são poucos. Neste sentido, o
número de estudos sobre plantas medicinais da região semiárida do Nordeste do Brasil tem
crescido progressivamente (CABRAL & AGRA, 1998; ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002). Um
inseto que causa dano à população é o cupim, também chamados de térmita, da ordem dos
insetos Isóptera, vivem em colônias e degradam a madeira. Os térmitas são insetos que
causam sérios danos a estruturas da madeira, porque o principal polímero estrutural da
madeira, lignocelulose, é eficientemente digerido por protozoários ou bactérias do intestino
grosso (BREZNAK, 1982; BREZNAK E BRUNE, 1994). Nasutitermes Corniger Motschulsky
(Isoptera, Termitidae) é uma das espécies mais amplamente distribuídas, sendo encontrada a
partir do sul do México até o sul do Brasil e norte da Argentina (SANTANA et al., 2009). Possui
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alta plasticidade alimentar, pois, pode se alimentar de madeira dura ou mole, úmida ou seca
de diferentes espécies (ABREU et al., 2002; REIS E CANCELLO, 2007).
A proliferação dos cupins tem preocupado, sobretudo, os pesquisadores brasileiros. Isto
pode ser observado em virtude do ataque desses insetos às madeiras empregadas em obras e
em estruturas, no meio rural e urbano, principalmente em estruturas construídas com
madeiras de baixa resistência à deterioração (PAES et al, 2003). Em 1986, Serpa constatou a
presença de cupins destruindo obras sacras, molduras de quadros, altares, vigas, caibros, ripas
e constituintes do madeiramento das coberturas das edificações da cidade histórica de Olinda,
em Pernambuco. Normalmente, utilizam‐se inseticidas para exterminar os térmitas. Estes
inseticidas, principalmente hoje organofosforados e piretróides, são muito prejudiciais para a
saúde humana à saúde e para o meio ambiente (CABRERA et al., 2001). Por este motivo, o
interesse de descobrir inseticidas naturais está aumentando, principalmente o uso de
compostos de extrativos de madeiras não‐biodegradáveis como alternativas para o controle
de cupins (CARTER et al., 1978; REYES ‐ CHILPA et al, 1995; WATANABE et al , 2005;
MORIMOTO et al, 2006; CHENG et al ,2007; RAGON et al , 2008).
MATERIAIS E MÉTODOS
Material botânico
A parte da planta que foi estudada foi às folhas. O material botânico foi coletado na
região do sertão pernambucano e a identificação da espécie foi realizada pela botânica,
professora Elba Maria Nogueira Ferraz Ramos do IFPE – Campus Recife.
Extração do óleo essencial
O extrator utilizado para destilação do óleo essencial foi uma adaptação do sistema de
Clevenger (SILVA et al.2003). O sistema de Clevenger é composto por uma manta aquecedora 5L,
balão de destilação, separador de óleo (tubo de Dean‐Stark) e condensador. Foram pesadas
100g das folhas de Lippia Gracilis e colocadas dentro do balão, adicionando água até ficarem
submersas. Após 3 horas de extração, o óleo essencial foi recolhido em um frasco de penicilina,
pesado e tratado com sulfato de sódio (Na2SO4) para retirada de água.
Análise do óleo essencial por CG‐MS
As análises de GC‐MS foram realizadas usando aparelho modelo QP5050‐Shimadzu e
coluna DB‐5, medindo 30m x 0.25mm. Os experimentos foram realizados nas seguintes
condições: ionização por impacto de elétrons a 70 eV, o gás de arraste foi o hélio com uma
pressão constante de 100kPa, e o injetor no modo splitless com temperatura a 250°C. A
temperatura da coluna foi, inicialmente, de 60°C por 3 min, com um aumento para 240°C a
2,5°C/min, finalizando com um aumento para 250°C a 10°C/min. Os constituintes foram
inicialmente identificados por comparação dos valores do tempo de retenção com os publicados
na literatura, e as identidades confirmadas fazendo corresponder MS com aqueles armazenados
na biblioteca do sistema GC‐ MS (NIST e Wiley ) e com outros dados publicados (Adams 2007).
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Teste de Atividade Antitermítica
Para o teste de atividade antitermítica foi utilizado o método descrito por Kang e
colaboradores (1990). Foram colocados 20 térmitas da espécie Nasutitermes corniger
(Motschulsky), sendo 16 operários e 4 soldados, conforme a proporção mantida nas colônias
(PAES,1997) em placas de petri (9,0 cm de diâmetro e 2,0 cm de altura).
Com o óleo essencial, extraído e tratado, foi pesado em concentrações de 2,5mg, 5mg,
10mg, 12,5mg, 15mg, 17,5mg e 20mg. Após a pesagem do óleo, as concentrações foram diluídas
em 200µL de acetona, resultando em concentrações de 12,5; 25; 50; 62,5; 75; 87,5 e 100 mg/mL.
40 µL das concentrações foram aplicadas em um disco de papel de filtro (Whatman nº 3 com 2,0
cm de diâmetro). Foram feitas 5 repetições para cada concentração e para o disco controle.
Durante sete dias, foi verificada, diariamente, a mortalidade dos cupins.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O óleo essencial de L. gracilis, extraído de 100g de folhas, possui um rendimento de 2,5%,
considerado bom rendimento.Na tabela 1, tem‐se o resultado da analise cromatográfica por CG‐
MS de L. gracilis. Algumas das substâncias possuem atividade biológica conhecida na literatura,
como por exemplo, o timol e carvacrol que são conhecidos por sua atividade antimicrobiana de
amplo espetro a qual foi alvo de investigações in vitro (DORMAN E DEANS, 2000; LAMBERT et al.,
2001) e in vivo (ADAM et al., 1998; MANOHAR et al., 2001).
Tabela 1 – Compostos identificados por CG‐MS do óleo essencial de Lippia gracilis schauer.
Compostos

Tempo de retenção

Área (%)

α – Thujeno

6,461

1,65

Myrceno

8,870

6,66

p‐Cimeno

10,458

21,18

γ‐terpineno

11,985

14,51

4‐ol‐ Terpineno

18,328

1,04

Thymol, methyl ether

21,057

3,50

Carvacrol, methyl ether

21,523

0,15

Thymol

24,914

7,14

Carvacrol

25,339

32,19
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O resultado da atividade antitermítica do óleo de L. gracilis pode ser verificado no gráfico
1. A concentração de 100 mg/mL apresentou mortalidade de 100% no 1º dia de leitura. Foi
necessário fazer o teste com concentrações intermediárias entre 50mg/mL e 100mg/mL para
confirmar a partir de que concentração o óleo essencial de Lippia gracilis Schauer apresentava
um potencial antitermítico. Observou‐se no teste que a concentração de 100 mg/mL é a que
realmente possui o maior potencial antitermítico. As concentrações intermediárias apresentaram
uma mortalidade de aproximadamente de 40% a partir do 4º dia. As demais não apresentaram
diferença significativa.

Gráfico 1: Resultado do teste antitermítico de Lippia gracilis Schauer.

CONCLUSÕES
Conclui‐se que a concentração de 100 mg/mL foi a que teve o maior potencial
antitermítico, exterminando os térmitas no primeiro dia do teste. Logo o óleo de L. gracilis possui
atividade antitermítica. O óleo essencial de L. gracilis tem rendimento de 2,5%, considerado
como bom rendimento. Através do CG‐MS observou‐se que o componente majoritário do óleo
de L. gracilis é o carvacrol com 32,19%, já conhecido na literatura pelas ações antimicrobiana e,
possível, responsável pelo efeito antitermítico.
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RESUMO
Na Química Natural as propriedades e reações de
enzimas e células microbianas como biocatalisadores
são bastante discutidos na perspectiva de suas
transformações químicas. Seu baixo custo e natureza
química limpa desperta interesses em algumas
indústrias como a de cosméticos, alimentos e
principalmente fármacos. O projeto em curso tem por
finalidade investigar novas fontes enzimáticas
originárias de materiais residuais vegetais para uso
como biocatalisadores na redução de acetofenonas.

Estudos foram realizados com sementes de abóbora
(Cucurbitales),
analisando
o
seu
potencial
biotransformador frente ao substrato pró‐quiral
acetofenona para a obtenção do seu respectivo álcool
em elevados rendimentos. A influência da quantidade
de biocatalisador, tempo de reação e pH do meio foram
avaliados. As sementes da abóbora apresentaram uma
relevante atividade de biotransformação, evidenciando
a presença de possíveis enzimas oxi‐redutases.

PALAVRAS‐CHAVE: biocatalisadores, fontes enzimáticas, Cucurbitales.

UTILIZATION OF NATURAL BIOCATALYSTS IN OBTAINING MOLECULES OF COMMERCIAL
INTEREST.
ABSTRACT
Natural Chemistry in the properties and reactions of
enzymes and microbial cells as biocatalysts are widely
discussed in view of their chemical transformations. Its
low cost and clean chemical nature awakens interest in
some industries such as cosmetics, food and drugs
primarily. The ongoing project aims to investigate new
enzymatic sources originating from plant waste
materials for use as biocatalysts in the reduction of
acetophenones. Studies were performed with pumpkin

seeds (Cucurbitales), analyzing their potential
biotransformador opposite prochiral acetophenone
substrate for obtaining their respective alcohol in high
yields. The influence of the amount of biocatalyst,
reaction time and pH of the medium were evaluated.
Pumpkin seeds have a relevant activity of
biotransformation, indicating the possible presence of
oxy‐reductase
enzymes.

KEY‐WORDS: biocatalysts, enzyme sources, Cucurbitales.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

REAPROVEITAMENTO DE BIOCATALISADORES NATURAIS NA OBTENÇÃO DE MOLÉCULAS DE
INTERESSE COMERCIAL
INTRODUÇÃO
A biocatálise é hoje um campo promissor dentro das novas tecnologias para síntese de
compostos de alto valor agregado. Os estudos para seleção de microrganismos, de plantas ou
células animais na busca por novos catalisadores, representam os métodos mais tradicionais de
novas descobertas para o desenvolvimento da biocatálise em interesse comercial.
Os termos biocatálise ou biotransformação abrangem os processos em que um
catalisador biológico é utilizado para converter um substrato em um número limitado de etapas
enzimáticas. Para estabelecer um processo de biotransformação eficaz, é necessária a análise
detalhada dos fatores que condicionam o desenvolvimento e otimização integrados de um
processo biotecnológico (AIRES‐BARROS, 2002).
Os biocatalisadores apresentam características diferentes dos demais catalisadores
químicos, e são ligados aos princípios da Química Sustentável ou Química Verde, pois faz o uso
geralmente de água como solvente; condições brandas de reação; uso de reagente degradáveis,
uma vez que são derivados de plantas, animais ou micro‐organismos e podem ser decompostos
no ambiente após a utilização.
Apesar das boas condições para se utilizar da biocatálise, a dificuldade em conseguir
matéria prima suficiente para dar início às pesquisas dificultam os processos seguintes da
biocatálise. Grandes avanços foram alcançados ao longo desses anos após o primeiro
experimento envolvendo biocatalisadores, mas ainda sim, esses avanços são insuficientes. Há
muito que se descobrir nessa área biotecnológica.
O passo mais árduo é a escolha do microrganismo, planta ou célula animal para a
biocatálise. A seleção deve ser realizada, analisando resultados já publicados na literatura e
obtidos em outras reações para compostos semelhantes, ou através de estudos isolando
diferentes materiais da natureza, realizando testes num processo de triagem.
O substrato a destacar é a acetofenona um composto orgânico cuja fórmula química é
C6H5C(O)CH3. Tal composto constitui a mais simples cetona aromática, sendo um líquido incolor e
viscoso, que serve como precursor de inúmeras resinas e fragrâncias.
A biocatálise usando material vegetal desperta bastante interesse no caso da
acetofenona, pois as reações são feitas em meio aquoso e com pouco solvente orgânico, sendo
quimicamente limpas, levando a formação de alcoóis quirais com elevados excessos
enantioméricos.
Compostos oticamente ativos são importantes precursores químicos na síntese de
diversos produtos de interesse comercial, como farmacêuticos, pesticidas, fragrâncias entre
outros (UTISUKIHARA et al., 2006). Dentre estes tipos químicos podem‐se citar os alcoóis quirais
obtidos a partir da redução assimétrica de cetonas pró‐quiriais (BARROS‐FILHO et al., 2009).
Acetofenona e seus derivados são cetonas pró‐quirais bastante utilizadas em biotransformação
por que o álcool quiral produzido é separado e determinado com certa facilidade e, além disso,
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por serem precursores químicos importantes na síntese assimétrica de drogas. A redução do
grupo carbonila pode ser realizada usando vários biocatalisadores vegetais, como culturas de
células, frutas frescas, etc (UTISUKIHARA et al., 2006).
Metodologias têm sido voltadas à redução do impacto ambiental causado pelo substrato
acetofenona, devido à sua resistência à biodegradação. O presente trabalho tem como objetivo
investigar o potencial biocatalítico de materiais residuais de origem vegetal em reduzir os
respectivos substratos, com a intenção de minimizar problemas ambientais causados pelo seu
uso ou produção industrial.
Dessa forma, a identificação das fontes residuais como biocatalisadores para a conversão
do respectivo substrato poderá contribuir decisivamente para o desenvolvimento de uma
química ambientalmente mais verde, já que é capaz de substituir catalisadores químicos
convencionais que são muitas vezes tóxicos ao meio ambiente.
Inicialmente buscou‐se realizar um estudo de varredura para seleção da melhor fonte
enzimática, sendo então selecionada a semente de abóbora.
A abóbora, pertencente à ordem Cucurbitales, tem sido amplamente utilizada na culinária
brasileira, entretanto, observam‐se, na composição das sementes de abóbora, altas
concentrações de compostos bioativos tais como carotenóides, alfatocoferol e compostos
fenólicos. Os compostos bioativos contém vários grupos hidroxila ligados a anéis aromáticos. Eles
se caracterizam como sendo potenciais agentes redutores e sua capacidade antioxidante está
envolvida com o número padrão de disposição desses grupamentos hidroxila (KRIS‐ETHERTON et
AL, 2002 apud SANT’ANNA, 2005).

MATERIAIS E MÉTODOS
As sementes de abóbora foram cortadas em pequenos pedaços, pesadas de acordo com a
quantidade desejada e em seguida, foram imersas em solução de hipoclorito de sódio (NaClO) 5%
por 10 minutos, para esterilização dos materiais. Após esse processo os mesmos foram lavados
três vezes com água destilada e então acondicionados em erlenmeyers de 250 mL com 50 mg do
substrato acetofenona, e 40 mL do meio reacional (água destilada).
Logo após o acondicionamento os frascos foram vedados com papel filme, e as misturas
incubadas num agitador orbital (150 rpm) por 72 h e temperatura ambiente (30 °C). Após esse
período cada suspensão individualmente foi filtrada, com o objetivo de separar o material
residual do aquoso e, desse modo, obter o concentrado enzimático.
A fase aquosa e o material residual foram submetidos à extração com acetato de etila
(3x30 mL) e secagem com sulfato de sódio anidro para retirada de água. Então, as amostras
foram levadas a um sistema de evaporação rotativa a pressão reduzida a uma temperatura de
aproximadamente 60 °C para retirada de todo o solvente nelas contidas, restando assim, o
produto reacional.
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Os produtos foram retirados dos balões com uma pequena quantidade de solvente
(acetato de etila) e purificados em uma curta coluna cromatográfica com sílica gel, utilizando um
volume de 50 mL de clorofórmio (ou triclorometano) como eluente.
Para finalizar, os produtos foram novamente levados ao sistema de evaporação rotativa a
pressão reduzida para concentração, retirados dos balões com pequena porção de solvente
(acetato de etila) e guardados em frascos de vidro para posterior análise em um cromatógrafo
gasoso acoplado a espectrometria de massa (CG‐EM). Além disso, um ensaio em branco (água +
substrato) foi realizado utilizando a metodologia descrita acima.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os experimentos iniciais consistiram em determinar possíveis materiais com potencial
biocatalítico frente ao substrato acetofenona. Após testar algumas fontes residuais vegetais as
sementes de abóbora foram selecionadas para estudos mais aprofundados.
Sabe‐se que as reações enzimáticas são sensíveis as variações nas condições reacionais
como relação entre quantidades substrato/biocatalisador, temperatura, pressão, pH, entre
outros. Assim, qualquer alteração nas condições de reação poderá induzir uma modificação na
estrutura tridimensional da enzima, podendo esta tornar‐se inativa, caso essa alteração seja
brusca.
Diante do exposto acima se resolveu avaliar a influência, sobre o rendimento de
conversão da acetofenona em seu álcool (1‐feniletanol), da quantidade de biocatalisador
(mantendo fixa a quantidade de substrato, 50 mg), tempo de reação e pH do meio. Na tabela 1
são expostos os resultados do estudo da influencia da quantidade de biocatalisador sobre o
rendimento reacional e o excesso enantiomérico (ee) do álcool quiral obtido.
Tabela 1 – Resultados da conversão da acetofenona em relação à massa de biocatalisador.
Peso (g)

Conversão (%)

ee (%)

10,0

57,0

?

12,0

70,2

51,02

14,0

60,4

58,41

16,0

81,1

85,5

Fonte: Laboratório de Química e Meio Ambiente – IFCE – Campus Maracanaú
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Foi verificado que as sementes de abóbora apresentaram relevante potencialidade
catalítica na conversão do substrato acetofenona, proposta inicial desta pesquisa. Importante
resultado foi observado com as sementes de abóbora pesadas em 16,0 g, sendo obtidos
excelente rendimento de conversão e ee. Isto demonstra a presença de um eficiente complexo
enzimático no extrato aquoso das sementes de abóbora, rico em redutases e oxidases.
Com este estudo pôde‐se selecionar 16 g como a melhor quantidade de biocatalisador a
ser trabalhada nos experimentos posteriores. Assim os testes de variação do tempo (cinética
reacional) e pH do meio foram realizados com esta quantidade de biocatalisador.
O estudo cinético foi desenvolvido com sete amostras submetidas às mesmas condições
reacionais anteriores, exceto o tempo que foi variado em intervalos de 12 horas. Os tempos
empregados para este estudo foram: 12h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h e 84h. Em cada período foi
analisado uma amostra para verificar a influência do tempo de agitação sob a atividade catalítica
das sementes de abóbora. Os resultados deste estudo estão ilustrados na Tabela 2.
Tabela 2 ‐ Resultados da conversão da acetofenona em função do tempo.
tempo (h)

Conversão (%)

12

5,74

24

35,73

36

25,30

40

47,57

60

48,00

72

46,50

84

60,41

Fonte: Laboratório de Química e Meio Ambiente – IFCE – Campus Maracanaú

Após análise dos dados da Tabela 2 verificou‐se que o período de agitação de 84 h foi o
que resultou em uma melhor conversão (60,41%). No período de apenas 12 h de agitação foi
observado um baixo potencial de conversão, apenas 5,74%. Entre 40 e 72 h pode‐se verificar que
houve praticamente um estacionamento no rendimento (~47,5%). Porém, após 84 h de reação
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houve um salto significativo no rendimento. Sendo assim, o intervalo de tempo designado para
ser utilizado no estudo seguinte, variação do pH do meio, foi de 84h.
Para verificar o efeito do pH, amostras do material foram adicionadas a 40 mL de tampões
ácido‐base nos seguintes valores de pH: solução tampão acetato de sódio com pH de 5,0 e
tampão fosfato de potássio com pH de 6,2; 7,0 e 8,0. As amostras, com 16,0 g, foram submetidas
à agitação por 84h e os resultados das análises são exibidos na Tabela 3.
Tabela 3 ‐ Resultados da conversão da acetofenona em função do pH do meio.
pH

Conversão (%)

5,0

76,22

6,2

81,80

7,0

80,16

8,0

74,02

Fonte: Laboratório de Química e Meio Ambiente – IFCE – Campus Maracanaú

Toda enzima possui um pH ótimo, onde a distribuição de cargas elétricas da molécula da
enzima e, em especial do sítio catalítico, é ideal para a catálise e quando estes não estão
presentes a enzima diminui sua atividade e pode até ser desnaturada. Como observado na Tabela
3 à atividade catalítica apresentou ótimos resultados para o tampão com pH 6,2, apresentando
81,80% de conversão.
Quando se estudam novos materiais, buscam‐se principalmente suportes que aumentem
a atividade relativa após a imobilização, a faixa de pH ótimo para a atividade e a estabilidade
térmica. Os resultados irão auxiliar nas demais etapas da pesquisa. Posteriormente, serão
utilizadas amostras com 16,0 g do material, no período de 84h, especificamente, os quais
obtiveram melhores resultados, para estudos com temperatura.
CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos, conclui‐se que as sementes de abóbora apresentaram
uma boa atividade catalítica. Os estudo de otimização das condições reacionais mostrou ser
possível obter rendimento muito elevados de conversão da acetofenona em seu álcool. As
variações das quantidades de biocatalisador, do tempo e do pH do meio corroboram esta
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conclusão, pois os resultados mostram que a enzima tem potencial para utilização em
biocatálise. As respostas apresentadas pelo estudo foram bastante satisfatórias, visto que o
projeto tem grande importância cientifica e tecnológica, podendo o material ser transformado,
posteriormente, em um novo produto biocatalítico, tendo em vista sua produtividade nos
estudos, reações quimicamente limpas e elevados excessos enantioméricos. Será verificada, após
finalização dos trabalhos, a possibilidade de patentear o material selecionado como um novo
biocatalisador de origem vegetal obtido de rejeitos industriais.
REFERÊNCIAS
AIRES‐BARROS, M. R.; Biocatálise em Solventes Orgânicos, Lisboa, 2002. Disponível em: <
http://www.biotec‐zone.net/ficheiros/BiocatSolOrg.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2014.
BARROS‐FILHO, B. A.; OLIVEIRA, M. C. F.; LEMOS, T. L. G.; MATTOS, M. C.; GONZALO, G.; GOTOR‐
FERNÁNDEZ, V.; GOTOR, V. Lentinus strigellus: a new versatile stereoselective biocatalyst for
the biorreduction of prochiral ketones. Tetrahedron: Asymmetry, v. 20, p. 1057‐1061, 2009.
CAVALOTTI, L. F. R; BARRETO‐RODRIGUES M.; PAIVA, T. C. B.; ZAMORA, P. P. Degradação de
espécies nitroaromáticas e remediação de efluentes da indústria de explosivos, utilizando‐se
processos redutivos‐oxidativos fundamentados no uso de ferro metálico. Química Nova, v. 32,
p. 1504‐1508, 2009.
CONTI, R.; RODRIGUES, J. A. R.; MORAN, P. J. S. Biocatálise: avanços recentes. Química Nova, v.
24, p. 672‐675, 2001.
OLIVEIRA, I. R. W. Z; FATIBELLO‐FILHO, O.; FERNANDES, S. C.; VIEIRA, I. C. Imobilização da lacase
em micropartículas de quitosana obtidas por spray drying e usadas na construção de
biossensores. Quím. Nova [online]. 2009, vol.32, n.5, pp. 1195‐1201.
SANT’ANNA, L. C. Avaliação da composição química da semente de abóbora (Cucurbita pepo) e
do efeito do seu consume sobre o dano oxidativo hepático de ratos (Rattus novergicus),
Florianópolis,
2005.
Disponível
em:
<
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102076/232793.pdf?sequence=1>.
Acesso em: 01 mai. 2014.
UTSUKIHARA, T.; MISUMI, O.; KATO, N.; KUROIWA, T.; HORRIUCHI, C. A. Reduction of various
ketones by red algae. Tetrahedron: Asymmetry, V. 17, p. 1179‐1185, 2006.
VEIT, T. Biocatalysis for the production of cosmetic ingredients. Engineering in Life Sciences, v.4,
p. 508‐511, 2004.
ROZZEL, D. C.; Sustainable Chemistry Solutions, E.U.A. Disponível em: <http://www.bio‐
catalyst.com/> Acesso em: 25 out. 2014.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

A APLICAÇÃO DE UM EXPERIMENTO ALTERNATIVO CONTEXTUALIZANDO O CONTEÚDO
QUÍMICO DE MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS NUMA TURMA PROEJA/PB
M. M. A. do Nascimento¹ (IC), A. M. T. A. de Figueirêdo² (PQ), N. S. de Souza³ (PQ), R. de C. Araújo⁴ (IC), L. V.
dos S. Lima⁵ (PQ), F. R. P. Sales⁶ (IC)
¹Campus João Pessoa – Instituto Federal da Paraíba, IFPB. E‐mail: mayzzaaraujo.quim@hotmail.com; ²Campus
João Pessoa – Instituto Federal da Paraíba, IFPB. E‐mail: alessatavares@yahoo.com.br; ³Campus Cabedelo –
Instituto Federal da Paraíba, IFPB. E‐mail: nila_mepb@yahoo.com.br; ⁴Campus João Pessoa – Instituto Federal
da Paraíba, IFPB. E‐mail: rafael.ifpb@hotmail.com; ⁵Campus João Pessoa – Instituto Federal da Paraíba, IFPB. E‐
mail: luisvictor_quim@hotmail.com; ⁶Campus João Pessoa – Instituto Federal da Paraíba – IFPB. E‐mail:
flavia.rhuana@outlook.com

RESUMO
Este trabalho vem apresentar resultados da
aplicação da experimentação para o ensino de Química,
desenvolvido numa turma de jovens e adultos do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba, campus João Pessoa, elaborado por um grupo
PIBIC/CNPq. A atividade enfocou a gestão da água,
contextualizando o conteúdo químico de Métodos de
Separação de Misturas, utilizando‐se de materiais
reciclados e de baixo custeio. Além da experimentação
como método de contextualização, houve uma
problematização da temática supracitada destacando os

efeitos da escassez e o baixo índice de potabilidade que
ocorrem nas regiões brasileiras. Essa proposta permitiu
explorar e fortalecer as potencialidades cognitivas dos
discentes uma vez que se incitou o debate e
proporcionou o compartilhamento dos conhecimentos e
vivências dos alunos. A atividade permitiu alcançar um
aprendizado significativo, tendo em vista que os
estudantes puderam reconhecer a importância no uso
correto deste bem natural finito.

PALAVRAS‐CHAVE: contextualização, experimentação, educação de jovens e adultos, ensino de Química.

IMPLEMENTATION OF AN EXPERIMENT CONTEXTUALISED ALTERNATIVE CONTENT OF
CHEMICAL METHODS OF SEPARATION OF MIXTURES IN A CLASS PROEJA / PB
ABSTRACT
This paper shows the results of applying trial
for teaching chemistry, developed in a class of young
and adults from the Federal Institute of Education,
Science and Technology of Paraiba, João Pessoa
campus , prepared by a PIBIC / CNPq group. The
activity
focused
on
water
management,
contextualizing the chemical content of Separation
Methods of mixtures, using recycled materials and
low cost. Besides experimentation as a method of
contextualization, there was a questioning of the

aforementioned thematic highlighting the effects of
scarcity and the low rate of drinkability that occur in
the Brazilian regions. This proposal allowed to explore
and fortify the cognitive capabilities of students, since
it incited debate and provided the sharing of
knowledge and student’s experience. The activity
allowed to achieve a meaningful learning in order that
students might recognize the importance and proper
use of this finite natural resource.

KEY‐WORDS: contextualization, experimentation, education young and adults, chemistry teaching
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A APLICAÇÃO DE UM EXPERIMENTO ALTERNATIVO CONTEXTUALIZANDO O CONTEÚDO
QUÍMICO DE MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS NUMA TURMA PROEJA/PB
INTRODUÇÃO
A disciplina Química é considerada, pela maioria dos alunos, abstrata e de difícil
assimilação. É proeminente a dificuldade do alunado em associar os conteúdos programáticos
com sua vivência. Isso é consequência de metodologias atualmente utilizadas que não
contribuem para uma verdadeira aprendizagem; são metodologias obsoletas, desconexas e
defasadas, desconsiderando a realização de atividades experimentais que minimizem a dicotomia
existente entre teoria e prática (BRASIL, 2006).
Quando falamos de alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, a relevância da
contextualização dos conteúdos da Química torna‐se mais importante, uma vez que o público
apresenta diferenças na aquisição do conhecimento, principalmente por estar inserido no mundo
do trabalho e das relações entre as pessoas, de modo diferente da criança e do adolescente.
(Oliveira, 1999).
A Educação de Jovens e Adultos, EJA, é uma modalidade de ensino que visa à inclusão do
jovem e adulto que não perfazem a faixa etária ideal de acordo com as regulamentações da
escola regular, requerendo uma metodologia didático‐pedagógica diferenciada (UNESCO, 2004).
A história da Educação de Jovens e Adultos é marcada por muitas variações ao longo do
tempo, estando intrinsecamente ligada as transformações sociais, econômicas e políticas do país.
Os pesquisadores e educadores da modalidade “denunciam a urgência na consolidação de uma
política para a EJA e a garantia de oferta e condições de continuidade de escolaridade no sistema
público de ensino” (LAPLANE & PRIETO, 2010, p. 923).
Desde a promulgação da Constituição de 1988, na qual se estabelece ensino
fundamental gratuito a todos, incluindo os que não o puderam concluir em tempo escolar
pertinente, passando pela afirmação das especificidades e tratamentos especiais pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996, a Educação de Jovens e Adultos
vem se estabelecendo como uma modalidade de ensino e sofrendo constantes mudanças nas
últimas décadas.
Em 2006, foi estabelecido o Decreto nº 5.840 que instituiu o Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos – PROEJA. Esse programa proporciona aos jovens e adultos um retorno à
educação e acesso a capacitação profissional (BRASIL, 2007).
Percebe‐se, na prática, que os docentes permanecem no modelo tradicional de ensino
não compreendendo, portanto, os preceitos da EJA. O universo dessa modalidade está versado
em alunos de diferentes gêneros, idades, raças e culturas, que estão a um longo tempo sem
frequentar a escola, estando indubitavelmente necessitados de uma prática que contemple seus
conhecimentos prévios.
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Conhecer as vivências desses estudantes, seus valores e conhecimentos adquiridos ao
longo da vida torna‐se imprescindível no processo formativo, uma vez que possibilita a interseção
com o conhecimento científico, de maneira a tornar o ensino mais efetivo e significativo para
esses discentes.
Para Freire (2003) o Ensino nesta modalidade precisa assumir uma proposta que permita
o professor criar, pesquisar, respeitar os saberes dos estudantes, refletir criticamente, aceitar o
novo, ser curioso e dialogar. Estes são alguns dos saberes definidos como necessários à prática
educativa de Jovens e Adultos.
Freire ainda afirma:
Partir do saber que os educandos tenham, não significa ficar girando em torno deste
saber. Significa pôr‐se a caminho, ir‐se, deslocar‐se de um ponto a outro e não ficar,
permanecer. (...) Partir do “saber experiência” feito para superá‐lo não é ficar nele (1993,
p.70).

Portanto, é necessário que as atividades estejam voltadas para situações reais,
problematizadoras, que incentivem o diálogo, valorizando‐se dessa forma a resolução de
problemas (CARVALHO e GIL‐PÉREZ, 1995).
A Química neste contexto pode atuar como um instrumento da formação humana que
amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania. Isso ocorrerá se o
conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na
realidade, se for apresentado como ciência com seus conceitos, métodos e linguagens próprias e
como construção histórica relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da
vida em sociedade (BRASIL, 2002).
Dentro desse âmbito supracitado “a experimentação pode ser uma estratégia eficiente
para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de
questionamentos de investigação” (GUIMARÃES, 2009, p. 198) uma vez que relaciona a teoria
com a prática, proporcionando a observação, ao raciocínio e a curiosidade dos estudantes.
Beltran e Cicato assim descrevem que:
As atividades experimentais favorecem o entendimento não só científico das
transformações que nela ocorrem, mas também “permitem ao estudante começar a
compreender como a Química se constrói e se desenvolve” (1991, p. 30).

Dentro de uma proposta embasada na interdisciplinaridade e na contextualização, este
trabalho apresenta resultados da aplicação de uma atividade de cunho experimental no ensino
de Química, baseada no conteúdo “Métodos de Separação de Misturas”, explorando o tema
“Gestão da Água” em uma perspectiva contextualizada numa turma de PROEJA.
Essa temática foi escolhida pelo grupo tendo em vista que o ano de 2013 foi
reconhecido como o Ano Internacional de Cooperação pela Água (UNESCO, 2013). O objetivo foi
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o de despertar no alunado o senso crítico onde os mesmos percebessem a importância no
consumo consciente desse bem finito.
MÉTODOS E MATERIAIS
O trabalho foi desenvolvido por um grupo PIBIC/CNPq e aplicado no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) campus João Pessoa, sendo o universo da
pesquisa uma turma do Ensino Médio Integrado do PROEJA, do Curso Técnico em Eventos, com
espaço amostral de 17 alunos.
O trabalho foi estruturado na pesquisa participante que, segundo Severino (2008, p.
120), é definida como "aquela em que o pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos,
compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, participando, de forma sistemática e
permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das suas atividades".
As pesquisas qualitativa e quantitativa também foram utilizadas. A primeira explora as
características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos
numericamente. A segunda, por outro lado, faz uso de dados mensuráveis e estatísticos (CALEFFE
E MOREIRA, 2008).
A atividade foi realizada no laboratório, em duas aulas, com duração de 50 minutos
cada. Para a prática experimental utilizou‐se de material reciclado, partindo de uma proposta de
educação ambiental, salientando os materiais de baixo custeio (recursos acessíveis) e medidas de
reciclagem.
O trabalho foi realizado em duas etapas: a teórica e a prática. De início, houve uma
explanação sobre a gestão da água e os efeitos da escassez no mundo, a ocorrência do não
acesso a quantidades de água com características de potabilidade adequadas nas localidades
brasileiras, fomentando discussões entre os alunos.
Em seguida, os alunos conheceram os processos realizados em uma Estação de
Tratamento de Água, contextualizando o conteúdo de Métodos de Separação de Misturas.
Posterior a isto, realizou‐se uma experimentação alternativa e de fácil entendimento,
concomitantemente com a temática.
Para a prática experimental, um equipamento alternativo foi desenvolvido, utilizando‐se
de garrafa PET seguindo a seguinte estrutura: uma garrafa PET de refrigerante limpa, com tampa,
de 500 mL de capacidade, denominada frasco A, utilizada para dissolver a mistura; a parte
inferior de uma garrafa PET de 500 mL de capacidade (cortada ao meio), denominada frasco B,
utilizada como recipiente; um filtro construído com uma garrafa PET de 1L de capacidade,
denominado frasco C; a parte inferior de uma garrafa PET de 2L de capacidade (Figura 1).
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Figura 1: Equipamento alternativo

Os reagentes utilizados foram: 350 mL de água da torneira, uma pequena porção de
hidróxido de sódio (aproximadamente uma colher de chá), 10 g de sulfato de alumínio, terra,
areia e pedra brita. A priori, adicionou‐se os 350 mL da água "suja" (água com terra) no frasco A.
Agitou‐se vigorosamente por cerca de 30 segundos, despejando após no frasco B. Repetiu‐se o
procedimento 3 vezes.
Adicionou‐se o hidróxido de sódio à mistura. Nessa etapa, aglomeram‐se em flocos toda
a sujeira e outras substâncias sólidas presentes na água. Agitou‐se lentamente por 5 minutos. Em
seguida, adicionou‐se 10 g de sulfato de alumínio, deixando em repouso por 20 minutos. Nesse
processo os flocos decantam pela ação da gravidade. Passado esse tempo, transferiu‐se a mistura
para o filtro alternativo, frasco C, contendo areia e pedra brita. No final do experimento, foi
notório que o filtrado, a água, encontrava‐se com uma aparência límpida.
Ao término da prática, foi aplicado um questionário no intuito de possibilitar a análise
dos resultados desta ação didática. Este continha 8 perguntas abertas relacionadas à temática
abordada no laboratório.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, destacou‐se que o ano de 2013 foi reconhecido como o Ano Internacional
da Cooperação pela Água (UNESCO, 2013), o que resultou despertando o interesse dos alunos
que se sentiram à vontade para as discussões, uma vez que o tema estava inserido em suas
vivências.
Os temas químicos sociais desempenham papel fundamental no ensino de química para
formar o cidadão, uma vez que proporciona a contextualização do conteúdo químico com o
cotidiano do aluno, condição essa enfatizada pelos educadores como sendo essencial para o
ensino em estudo (SCHNERTZLER, 1996).
Salientaram‐se algumas informações fornecidas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) enfatizando a problemática gerada com a
escassez deste recurso natural (BRASIL, 2005).
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Vale frisar que os alunos se sentiram tocados com a problemática da escassez,
compartilhando situações em que vários de seus familiares, que vivem no interior do nordeste
brasileiro, região mais atingida pela escassez de água no país, passam ou passaram por esta
problemática. Alguns destacaram que há casos de parentes em que passam pela situação da não
qualidade da água, relatando o estado da água que possui “cor escura, mau cheiro, e gosto ruim”,
tornando‐se assim imprópria para o consumo.
Houve uma interatividade entre os alunos ao compartilharem suas vivências. À medida
que se levava a cabo a discussão, os alunos foram identificando e compreendendo a importância
da conservação e do tratamento deste bem, uma vez que outras pessoas enfrentam todos os dias
problemas com a sua falta e má qualidade. O objetivo do diálogo nesse contexto é o de aumentar
o conhecimento do aluno para fomentar o desenvolvimento de habilidades e valores que os
orientará e motivará para estilos de vida sustentáveis (LEGAN, 2004).
Freire, citado por Giesta (2008, p. 206), argumenta que “educar é impregnar de sentido
as práticas, os atos cotidianos”. As práticas do ensino não se resumem à transferência de
conhecimentos e conteúdos, mas deve disponibilizar possibilidades para a sua produção ou sua
construção.
Envolvidos com a problematização, os estudantes sugeriram algumas medidas
preventivas descritas nas citações a seguir:
Aluno A: “Eu na minha casa aproveito a água da máquina de lavar para lavar o piso, a
calçada, o banheiro, assim economizo a água e ajudo as pessoas”.
Aluno B: “Quando vou escovar os dentes não deixo a torneira ligada, e quando tomo
banho também não”.
Aluno C: “Seria bom se pudesse acumular água da chuva nos baldes ou depósitos de
água, assim teria água suficiente”.
Uma vez discutida a temática, os alunos conheceram como funciona o sistema de
tratamento de água, mediante a descrição dos processos que são utilizados nas ETA’s (Estação de
Tratamento de Água) para garantir uma água de qualidade.
Na atividade experimental apresentou‐se, inicialmente, a água no seu momento de “má
qualidade” utilizando‐se de uma mistura de água da torneira e terra. Realizou‐se a simulação das
etapas dos processos de separação. O interesse dos alunos aumentava enquanto ocorria o
experimento. Esse procedimento serviu para comprovar através de uma prática simples o que
havia sido visto teoricamente, facilitando o entendimento dos mesmos.
Ao finalizar o experimento, foi notória a surpresa dos estudantes ao observarem o
resultado e deparar‐se com a água límpida, cumprindo‐se, portanto, com o objetivo inicial.
Salientou‐se que a água também passa por um processo de desinfecção, em que se adiciona o
cloro para eliminar as bactérias e micro‐organismos vivos, e também se realiza um processo de
fluoretação, que consiste na adição do flúor para evitar o aparecimento de cáries.
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Durante as discussões os conceitos surgiram espontaneamente como forma de explicar
o resultado do experimento realizado. O papel do professor incidiu em conduzir a turma para que
houvesse a construção de um saber contextualizado. “É por meio das discussões, da
problematização da realidade, que o educando vai avançando na sua própria aprendizagem. Isso
não anula a figura do professor, pois, como animador de debates, ele tem a função de criar
condições para que o educando participe ativamente e livremente” (FEITOSA, 2008. p. 56).
A Figura 2 apresenta alguns momentos da aula.

Figura 2: Momentos da aplicação experimental

Em análise das respostas dadas pelos alunos no questionário avaliativo, notou‐se que a
metodologia utilizada corroborou para o interesse deles na disciplina, além da compreensão do
assunto abordado e das sugestões sobre os métodos preventivos no seu cotidiano. O Gráfico 1
mostra o resultado da avaliação.
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Gráfico 1: Resultado do questionário avaliativo

CONCLUSÃO
Nessa atividade, foi possível tratar o conteúdo da Química de maneira significativa na vida
dos educandos do PROEJA, por meio de um diálogo em que eles foram atores sociais ativos e
participativos e da prática que serviu de reforço no processo de ensino‐aprendizagem.
Esta proposta veio a confirmar que a contextualização por meio da experimentação e a
problematização de situações cotidianas geram um diálogo eficiente e motivacional, uma vez que
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os alunos disponibilizam de pouco tempo para as atividades escolares, e tendo em vista que se
trata de um público em sua maioria adulto, com deveres laborais a cumprir.
Fomentar espaços em que o público da EJA possa participar e usar de suas experiências
de vida para construir seus próprios conceitos tem alta relevância cognitiva, principalmente por
grande parte dos alunos dessa modalidade que vive sob um dogma de que a Química é uma
ciência difícil e sem sentido.
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RESUMO
A natureza é uma fonte atrativa de compostos
farmacologicamente ativos candidatos ao tratamento de
patologias. O Brasil possui a maior diversidade vegetal
do mundo, contando com um total de 55 mil espécies
catalogadas que varia entre 250‐500 mil espécies de
plantas existentes na flora mundial. O interesse dos
consumidores e da comunidade científica em relação
aos
antioxidantes
naturais
tem
aumentado,
particularmente em relação àqueles encontrados em
frutas e vegetais. Nesse contexto e por meio do
presente
estudo,
determinou‐se
a
atividade

antioxidante dos frutos desidratados de imbiriba
(Eschweilera ovata Miers), utilizando‐se do método
ABTS•+. Os resultados encontrados neste trabalho
indicam atividade antioxidante significativas para os dois
extratos testados com valores TEAC de 41,51 e 37,21
µM de trolox.g‐1 de amostra para os extratos aquoso e
etanólico respectivamente. O extrato aquoso
apresentou melhor ação degradante de radicais ABTS•+.
Faz‐se necessário a realização de estudos posteriores
para identificação dos seus compostos bioativos com
atividade anti‐radicais livres.

PALAVRAS‐CHAVE: Eschweilera ovata Miers, produtos naturais, antioxidantes, ABTS

ANTIOXIDANT EVALUATION IN VITRO OF DEHYDRATED FRUITS OF IMBIRIBA (Eschweilera ovata
Miers), METHOD FOR ABTS
ABSTRACT
The nature is an attractive source of pharmacologically
active candidate compounds to treat diseases. Brazil has
the largest diversity of the world, with a total of 55
thousand cataloged species ranging between 250‐500
thousand species of plants in the world's flora. The
interests of consumers and the scientific community
towards natural antioxidants has increased, particularly
in relation to those found in fruits and vegetables. In this
context and through the present study, we determined
the antioxidant activity of dehydrated fruits Imbiriba

(Eschweilera ovata Miers), using the ABTS•+ method. The
findings of this study indicate significant antioxidant
activity for the two extracts tested with TEAC values of
41,51 and 37,21 µM of trolox.g‐1 sample for both
aqueous and ethanolic extracts respectively. The
aqueous extract showed better degrading action of
ABTS•+ radicals. It is necessary to conduct further studies
to identify their bioactive compounds with anti‐free
radical
activity.

KEY‐WORDS: Eschweilera ovata Miers, natural products, antioxidants, ABTS
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AVALIAÇÃO ANTIOXIDANTE IN VITRO DE FRUTOS DESIDRATADOS DE IMBIRIBA (Eschweilera
ovata Miers), PELO MÉTODO ABTS
INTRODUÇÃO
A natureza é uma fonte atrativa de compostos farmacologicamente ativos candidatos ao
tratamento de patologias devido a enorme diversidade química encontrada nas milhões espécies
de plantas, animais e microrganismos (ROCHA et al., 2001).
O Brasil possui a maior diversidade vegetal do mundo, contando com um total de 55 mil
espécies catalogadas que varia entre 250‐500 mil espécies de plantas existentes na flora mundial,
entretanto, apenas 8% desta flora foi estudada para as pesquisas de compostos bioativos e 1.100
espécies foram avaliadas em suas propriedades medicinais, deixando claro o arsenal ainda
inexplorado das plantas como fonte de novas drogas (GUERRA et al., 2001).
Dentre as espécies arbóreas pertencentes à família Lecythidaceae presentes no bioma
Floresta Atlântica, a biriba ou imbiriba (Eschweilera ovata Miers) possui relevância ecológica,
sócio‐econômica e cultural, pois suas flores e frutos servem de recurso por uma grande
variedade de animais e sua madeira é intensamente utilizada na confecção do berimbau e
também na construção artesanal de pequenos barcos e casas rústicas. É uma espécie perenifólia,
heliófita, ocorrendo preferencialmente em terrenos bem drenados, tanto na floresta em estágios
avançados de regeneração como capoeiras. Os frutos são pequenos, considerando o padrão de
frutos de Lecythidaceae. São pixídios deiscentes, constituídos por urna e opérculo, geralmente
assimétricos na base (MORI, 1990; MORI 1995; VILELA, 2008).
Os antioxidantes podem ser definidos como substâncias que sofrem oxidação em
detrimento de outra que seria importante que permanecesse no estado de oxidação natural, e
isso se dá pelos mais diferentes mecanismos. Os organismos vivos possuem sistemas
antioxidantes endógenos para manter a formação de radicais livres em níveis toleráveis
(BOSCOLO et al., 2007).
Renaud et al. (1998) diz que interesse dos consumidores e da comunidade científica em
relação aos antioxidantes naturais tem aumentado, particularmente em relação àqueles
encontrados em frutas e vegetais, tendo em vista que estudos farmacológicos demonstram a
associação entre o seu consumo e o baixo risco de doenças degenerativas.
Segundo Abreu (2007) os métodos mais utilizados para determinação destes compostos
antioxidantes estão: DPPH, FRAP, Sistema β‐caroteno/ácido linoléico e o ABTS•+, destacando‐se o
método ABTS•+ devido a alta sensibilidade, podendo ser usado para determinar a atividade
antioxidante tanto em sistemas solúveis em água (hidrofílicos), como em sistemas insolúveis em
água (lipofílicos).
Considerando‐se a importância dessa espécie, há grande necessidade de estudos básicos
envolvendo aspectos relacionados à sua composição em propriedades ditas como promotoras de
saúde, tais como a sua atividade antioxidante, pois sabe‐se que essa propriedade esta
diretamente relacionadas à promoção de benefícios à saúde e à diminuição do desenvolvimento
de doenças crônicas não‐transmissíveis.
Nesse contexto e por meio do presente estudo, determinou‐se a atividade antioxidante
dos frutos desidratados de imbiriba (E. ovata Miers), utilizando‐se do método ABTS•+ de modo a
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contribuir para o conhecimento cientifico e valorização de espécies vegetais da região nordeste
brasileira.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização do experimento foram utilizados frutos de imbiriba (E. ovata Miers),
desidratados, adquiridos em feira livre na cidade de Cocal‐PI, situado a 372 km ao norte da
capital Teresina (IBGE, 2002). Estes foram transportadas ao Laboratório de Análise de Alimentos
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), Campus Teresina Zona Sul,
para a realização das análises.
Os frutos foram manualmente selecionados, sendo em seguida removidas pequenas
sujidades e descartando os frutos com injúrias. Posteriormente foram retiradas as sementes e
triturados com auxilio de um moinho tipo analítico até obtenção de um pó fino com
granulometria reduzida como pode ser observado na figura 1.

Figura 1 – Frutos de imbiriba (E. ovata Miers), desidratados e triturados empregados no
preparo dos extratos.
A obtenção dos extratos etanólico e aquoso das amostras trituradas foram realizadas
pelo método de extração direta amostra/solvente, na proporção de 1:20 (amostra: solvente). Os
solventes utilizados foram o etanol 95% P.A. e a água destilada. As amostras foram
homogeneizadas durante 24 horas, sendo, em seguida, submetidas à filtração com papel filtro
Whatman nº 4, com auxílio de uma bomba a vácuo. Os extratos obtidos foram armazenados em
frasco de vidro âmbar e estocados sob refrigeração para posterior análise.
Para verificar a atividade antioxidante pelo método ABTS•+, usou‐se a metodologia
descrita por Re et al. (1999), onde inicialmente gerou‐se o radical apartir da reação de 7 mM de
ABTS com 2,45 mM de persulfato de potássio (Figura 2), deixando em seguida a solução incubada
à temperatura ambiente e na ausência de luz por 12 horas. Transcorrido esse tempo, a solução
foi diluída em etanol até obter‐se uma solução com absorbância de 0,70 ± 0,01, a 734 nm.
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Figura 2 – Estabilização do radical ABTS•+ por um antioxidante e sua formação pelo persulfato de
potássio, extraído de RUFINO et al. (2007)
Para realizar as medidas, foram adicionados 40 µL da amostra e 1960 µL da solução do
radical ABTS•+, sendo necessária a diluição dos extratos inicialmente adquirido devido o elevado
poder antioxidante dos mesmos em leituras diretas. Determinou‐se a absorbância em
espectrofotômetro de varredura da marca PG Instruments, mod. T80+ UV/VIS a 734 nm, nos
tempos de 2, 5, 10, 20, 30 minutos de inicio da reação. Todas as leituras foram realizadas
acompanhadas de um controle negativo (branco), e os resultados foram expressos em µM de
Trolox por grama de amostra (TEAC), fazendo‐se uso da curva de calibração‐resposta utilizando
como padrão a reagente sintético trolox (ácido 6‐hidroxi‐2,5,7,8‐tetracromano‐2‐carboxílico)
(Figura 3).

Figura 3 – Curva de calibração‐resposta da inibição de trolox em etanol (2,5 a 15 µM) frente
ao radical ABTS•+
Todas as análises foram realizadas em triplicata (n=3), sendo os resultados expressos em
média ± desvio‐padrão. Utilizou‐se o programa o Microsoft Office Excel 2010®, para construções de
gráficos e o programa GraphPad Prism 6.0® para as análises estatísticas. Os grupos foram
avaliados pela análise de variância (ANOVA), utilizando o delineamento casualisado, seguido
respectivamente pela comparação das médias pelo teste de Tukey considerando p≤0,05.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Lima (2008) diz em seu trabalho que a avaliação da atividade antioxidante utilizando o
radical ABTS•+ geralmente é expressa como valor TEAC (Capacidade Antioxidante Total
Equivalente ao Trolox), que em outras palavras é definido como atividade antioxidante em
equivalência a concentração de trolox por 1 g de amostra, podendo essa medida ser realizada em
diferentes tempos de reação, obtendo‐se assim valores distintos de acordo com o tempo de
reação.
Ambos os extratos apresentaram valores de TEAC significativos, apresentando um valor
de 41,51 e 37,21 µM de trolox.g‐1 de amostra, para os extratos aquoso e etanólico
respectivamente como pode ser visto na tabela 1.
Tabela 1 – Valor TEAC (Capacidade Antioxidante Total Equivalente ao TROLOX®) pelo método
ABTS•+ para os extratos aquoso e etanólico de frutos desidratados de imbiriba (E. ovata Miers),
valores expressos em µM de trolox.g‐1 de amostra.
VALOR TEAC (µM de trolox.g‐1 de amostra)
Extratos

2 min

5 min

10 min

20 min

30 min

Aquoso

26,82 ± 0,03

30,72 ± 0,03a

34,49 ± 0,03a

39,01 ± 0,03b

41,51 ± 0,03a

Etanólico

30,24 ± 0,01

32,34 ± 0,01b

34,18 ± 0,01b

36,16 ± 0,01d

37,21 ± 0,01a

Valores correspondem à média ± desvio padrão, n=3. Letras diferentes sobrescritas seguidas na mesma linha
expressam diferença estatística entre os grupos pelo teste de Tukey.

Ferrari (2013) analisando extratos etanólicos de Senna hirsuta L. (fedegoso) e Petiveria
alliacea L. (guiné), encontrou valores de TEAC parecidos com os encontrados em nosso trabalho
com resultados de 39,23 e 42,90 µM de trolox.g‐1 de amostra, respectivamente.
Observando a figuras 4, percebemos que ambos os extratos reagem rapidamente com o
radical ABTS•+ nos primeiros dois minutos de reação, e após esse tempo continuam reagindo com
o radical de forma lenta ao longo do tempo de reação, apresentando maiores valores TEAC no
tempo final de análise. Pode ser visto também o consumo quase que total do controle positivo
(trolox) nos primeiros 2 minutos de reação evidenciando seu potencial reativo.
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Figura 4 – Curva cinética da atividade antioxidante dos extratos aquoso e etanólico dos frutos
desidratados de imbiriba (E. ovata Miers), do controle negativo (controle) e do padrão trolox
frente à reação com a solução do radical ABTS•+
CONCLUSÃO
Os resultados encontrados neste trabalho indicam atividade antioxidante significativa
para o extrato aquoso, com melhor ação degradante frente aos radicais ABTS•+.
Faz‐se necessário à realização de estudos posteriores para identificação dos seus
compostos bioativos com atividade ante‐radicais livres e utilização de outras metodologias para
quantificação de seu potencial antioxidante a fim de melhor caracterizar o fruto.
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RESUMO
Este trabalho visa contribuir para a melhoria do
processo de ensino‐aprendizagem de Química numa
turma de 1º série do ensino médio. Através da
elaboração e aplicação de uma unidade didática que
contempla a contextualização e a interdisciplinaridade
do conteúdo ligações químicas, a partir do tema gerador
“Recursos Minerais Potiguares”, fazendo interface com
conhecimentos da Geografia, Mineralogia, e História. A
pesquisa foi realizada no IFRN – Câmpus Pau dos Ferros.
Já a coleta de dados foi feita antes (questionário), e
durante a exposição dialogada das aulas (sequência

didática), sendo analisadas conforme os pressupostos
teóricos e metodológicos da pesquisa‐ação (Thiollent,
1988). Pode‐se concluir o estudo como satisfatório, pois
os estudantes conseguiram assimilar os conteúdos
químicos apresentados, relacionando‐os com os
“Recursos Minerais Potiguares”. Contudo, é necessário
que esta temática seja mais debatida nas escolas do Rio
Grande do Norte, visto que é um instrumento de
valorização/preservação das riquezas do Estado, estas
que permanecem desconhecidas por muitos.

PALAVRAS‐CHAVE: Contextualização, Interdisciplinaridade, Tema Gerador, Recursos Minerais Potiguares.

TEACHING CHEMISTRY CONTEXTUALIZED FROM MINERAL RESOURCES OF NORTH
RIOGRANDENSES
ABSTRACT
This work aims to contribute to the improvement of
teaching and learning chemistry in a class of 1st grade of
secondary education process. Through the development
and implementation of a teaching unit that addresses
the context and content of interdisciplinary chemical
bonds, from the generative theme “Potiguares Mineral
Resources”, interfacing with knowledge of geography,
mineralogy, and history. The survey was conducted in
IFRN ‐ Pau Campus of irons. Have the data collection
was done before (questionnaire), and during exposure

dialogued classes (didactic sequence), and analyzed
according to the theoretical and methodological
assumptions of action research (Thiollent, 1988). You
can complete the study as satisfactory, because the
students were able to assimilate chemical contents,
relating them to the “Mineral Resources Potiguares“.
However, it is necessary that this issue be discussed
more in schools Rio Grande do Norte, as it is an
instrument of recovery / preservation of the wealth of
the State , these that remain unknown to many.

KEY‐WORDS: Contextualization, Interdisciplinary, Theme Generator, Mineral Resources Potiguares.
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ENSINANDO QUÍMICA DE FORMA CONTEXTUALIZADA A PARTIR DOS RECURSOS MINERAIS
NORTE‐RIO‐GRANDENSES
CONTEXTUALIZAÇÃO E A INTERDISCIPLINARIDADE ATRAVÉS DO USO DE TEMAS GERADORES
A educação brasileira no cenário atual passa por uma crise em termos de
aproveitamento da aprendizagem, uma vez que vem privilegiando ao longo dos anos a
memorização de regras, a resolução de exercícios numéricos e o estudo sumário de extensos
programas, em detrimento do entendimento conceitual preciso. Além disso, problemas como a
evasão escolar, baixa qualidade de ensino e aprendizagem, bem como a desvalorização do papel
docente, ajudam a configurar a representação social do ensino brasileiro, o que a torna
desacreditada, sem espaço e, sobretudo sem credibilidade, desvelando um ensino fraco,
inoperante e com educadores descompromissados. Isto tudo faz com que seja necessário
repensar o seu papel social, sendo preciso buscar alternativas que resgatem o seu valor histórico
e social, para afirmar a sua permanência como responsável pela formação das novas gerações.
O educador Paulo Freire, na sua obra Pedagogia do Oprimido (1997), define este tipo de
ensino como educação bancária, nela o discente é visto como uma “caixa de depósitos”, que
absorve sem questionamentos os conhecimentos repassados pelo professor, sem nenhuma
reflexão, desvelando a educação tradicionalista por este âmbito. Chalita (2001), afirma que este
modelo educacional está proporcionado uma crise no entendimento da realidade ao separar os
objetos do meio em que deveriam estar incluídos. Por causa desse fato, o homem tende a se
distanciar de tudo o que lhe parece complicado. Morin (2000) propõe uma mudança urgente,
nesse tipo de pensamento, pois confia que só assim vamos entender que a simplificação não
revela a unidade e a diversidade presentes no todo. É preciso que os docentes reinventem e
reencantem a educação, usufruindo do conhecimento já construído e produzindo novas
experiências no processo de ensino‐aprendizagem dos educandos. Nesse cenário o educador
está sempre formulando indagações, que, mais do que soluções, provocam a reflexão e uma
colocação crítica‐reflexiva por parte dos alunos, que, por sua vez, irão levantando novas
perguntas.
Deste modo, o diálogo entre docente e discente, com relações de “recriações de
significados” vai ser o elemento chave para a construção de uma educação crítica. Assim, a
prática educativa se concretiza através das relações e para tal o diálogo se constitui em elemento
essencial. É impossível se conceber um desenvolvimento cognitivo, intelectual e humano que não
seja fruto destas interações entre pessoas. Isso tem muito a ver com a motivação do aluno, ou
seja, dar sentido àquilo que ele estuda, fazendo com que relacione o que está sendo ensinado a
partir da “realidade imediata” (contextualização). Deste modo, o ensino não deve se deter na
memorização de símbolos, fórmulas, e nomes de substâncias, mas na relação entre a teoria e a
prática, o que é previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) que deliberam que o ensino de ciências, particularmente a
educação em química, deve conter uma abordagem de situações reais trazidas do cotidiano ou
criadas na sala de aula por meio da experimentação. O compromisso com a abordagem
contextualizada no ensino é bastante acentuada nos documentos oficiais da reforma curricular,
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como os PCN, que consideram que o aprendizado necessita de exemplos relevantes, regionais ou
locais.
Em uma pesquisa realizada por Santos e Schenetzler (1997) citada por Coelho e Marques
(2007), com docentes de Química, afirmam que 100% dos educadores pesquisados reconhecem a
importância da inserção de temas químicos sociais no conteúdo programático da disciplina de
Química, como uma forma dos discentes fazerem associações dos conceitos químicos abordados
na sala de aula pelo docente, com os fatos do dia‐a‐dia. Para tanto, o uso de temas geradores no
tocante à disciplina de química pode ampliar as várias aptidões nos discentes, uma vez que as
aulas antes tidas por boa parte do alunado do ensino médio como monótona, passam a ser vistas
como aulas atrativas e com maior aproveitamento dos conteúdos.
Assim, o ensino em Química deve ser tratado como tema transversal, permeando todas
as áreas que compõem o currículo escolar (PCN, 1998). Assim, pode‐se destacar a importância de
adotar a interdisciplinaridade e a contextualização quando se trabalha com um tema gerador,
pois faz com que os alunos tragam para a sala de aula fatos do seu cotidiano, que muitas vezes
diz respeito a vários saberes. Segundo os PCN+ (2002), a interdisciplinaridade surge a partir das
necessidades das escolas em trabalhar assuntos que possam englobar diferentes disciplinas como
é o caso dos temas geradores, que tem como princípio metodológico a promoção de uma
aprendizagem global, não fragmentada.
Segundo Japiassu (1976), a interdisciplinaridade procura uma universalidade do
conhecimento, para que isso possa acontecer, é necessário que a disciplina se torne um meio
para a produção e debate do conhecimento. Deixando assim de lado seu caráter dogmático, que
parece diminuir os alunos frente a um saber que para eles parece imutável. Dessa forma quando
o docente trabalha com a interdisciplinaridade nos temas geradores, ele não necessita envolver
outros docentes neste trabalho, basta que o referido docente da disciplina englobe aspectos
gerais das outras, como é o caso do presente trabalho que reuniu a Química, a Geografia, a
Mineralogia e a História. Sendo que ao abordar questões de outras áreas num contexto dos
temas sociais, o educador está “quebrando fronteiras” entre as disciplinas inseridas no contexto
didático.
Nessa direção, o presente trabalho visa contribuir para a melhoria do processo de
ensino aprendizagem da Química por meio da elaboração e da aplicação de uma unidade didática
que contempla a contextualização, e a interdisciplinaridade no estudo das ligações químicas, a
partir do tema gerador “Recursos Minerais Potiguares” (sendo trabalhados os seguintes recursos
minerais: o Petróleo, o Quartzo, o Sal, a Scheelita, o Carbonato de Cálcio, a Argila, as Águas
Marinhas e a Turmalina Paraíba) aplicado em uma turma de 1º série do ensino médio.
RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO TEMA GERADOR
Foi por causa dos processos geológicos, e da formação geológica antiga do planeta, que
o território do Estado do Rio Grande do Norte foi privilegiado com um imenso potencial e
variedade de recursos minerais. De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral –
DNPM, possui cerca de 50 bens minerais, no entanto apenas cerca de 20 desses minerais são
explorados, alguns minerais nem se quer tem licenciamento ambiental (DNPM/CPRM, 2010).
Tamanha diversidade e quantidade de minerais ajudam bastante na movimentação da economia
do território potiguar, que aumenta cada vez mais a exportação desses bens para outros países,
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como é o caso do petróleo, do sal e do tungstênio. Isso se deve a excelente qualidade, e
abundância desses minerais, o que acaba gerando emprego e renda para as cidades,
proporcionando uma melhoria na qualidade de vida dos habitantes e da comunidade.
Os minerais são organizações de elementos químicos que dão origem a compostos e
estruturas muito importante para os seres humanos, nesse caso um composto só pode ser
chamado de mineral se o mesmo for formado naturalmente na natureza e que tenha uma
formula química definida, caso contrario não recebe nome de mineral. Desde as primeiras
civilizações já existem relatos sobre o uso de minerais, como por exemplo, a argila que era
utilizada na fabricação de utensílios domésticos e decoração, o ouro utilizado como adornos
juntamente com as pedras preciosas chamadas assim popularmente, mas que neste trabalho as
mesmas serão chamadas de “gemas”, e que atualmente esse costume de utilizar esses minerais
para suprir as suas necessidades só aumenta: armamento, meio de proteção, moedas,
abastecimento de indústrias, como combustível etc. Alguns desses minerais existem em muita
quantidade como é o caso da argila, do NaCl (sal de cozinha) e outros que além de existirem em
grandes quantidades, são bem fáceis de serem encontrados, enquanto que outros são raríssimos,
existem em pouquíssimas quantidades e dificilmente são encontrados, como as gemas. Outro
aspecto muito importante sobre os minerais é que alguns podem ser formados rapidamente e
outros levam milhares de anos para serem formados, por isso existe atualmente uma grande
preocupação em preservar alguns minerais que estão prestes a acabar se não forem preservados.
Essa preocupação é advinda do consumo cada vez maior dos recursos minerais, que por
serem explorados “descontroladamente”, geram graves agressões ambientais, que causam
grandes impactos ao meio ambiente, no entanto, essa realidade muitas vezes é deixada de lado.
O que faz com que o planeta saia prejudicado, ocasionando marcas indeléveis nas paisagens
regionais e locais. Portanto, é necessário ter a preservação ambiental em nossos pensamentos e
objetivos, para que possamos reconhecer e manter sob controle os impactos que esta atividade
provoca na natureza, com isso proporcionaremos um planeta adequado para as futuras gerações.
METODOLOGIA


Métodos de Abordagem e Universo de Estudo

A elaboração deste trabalho e sua aplicação seguiram os procedimentos da pesquisa‐
ação, que é definida por Thiollent (1988):
A pesquisa ação é um tipo de investigação social com base empírica que é
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução
de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes
representativos de situação ou do problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo (Thiollent, 1988, p.20).

A abordagem dos dados é qualitativa, já que serão interpretados à luz do referencial
teórico educacional. É qualitativa por “[...] não se preocupar com representatividade numérica,
mas sim, com a compreensão dos significados [...]” (GIL, 2009, p. 34).
A pesquisa‐ação foi realizada no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte, da cidade de Pau dos Ferros, localizado na BR 405, km 154, Chico Cajá, S/N.
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Optou‐se por aplicar em uma turma do 1º ano do Ensino Médio que já tinha estudando o
conteúdo ligações químicas, observou‐se que livro didático Química Cidadã Volume 01, dos
autores Wildson Santos e Gerson Mól, não supria adequadamente a relação entre o referido
conteúdo (ligações químicas) com as problemáticas ambientais, evidenciando neste capítulo do
livro uma contextualização superficial, o que acaba por promover poucas discursões,
impossibilitando a reflexão mais profunda sobre os problemas que afligem a sociedade. Contudo,
os estudantes mostraram o domínio necessário do assunto, e isso possibilitou uma maior
aprendizagem significativa. A turma era do curso técnico integrado de alimentos do turno
matutino, a mesma era composta de 35 alunos, com 28 presentes no dia da oficina, onde 23%
eram do sexo masculino e 77% eram do sexo feminino, com idades entre 14 e 16 anos.


Instrumentos de Coleta de Dados

Utilizou‐se para o levantamento de dados, questionários e textos de cunho
argumentativo, além do uso de perguntas questionadoras em busca de respostas e, sobretudo
valorização do diálogo e da argumentação, que segundo Thiollent (1988);
No processo investigativo, a argumentação se manifesta de modo
particularmente significativo no decorrer das deliberações relativas á
interpretação dos fatos, das informações ou das ações dos diferentes atores da
situação (TRIOLLENT, 1988, p.36).



Descrição da Oficina

A oficina foi realizada em quatro aulas, o inicio ocorreu no dia 28/01/2014 em uma
segunda‐feira no horário que compreendeu ás 8.50h am até as 10.20h am. No primeiro contato
com a turma antes de anunciar qual seria o tema da aula, foi aplicado um pré‐teste com questões
de múltipla‐escolha e discursivas para analisar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os
minerais e as ligações químicas. Após os alunos terem respondido ao questionário, iniciou‐se
uma discussão dialogada sobre qual seria o tema da aula, e observou‐se os conhecimentos
prévios de cada um sobre o tema, baseando‐se no questionário aplicado. Após os alunos terem
noção do assunto da aula, foram expostos alguns vídeos que exibiam reportagens que foram
gravadas em regiões do estado do Rio Grande do Norte. Os vídeos foram escolhidos como
instrumentos mediadores do debate, uma vez que a linguagem audiovisual consegue dizer muito
mais do que captamos. Os vídeos retrataram os minerais que seriam expostos no decorrer da
oficina, exibindo cenas do cotidiano, a história, e a importância econômica de cada mineral.
Pensando em partir do concreto para o abstrato, foi dado um intervalo entre cada um dos vídeos,
para iniciar um diálogo falando sobre o mineral em questão, ressaltando sua importância para a
economia do estado, os impactos ambientais provocados pela exploração, suas utilidades e suas
localizações. Assim, com a exibição dos vídeos, os alunos tomaram conhecimento sobre quais
seriam os minerais que seriam retratados na oficina.
Em seguida, iniciou‐se uma exposição dialogada sobre cada um dos minerais por meio
de recursos multimídias. Foi exposto e discutido, as principais características dos minerais, sua
composição química, utilidades, e onde eram encontrados no estado do Rio Grande do Norte.
Nesse mesmo momento, foi entregue aos alunos um cristal do mineral quartzo para ser
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observado. E vale salientar que durante essa exposição, manteve‐se o diálogo e o
questionamento aos alunos sobre o tema exposto, sempre buscando a manifestação e formação
de ideias. Depois de concluir a apresentação de todos os minerais, foi anunciado que a oficina
teria continuação no dia seguinte e que iria ser exposto o assunto de ligações químicas
juntamente com os minerais, possibilitando assim uma relação interdisciplinar relacionando os
minerais com a química e o cotidiano.
A segunda parte da oficina ocorreu no dia seguinte (29/01/2014) ás 7.00h am até as
8.50h am, no inicio, retomou‐se o assunto tratado, e iniciou‐se a explicação do assunto ligações
químicas com a utilização de recurso multimídia, vale salientar que o assunto de ligações foi
relacionado a todo o momento aos minerais que foram expostos no dia anterior, ou seja, os
minerais foram utilizados como exemplos para explicar as ligações. Antes de iniciar a explicação
em si, os alunos foram questionados oralmente, sobre os tipos de ligações e como elas ocorriam
e se eles sabiam da importância das ligações e sua relação com o cotidiano. Em seguida, foram
expostos os tipos de ligações, como elas ocorriam, e a geometria dos minerais. Após o término da
explicação, foi aplicado um pós‐teste por meio de um texto argumentativo. Foi proposto que a
turma se dividisse em grupos de no máximo seis pessoas discutissem e compartilhassem suas
ideias (no total foram seis grupos), para que em seguida produzissem um texto argumentando
sobre o que acharam da oficina e do conteúdo exposto. Esses textos foram comparados com os
questionários aplicados no inicio da oficina, e serviram para analisar se os objetivos da oficina
foram alcançados e se a aprendizagem foi significativa.
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Os resultados obtidos dos conhecimentos prévios dos alunos pelo questionário aplicado
estão descritos abaixo com as respectivas respostas em porcentagem. Cada gráfico representa
uma resposta dada pelos alunos. Na tabela 01, nota‐se que a maioria dos alunos apresentou
consciência que os mineras existentes no Rio Grande do Norte são de extrema importância para
economia de várias localidades, sendo, sobretudo o sustento de muitas famílias. Além disso,
falaram da sua importância não somente a economia do estado, mas da região e do país.
Tabela 01: Você acha que a atividade mineradora está relacionada com o desenvolvimento
socioeconômico do Rio Grande do Norte?
14,28%

Não Responderam

14,30%

71,42%

Responderam que sim, no
entanto, não justificaram a sua
resposta.

Comentaram que os minerais são importantes
para o sustento de diversas famílias que
sobrevivem graças á mineração.

Fonte: Própria (Pesquisador)

Já o gráfico 01 descrito abaixo, mostra o porcentual dos minerais identificados pelos
alunos no estado do Rio Grande do Norte, sendo que dentre eles os mais conhecidos foi o sal
com percentual, seguido pelo petróleo 92,85%. Os demais minerais apresentaram porcentagens
pequenas, comprovando o desconhecimento dos alunos sobre esses minerais.
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Gráfico 01: Quais os minerais potiguares você conhece ou já ouviu falar?
96,42%

92,85%

35,71%

35,71%
10,71%

17,85%

25%

17,85%

Minerais
Argila

Petróleo

Quartzo

Scheelita

Turmalina Paraíba

Águas Marinhas

Carbonato de Cálcio

NaCl

Fonte: Própria (Pesquisador)

Outra pergunta feita aos alunos diz respeito ao motivo pelo qual alguns minerais têm
um valor econômico maior do que outros, como mostrado na tabela 02, os alunos responderam
de modo coerente, inclusive cerca de 35,71% conseguiu explicar exatamente a razão.
Tabela 02: Qual motivo de alguns minerais terem um valor econômico maior do que os outros?
3,57%

60,72%

35,71%

Não responderam.

Responderam que a qualidade e a
facilidade de se encontrar esses
minerais.

Falaram das propriedades físicas,
composição, estrutura, brilho,
maleabilidade, condutibilidade elétrica,
ligações entre seus átomos e
resistência.

Fonte: Própria (Pesquisador)

Na tabela 03 podemos perceber que os estudantes em grande maioria conseguiram
identificar o sal (NaCl) como composto iônico, um fator que pode ter influenciado é que o mesmo
é bastante utilizado como exemplo de ligações iônicas em diversos livros didáticos. No entanto
quando foi feita a mesma pergunta, só que para um mineral diferente, como o petróleo, tabela
05, os alunos não mostraram a mesma desenvoltura, cerca de 78,57% não conseguiram
responder, apenas 3,57% conseguiram identificar e explicar as ligações existentes no petróleo.
Tabela 03: O NaCl é composto por ligações entre átomos, quais são essas ligações?
14,28%

78,57%

7,15%

Não responderam ou
responderam inadequadamente.

Responderam: as ligações iônicas.

Responderam: ligações iônicas e
especificaram suas propriedades.

Fonte: Própria (Pesquisador)
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Tabela 04: Com relação ao petróleo qual o tipo de ligação existente?
17,85%

3,58%

78,57%

Responderam corretamente.

Responderam corretamente, e
explicou ligações covalentes.

Não responderam ou responderam errado.

Fonte: Própria (Pesquisador)

Na questão da tabela 05, fica evidente que metade dos alunos tinha domínio sobre o
conteúdo de ligações químicas, e uma pequena quantidade não quis responder ou não sabia,
enquanto que uma boa parte da turma ainda tinha dificuldades, dentre elas, a confusão entre
ligações covalentes e dativas que eram vistas como diferentes, sendo na verdade iguais. Já outros
alunos não se lembraram das ligações metálicas e outros esqueceram as ligações covalentes.
Tabela 05: Você sabe o que são ligações químicas? Quantas são e quais são os tipos? Justifique.
7,15%

50%

42,85%

Não responderam ou
responderam errado.

Responderam adequadamente ao
objetivo da pergunta.

Responderam de forma confusa.

Fonte: Própria (Pesquisador)

Em geral os conhecimentos prévios dos alunos foram satisfatórios, porém percebeu‐se o
desconhecimento sobre as suas propriedades, bem como suas características econômicas e
ambientais dos recursos minerais. Todavia os conhecimentos regulares dos discentes
possibilitaram uma maior compreensão acerca do tema proposto, que foi abordado por meio de
vídeos que retratavam a realidade vivida pelos mineradores, além de expor a importância de
preservá‐los esses recursos, que quando explorados inadequadamente podem acabar com a
vegetação de uma região. Assim a discussão caminhou para a pergunta o que são minerais? E
como os alunos não sabiam muito a respeito dessa temática, responderam que mineral é tudo
que está submerso na crosta terrestre e lhes foi explicado que minerais é tudo que é criado pela
natureza e tem uma composição única e definida. Assim, pode‐se afirmar que a aula foi muito
bem aceita pelos alunos, os mesmos prestaram bastante atenção a cada detalhe explicado,
interagindo e fazendo perguntas constantemente. As suas opiniões são evidenciadas nos textos
escritos depois da oficina, nos quais os estudantes mostram que a aula foi bem atrativa, como
revelado nos trechos A e B, abaixo:
Figura 01 ‐ Trecho A ‐ Avaliação da Oficina pelos alunos

Fonte: Trecho dos textos escritos pelos alunos.
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Figura 1 ‐ Trecho B ‐ Avaliação da Oficina pelos alunos

Fonte: Trecho dos textos escritos pelos alunos.

Além disso, os alunos descreveram em seus textos a importância de cada mineral, suas
características e aspectos socioambientais, ao qual está representado no gráfico abaixo:
Gráfico 02 – Minerais mais explicados nos textos dos alunos em porcentagem
83,33%
66,66%

66,66%

66,66%

66,66%

66,66%

50%

10%

MINERAIS
Argila

Petróleo

Quartzo

Scheelita

Turmalina Paraíba

Águas Marinhas

Carbonato de Cálcio

NaCl

Fonte: Própria (Pesquisador)

Diante das informações citadas, percebe‐se que a atividade temática obteve êxito
devido ao envolvimento e o interesse dos alunos, constatando que o ensino de química
utilizando temas geradores sociais surtiu o efeito esperado, propiciando uma expansão nos
conhecimento adquiridos. Estes resultados colaboram com o que preconizam os PCNEM e PCN+
Ensino Médio ao sugerirem que as escolhas do que deve ser ensinado deve passar pela seleção
de conteúdos e temas relevantes, que favoreçam a compreensão do mundo natural, social,
político e econômico, tais práticas pedagógicas são condizentes com uma concepção
transformadora de educação, uma vez que buscam propiciar meios para que os estudantes,
enquanto sujeitos históricos compreendam o potencial que possuem como agentes de
transformação social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, o presente trabalho mostrou que a utilização do conteúdo de ligações
químicas, usando como tema gerador os recursos minerais potiguares foi bastante satisfatória,
uma vez que os discentes participantes mostraram interesse em aprimorar seus conhecimentos a
cerca do tema gerador, fazendo relações com conceitos químicos, esse motivo foi o que
ocasionou resultados significativos para o processo ensino‐aprendizagem. Isso mostra que a aula
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por meio de um tema gerador é bastante eficiente no objetivo de desenvolver conceitos
associados aos conteúdos envolvidos, como também se observou a participação e interesse dos
alunos, por ser um tema que valoriza o Estado do Rio Grande do Norte, bem como, os
conhecimentos prévios, o que tende a potencializar o ensino de ciências. Assim faz necessário
mencionar, que o uso dessa abordagem dialogada e, sobretudo dinâmica no enfoque dos
recursos minerais potiguares, pode servir como sugestão ou exemplo para docentes da área de
química, incumbindo a eles adaptá‐los ao conteúdo a ser trabalhado e ao grau de
desenvolvimento de aprendizado dos estudantes. Assim a aproximação dos temas sociais e
ambientais no Ensino de Química, se mostra como uma modelo de tornar as aulas mais
agradáveis, amenizando o uso do método tradicionalista que é usado como ferramenta de ensino
por parte dos docentes do Ensino Médio.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo síntese e caracterização
da mistura de óxidos de Cério e Zinco obtidos pelo
método dos precursores poliméricos, visando uma
posterior aplicação catalítica. O material foi submetido à
calcinação a 900 e 1050 ºC e caracterizado pelas
técnicas de análise de TG, DRX e FTIR. Os resultados de
difração de raios X mostraram que a fase proposta foi

formada, indicando que o método de obtenção da fase é
efetivo. Observou‐se que o aumento de temperatura
acarreta um aumento no tamanho de cristalito, fato este
que esta em consonância com outros trabalhos da
literatura.

PALAVRAS‐CHAVE: Pechini, Cério, Zinco e Atmosfera Oxidante.

STUDY MORPHOLOGIC AND MICROSTRUCTURAL OF THE SYSTEM CEO2‐NIO OBTAINED BY
POLYMERIC PRECURSOR METHOD
ABSTRACT
This work presents the synthesis and characterization of
mixed oxides of cerium and zinc, obtained by the
polymeric precursor method, aiming at a subsequent
catalytic application. The material was submitted to
calcination at 900 and 1050 °C. The material was
subjected to calcination at 900 and 1050 º C. The
samples were characterized by analysis techniques TG ,

XRD and FTIR. The results of X‐ray diffraction showed
that interest phase was formed, indicating that the
method for obtaining the phase is effective. It was
observed that the temperature increase leads to an
increase in crystallite size. This fact is in line with other
studies in the literature.

KEY‐WORDS: Pechini, Cerium, Zinc and Atmospheric Oxidant
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SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA MISTO DE ÓXIDOS DE CÉRIO E ZINCO OBTIDOS PELO
MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS.
INTRODUÇÃO
Trabalhos relevantes mostram que dentre os métodos descritos, o processo desenvolvido
por Pechini e método de Gel‐Combustão são os mais adequados para obtenção de óxidos
cerâmicos com estrutura tipo fluorita e/ou Hexagonal, produzindo, na maioria dos casos, óxidos
homogêneos de características interessantes para catálise ambiental (Kalyani, P., 2002).
O processo dos precursores poliméricos, também chamado método de Pechini (Pechini,
1967; Nobre, 1996) mostra amplas aplicações na obtenção de soluções sólidas em sistemas de
óxidos, a partir de polímeros organometálicos.
O óxido de cério tem sido utilizado em muitos processos industriais porque a incorporação
de uma pequena quantidade desse elemento em suas estruturas acarreta em um material com
excelente resistência térmica e mecânica, alta capacidade de estocagem de oxigênio (OSC) entre
outras propriedades. O óxido de zinco tem sido utilizado em função das suas propriedades
ópticas, em processos de fotocatálise em presença da radiação ultravioleta para decompor
aminas, sendo composto excelente para aplicação de decomposição de organopoluentes
(Chaorong li, 2011). Um fato relevante do referido trabalho foi a maior atividade fotocatalítica do
óxido misto de CeO2/ZnO, obteve em relação aos óxidos separados. Este trabalho tem como
objetivo síntese e caracterização da mistura de óxidos de Cério e Zinco obtidos pelo método dos
precursores poliméricos, calcinados com a presença de atmosfera ambiente.
MATERIAIS E MÉTODOS
Neste processo utilizou‐se a relação molar 3:1 de ácido cítrico e cátions metálicos e o
agente complexante (etileno glicol) foi adicionado numa razão de 40/60(% massa) em relação ao
ácido cítrico. As soluções precursoras contendo os cátions metálicos foram preparadas a partir de
nitrato de zinco hexahidratado, nitrato de cério hexahidratado, ácido cítrico e etilenoglicol. Para
a preparação da resina polimérica do sistema Ce/Zn, preparou‐se inicialmente uma solução de
citrato de zinco, dissolvendo o nitrato de zinco hexahidratado em uma solução de ácido cítrico
anidro, até total solubilização. Em seguida determinou‐se por análise gravimétrica o percentual
em massa de cobalto, calcinando‐se em cadinhos de alumina volumes de citrato de cobalto (3 ml)
à temperatura de 1000 °C /1 h. Após a obtenção do “Puff”, o material obtido a 300ºC/2h, foi
submetido análise termogravimétrica. E após realizada a análise o mesmo foi submetido à
calcinação nas temperaturas de 900ºC e 1050º. Após calcinação foram realizadas as seguintes
caracterizações FTIR e DRX.
Os espectros de absorção na região do infravermelho foram registrados em um aparelho da
marca Nicolet 470 Nexus FTIR spectrometer na faixa de 4000 a 400 cm‐1. Os pós foram
previamente triturados para homogeneização com o objetivo de se produzir material com
granulométrica uniforme para obtenção das pastilhas, as quais foram confeccionadas com o KBr,
em que a fase oxida foi dispersa e prensada.
Na caracterização de DRX para materiais sólidos utiliza‐se o método de pó que foi realizado
através de radiações eletromagnéticas de comprimento de onda determinado do CuKα. O qual é
utilizado para determinar a estrutura cristalina, desde que o material em estudo seja sólido e
suficientemente cristalino para difratar os raios‐X e esteja presente em quantidades maiores que

5 %. Os difratogramas de raios‐X das amostras de Ce/Zn obtidos em uma varredura de 5 a 800
graus em um equipamento shimadzu modelo XRD 6000.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os sistemas de Cério e Zinco obtidos por método dos precursores poliméricos foram
caracterizados por Análise Termogravimétrica (TG), Técnicas de Infravermelho e difração de
raios‐X.
A Figura 1 ilustra a curva termogravimétrica do sistema CeO2/ZnO, calcinado a 300ºC/2h.
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Figura 1. Análise Termogravimétrica do material obtido a 300°C/2h.
A curva termogravimétrica do sistema CeO2/ZnO, demonstra que o sistema tem uma
excelente estabilidade térmica, pois possui uma perda de massa com cerca de 9 % em peso, que
ocorre desde do início da análise até 1200ºC.
A Figura 2 ilustra o espectro de infravermelho do sistema calcinado a 900 oC.
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Figura 2. Espectros de infravermelho da amostra calcinada em atmosfera ambiente a 900ºC.

Intensidade Relativa

De acordo com a Figura 2, a banda observada na região do infravermelho entre 4000 e
3500 cm‐1 é atribuída ao estiramento O‐H proveniente da água de hidratação aprisionada pela
resina, bem como aquelas proveniente do grupo O‐H do citrato e ainda umidade obtida pela
pastilha de KBr. Outra banda é observada em torno de 2500 cm‐1 e está relacionada ao
estiramento do grupo RCOOR do grupo éster. Nenhuma banda característica de nitrato iônico foi
encontrada no espectro, indicando a completa decomposição desse composto na calcinação
acima de 900ºC.
A Figura 3 ilustra a difração de raios‐X dos sistemas calcinados a 900 e 1050 oC.
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Figura 3. Difração de raio‐X para os sistemas CeO2‐ZnO calcinadas em atmosfera ambiente em
900 e 1050°C.

Observa‐se que em todas as composições analisadas foram identificados picos de difração
bem definidos e com elevado grau de cristalização, característicos das fases CeO2/ZnO (JCPDS #
34‐0394) e (JCPDS # 36‐1451), respectivamente. Resultados similarmente obtidos por (Chaorong
li, 2011) como mostrado na Figura 1. Todos os picos foram indexados e referentes às fases
cristalinas já mencionadas. Outro aspecto importante foi o aumento da cristalinidade obtido no
sistema calcinado a 1050ºC, verificado pela presença de picos bem definidos e com maiores
valores de intensidade relativa cerca de 3500 U.I. em comparação com o sistema calcinado a
900ºC.
CONCLUSÕES
O sistema apresentou uma excelente estabilidade térmica com uma perde de massa de
9% até 1200 °C, confirmado pelas pequenas intensidades das bandas de infravermelho.
As fases foram formadas com estruturas cristalinas bem características. O aumento de
temperatura gera um aumento da cristalinidade do sistema para a amostra de 1050°C.
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RESUMO
A Educação Especial e Inclusiva é uma realidade bem
presente em nosso país. Porém, como não há uma
preparação dos docentes para atender às necessidades
desses discentes, a vivência leva a uma oferta de
conteúdos inferior ao que realmente deveria ser
abordado. Nem tão pouco se tem materiais específicos
para auxiliarem na orientação, e também na facilidade
desse alunado assimilar o conteúdo pedagógico
apresentado pelo professor(a), o que acaba tornando o
sonho da integração um pouco distante. Existe um
encadeamento entre teoria e prática envolvendo
aspectos que devem ser articulados quando se trata de

ensino‐aprendizagem. Para este trabalho buscaram‐se
sujeitos que apresentam deficiência visual adquirida,
focando‐se nas dificuldades encontradas, dentre estas a
ausência de Materiais Didáticos Adaptados (MDAs) para
um melhor entendimento de conceitos químicos. A
pesquisa foi do tipo qualitativa, envolveu alunos
normovisuais do segundo ano do ensino médio e alunos
com deficiência visual (baixa visão, cegos com memória
visual). Os materiais utilizados foram objetos que
tivessem fácil acesso aos estudantes que estavam
envolvidos com o trabalho, e que ao mesmo tempo
facilitasse o aprendizado dos deficientes.

PALAVRAS‐CHAVE: inclusão, deficientes visuais, reações químicas.

TEACHING CONCEPTS OF CHEMICAL REACTIONS FOR HOLDERS OF VISUALLY
IMPAIRED
ABSTRACT
The Special and Inclusive Education is a very
present reality in our country. However, as there is not a
preparation of teachers to meet the needs of these
students, the experience leads to an offer for less than it
really should be addressed content. Nor has specific
materials to assist in orientation, and also the ease of
these students assimilate pedagogical content
presented by the teacher, which ends up making the
dream of integration a distant. There is a linkage
between theory and practice involving aspects that
should be articulated when it comes to teaching and

learning. For this work were sought subjects who have
acquired visual impairment, focusing on the difficulties
encountered, among which is the absence of
Instructional Materials Adapted (IMA) to a better
understanding of chemical concepts. The research was
qualitative type involved sighted sophomores and high
school students with visual disabilities (low vision, blind
with visual memory). The materials used were objects
that had easy access to the students who were involved
with the work, and at the same time facilitate the
learning disabled.

KEY‐WORDS: inclusion, visually impaired, chemical reactions.
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ENSINANDO CONCEITOS DE REAÇÕES QUÍMICAS PARA PORTADORES DE DEFICIENTES VISUAIS
INTRODUÇÃO
A inclusão social certamente tem sido um dos amplos reptos do mundo globalizado,
gerando conseqüências multidisciplinares. A redução das desigualdades em nossa sociedade é
tema que ganha proeminência nas mais diversas pesquisas científicas, afinal, devemos refletir à
cerca de uma sociedade realmente inclusiva e que, prestigie cada dia mais a inclusão destes
grupos.
O Artigo 58 da LDBEN (lei 9394/96) preconiza que educandos portadores de necessidades
especiais têm direito a educação especial oferecida preferencialmente na rede regular de ensino.
Antes discriminados, hoje são incentivados e estimulados a iniciar e concluir seus estudos em
nível básico. Este fato tem reflexo no ensino superior. Há alguns anos tem aumentado nas
universidades brasileiras o número de discentes portadores de necessidade especiais. Segundo o
censo de 2010, cerca de 35,5 milhões de brasileiros possuem deficiência visual, cerca de 4% estão
no Nordeste brasileiro, aproximadamente 1,4 milhões de nordestinos.
Com a divulgação e a ação gradativa da Educação Inclusiva, a diversidade nas salas de aula
de instituições de Ensino Médio, sejam elas públicas ou privadas, vem aumentando
exponencialmente. Em decorrência da face dessa situação, o professor se depara com novos
desafios, sendo necessária uma reformulação na sua prática metodológica, com o objetivo de
atender às necessidades do seu novo público alvo, mais diversificado do que antes. Sob essa
perspectiva, iniciamos o desenvolvimento de um estudo voltado à elaboração de recursos
didáticos que facilitem a aprendizagem da disciplina de química para alunos portadores de
deficiência visual que estejam incluídos em “salas comuns” de Ensino Médio, proporcionando‐
lhes idênticas oportunidades, no que tange à efetivação do processo de ensino‐aprendizagem.
A inclusão dos alunos com necessidades especiais em salas de aulas comuns está
acontecendo, em geral, com pouco aprendizado para esses alunos. No caso de alunos cegos,
além da ausência de professores capacitados, a falta de materiais adaptados é um dos grandes
responsáveis por esse problema, particularmente quando se trata de Ensino de Química.
Considerando que os conhecimentos adquiridos pelos alunos cegos ou de baixa visão devem ser
idênticos e com o mesmo grau de exigência dos alunos normovisuais e tendo como referencial a
teoria de Vigotsky, desenvolvemos materiais instrucionais e sequências didáticas que possam
contribuir para a aprendizagem de conceitos relacionados ao conteúdo de reações químicas, no
atual contexto de inclusão.
Incluir na educação básica a pessoa com deficiência visual é fazer jus a um olhar mais
atento, mais minucioso, em face da possível adaptação do deficiente para com o grupo, e vice –
versa, sendo assim, não podemos idealizar uma inclusão meramente fantasmagórica, isto é,
apenas colocar essa pessoa em meio aos outros, e deixar fluir naturalmente sua interação.
Devemos ter um suporte concreto oferecido pela Instituição na qual garantirá à aceitação de
ambas as partes, e por conseqüência, conseguirão abordar elevados resultados sobre o ensino‐
aprendizagem deste grupo.
Este trabalho, objetiva elaborar material didático para auxiliar na aprendizagem do aluno
deficiente visual no que concerne ao aprendizado de Química. A confecção de cartazes em alto
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relevo com a escrita química é de fácil realização, devido à alta acessibilidade dos materiais
necessários para este fim, explorando não apenas os conhecimentos restritos da disciplina
Química, mas abrangendo questões que necessitem de uma avaliação crítica por parte dos
alunos e da elucidação de sua postura frente a questões sociais. Assim como, o desenvolvimento
de recursos didáticos que visam aumentar a interação entre o conhecimento e os alunos
portadores de alguma deficiência surge como um caminho profícuo à facilitação da concretização
do processo de aprendizagem desses alunos que, por conseguinte, implica em uma aproximação
da materialização dos anseios da Educação Inclusiva.
A importância da utilização do sentido do tato para a exploração de materiais palpáveis,
do ábaco, e do código Braille nos mais variados âmbitos do conhecimento deve ser assinalada,
trabalhando a utilização de recursos didáticos tridimensionais, entre outros, facilitando a
aprendizagem do deficiente visual (Scholl apud Masini, 1974, pg. 66).
Em suma, a produção de materiais didáticos voltados para o ensino de Química para
alunos portadores de deficiência visual deve estar pautada na exploração da percepção do
deficiente visual, buscando meios que facilitem a sua aprendizagem e, por consequência,
ascendendo à interação existente entre sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento.
No ensino da química, para alunos portadores de deficiência visual, podem ser utilizadas
novas tecnologias como recursos didáticos que visem à facilitação do processo de ensino‐
aprendizagem, estando aí inclusos os softwares, materiais impressos, instrumentos e utensílios,
recursos audiovisuais, entre outros. Dentre as novas tecnologias mencionadas, destacamos os
instrumentos e utensílios que explorem a habilidade tátil destes alunos, buscando com isso, a
aproximação dos respectivos alunos com o determinado conhecimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
A investigação do objeto do estudo desenvolveu‐se no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus João Pessoa, situado no bairro de Jaguaribe,
na cidade de João Pessoa em 2013. Para o alcance dos objetivos, foi realizado inicialmente um
levantamento qualitativo, tendo como base o cadastro dos alunos com necessidades
educacionais especiais regularmente matriculados no ensino médio na instituição de ensino.
Como resultado deste levantamento foi selecionado uma turma de 2º ano do ensino médio
integrado ao curso técnico de instrumentos musicais por haver a presença de duas alunas
portadoras de deficiência visual.
Para a coleta de dados qualitativos, fez‐se um levantamento das condições da UE em
receber esses alunos e dos materiais didáticos disponíveis para os mesmos (com ênfase nos
deficientes visuais), então, iniciou‐se a verificação dos aspectos positivos e negativos desses
materiais. Tendo em vista uma melhor adequação e buscando contribuir para o desenvolvimento
e aprimoramento da metodologia que foi proposta neste trabalho, empregaram‐se como
critérios para esta verificação: a existência, ou não, de materiais didáticos, o conteúdo de química
utilizado como referência pelos docentes e a conservação dos materiais didáticos.
No plano de estudo de Química não se deve ensinar apenas à perspectiva teórica. Então,
como ensinar conteúdos químicos a deficientes visuais permitindo a esse educando comprovar a
aprendizagem a partir da experimentação do fenômeno?
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A partir desta preocupação, foram desenvolvidas algumas reações químicas com a ajuda
dos alunos deficientes visuais e confeccionados cartazes em alto relevo, experimentadas em
laboratório de química e em sala de aula com a turma de 2º ano do curso técnico em
instrumentos musicais do IFPB. Ainda que se trate de pequenas práticas de laboratório, serão
mais eficientes, se realizarmos utilizando todos os sentidos possíveis. Segundo Martí (1999), o
laboratório de Ciências é um método didático imprescindível em todas as escolas, porém
sabemos que nem todas as instituições de ensino disponibilizam o referido espaço. Por isso,
muitas práticas aqui citadas foram executadas em sala de aula. Quando disponível, este
ambiente escolar, o laboratório, deverá ser pensado para atender estudantes com visão normal,
devendo também estar preparado para receber estudantes com deficiência visual. Os alunos
devem ser encorajados a usar as informações que recebem através dos outros sentidos, para
compensar a falta de visão. O olfato pode distinguir diferentes substâncias; o material de
laboratório pode ser mostrado através do tato; a audição permite obter informações várias,
como a libertação de um gás. Os outros sentidos, estando bastante mais treinados, permitem
realizar um número enorme de investigações.
Muitos problemas nos surpreendem na sala de aula e, sem dispor de recursos para
solucioná‐los, restam‐nos a sensibilidade, a criatividade e a ousadia de tentar sempre novos
caminhos, novas construções. Este trabalho foi desenvolvido a partir da necessidade de propiciar
um ensino prático de qualidade ao estudante portador de deficiência visual e do estímulo ao
aprendizado de alunos videntes ao trabalhar e preparar estes recursos facilitadores da
compreensão da química aos colegas de turma, além de avaliações tanto da aprendizagem
quanto da integração de todos os alunos da turma. A atuação dos estudantes‐alvo do projeto, no
final do período escolar, como monitores de colegas deficientes visuais, auxiliando‐os na
compreensão de conceitos básicos do conteúdo, é um, dentre muitos resultados alcançados.
A metodologia deste trabalho foi organizada através das seguintes etapas:
1ª Etapa: Inicialmente foi realizada uma reunião com os alunos deficientes visuais e os
normovisuais para apresentação da proposta de criação de materiais que auxiliassem no ensino
da química.
2ª Etapa: Estando os alunos cientes da aplicação do projeto, foi estabelecido um horário extra
sempre às terças feiras durante todo o ano letivo de 2013. A pesquisa abordou o conteúdo de
reações químicas.
3ª Etapa: Logo no inicio das atividades da pesquisa foi feito um levantamento de dados através
de questionamentos orais de diagnóstico com questões quanto à importância da química, dos
conteúdos abordados em sala de aula e das propostas de elaboração de materiais que
contribuísse no entendimento do assunto por portadores de deficiência visual.
5ª Etapa: Foram elaborados materiais alternativos, através de atividades práticas, no preparo de
materiais didáticos a partir de cartolina, etil vinil acetato (ou espuma vinílica acetinada ‐ EVA),
cola de contato e tinta 3D em alto relevo que facilita a leitura tátil.
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Figura 1: Conceitos de reações químicas sendo trabalhados por meio da escrita Braille.
6ª Etapa: foram organizadas também aulas teóricas com temas relacionados com os conceitos
iniciais, fundamentais para o entendimento dos experimentos;
7ª Etapa: Durante as aulas práticas, foi solicitado que os alunos videntes explicassem os
procedimentos para os alunos portadores de deficiência visual, permitindo aos participantes
refletirem sobre sua aprendizagem e as dificuldades sentidas pelos alunos portadores de
deficiência visual.

Figura 2: Explicações sobre as práticas por alunos normovisuais.
8ª Etapa: Como existem poucos materiais didáticos na área de química, escrito em Braille, e que
servisse para facilitar o entendimento dos alunos deficientes visuais, foi elaborada uma apostila
em Braille para facilitar o entendimento teórico.
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Figura 3: Apostila preparada com os conceitos teóricos de reações químicas, como material de
apoio para o entendimento dos alunos portadores de deficiência visual.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para alunos com deficiência visual, devemos elaborar uma aula diferente, utilizando
recursos dos quais serão fundamentais para a compreensão do conteúdo. Em termos teóricos
devemos recorrer ao sistema Braille, elaborando‐se apostila com o conteúdo abordado, uma vez
que se torna difícil o acesso a bibliografias escritas nesta linguagem.
Para Vigotsky toda aprendizagem está baseada na interação
entre o sujeito e o objeto de modo indireto, isto é, esta
relação é sempre mediada pelos signos (principalmente a
linguagem) que são elaborados pela sociedade.

Na parte prática podemos utilizar materiais como palito, canudos, bola de isopor, pedaços
de madeira, etil vinil acetato (ou espuma vinílica acetinada ‐ EVA), entre outros recursos que
possibilitam as reproduções dos conteúdos de química. Porém, trabalhos em grupo podem ser de
grande utilidade em situações difíceis. Trabalhando com um colega, o aluno pode confrontar
dados, fazer cálculos, enquanto seu colega se encarrega de tarefas onde ele não pode colaborar.
Desta forma, a aula de química permite criatividade, integração e participação da classe, tanto na
teoria como na prática, contribuindo no desenvolvimento do indivíduo e na inclusão educacional.
Considerando que a produção de textos em Braille pela professora ou pelo setor
responsável por apoio aos discentes portadores de necessidades especiais pode ser demorada
devido à demanda, julgou‐se interessante fornecer meios alternativos para que as equipes
pudessem preparar seus próprios textos nesse alfabeto. Uma alternativa de se escrever Braille é
instalar o programa “Braille Fácil” em um computador (http://intervox.nce.ufrj.br/brfacil/). O
programa é composto de: editor de texto integrador, editor gráfico para gráficos táteis, pré‐
visualizador da impressão Braille, impressor Braille automatizado, simulador de teclado Braille,
utilitários para retoque em Braille e utilitários para facilitar a digitação. Com este programa, é
possível escrever em Braille negro (somente os pontos correspondentes de cada letra ou
símbolo, sem relevo) no Word. Basta abrir a tela do programa e selecionar a opção “Braille no
Word” no menu “Arquivo”. Abrirá a tela do Word com uma nova fonte chamada “Braillekiama”.
Basta digitar o texto normal, tamanho de letra 24, que o programa já traduz para Braille negro.
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Após a impressão, basta cobrir os pontos com cola, de preferência colorida para facilitar a
integração com alunos videntes, que o texto estará pronto para a leitura táctil.
Durante as aulas práticas, foi solicitado que os alunos videntes explicassem os
procedimentos para os alunos portadores de deficiencia visual, permitindo aos participantes
refletirem sobre sua aprendizagem e as dificuldades sentidas pelos alunos deficientes visuais.
Como existem poucos materiais didáticos na área de química, escrito em Braille, e que
servisse para facilitar o entendimento dos alunos deficientes visuais, foi elaborada uma apostila
em Braile para facilitar o entendimento teórico (Figura 3).
CONCLUSÕES
Pode‐se exemplificar a importância do sentido da visão por algumas exclamações de uso
comum onde a visão substitui outros sentidos: “vê como isto soa”, “vê como cheira”, “vê como
sabe bem”, “vê como é duro”. (CAMARGO, 2008, p. 18) O impacto cultural da visão encontra‐se
presente também no uso cotidiano da palavra ver e de seus derivados. Para Vigotski a
aprendizagem ocorre por meio da mediação, isto é, o relacionamento do aprendiz com pessoas
mais experientes como pai, irmão mais velho, professor ou um colega. Essa mediação não é
direta; ela ocorre por meio de signos, principalmente pela linguagem, assim, “com o auxílio de
outra pessoa, toda criança pode fazer mais do que faria sozinha – ainda que se restringisse aos
limites estabelecidos pelo grau de seu desenvolvimento”.
As pessoas com deficiência visual desenvolvem mais outros sentidos como o tato, olfato,
audição e memória, a fim de compensar a falta de visão. Essa compensação não é orgânica e sim
social, ou seja, o tato do cego, por exemplo, não é melhor do que de um vidente, mas recebe
mais atenção para compensar a falta da visão e fazer com que o cego tenha uma melhor
integração social. Podemos concluir que a inclusão escolar é um processo que se faz necessário
na vida dos portadores de necessidades especiais, No entanto, sua inclusão não se deve apenas
restringir a incluir o aluno deficiente visual e sim a integrá‐lo de forma plena e continua,
tornando participante sem diferença ou privilégio algum dos demais alunos, em termos de
aprendizagem e avaliações.
Incluir socialmente, significa “(...) normalizar uma pessoa não
significa torná‐las normal. Significa dar a ela o direito de ser
diferente e ter suas necessidades reconhecidas e atendidas
pela sociedade.”

Os materiais desenvolvidos (Braille alternativos, garrafas plásticas, bexigas, vinagre,
bicarbonato de sódio etc) bem como as seqüências didáticas propostas conduziram à
aprendizagem dos conceitos relacionados à reações químicas pelos alunos. Deve‐se salientar a
importância da participação dos alunos normovisuais na execução das atividades e da mediação
da professora, imprescindível para a condução do processo de ensino, de acordo com as
habilidades dos alunos, tanto os videntes quanto os deficientes visuais.
Considerando‐se que os produtos necessários à confecção dos materiais propostos são de
baixo custo e facilmente encontrados, esses instrumentos têm reais possibilidades de serem
utilizadas por outros docentes, inclusive os da rede pública de ensino.
O Brasil se comprometeu a oferecer Educação inclusiva pela LDB, e pela declaração de
Salamanca, porém, essa proposta tem encontrado vários obstáculos, posto que a falta de
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professores habilitados, a falta de conhecimento da comunidade escolar quanto às possibilidades
que esta proposta oferece e a não exigência de preparo profissional para o trabalho com esses
alunos, retardam a oferta de respostas educativas que atendam as necessidades educacionais
Especiais.
Para efetivar a educação inclusiva nas escolas brasileiras é necessária, além de políticas
que garantam a implantação da proposta, a reestruturação das escolas para acomodar e auxiliar
os alunos em sua vida escolar, bem como oferecer meios para que os professores se atualizem e
se adaptem à nova forma de trabalho. O trabalho contribuiu no desenvolvimento de material
didático no ensino de química, fornecendo subsídios para uma educação de qualidade, inclusiva e
mais justa.
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RESUMO
O biodiesel produzido no Brasil pode ser usado puro
(B100) ou misturado ao Diesel em motores do ciclo
Diesel. A proporção é expressa como B5, B20 e B50 que
representam uma concentração de 5, 20 e 50% de
biodiesel no Diesel. Este trabalho teve como objetivo
avaliar os parâmetros reológicos e o perfil
termogravimétrico de misturas de Biodiesel/Diesel. O
biodiesel foi obtido pela reação de transesterificação via
catálise homogênea alcalina, rota metílica e etílica. As
misturas metílicas e etílicas Biodiesel/Diesel foram
preparadas em proporções volumétricas: B5, B10, B15,
B20 e B25. O estudo reológico foi realizado em um

Viscosímetro, marca Brookfield, modelo LV‐DVII, na
temperatura de 25 °C. As curvas termogravimétricas
foram obtidas em Analisador Térmico, TA Instruments,
SDT, 2960. Os resultados mostraram que as amostras
B5, B10, B15, B20, B25, B100 e Diesel apresentam
comportamento reológico pseudoplástico e que o
aumento de Diesel na mistura diminui a viscosidade das
mesmas. As curvas TG apresentaram deslocamento do
perfil à medida que o teor de biodiesel aumenta na
mistura. Sugere‐se a partir dos parâmetros reológicos e
térmicos que as misturas Biodiesel/Diesel são viáveis
para serem utilizadas em motores do ciclo diesel.

PALAVRAS‐CHAVE: misturas de biodiesel, reologia, análise térmica, diesel.

EVALUATION PARAMETERS AND PROFILE RHEOLOGICAL THERMOGRAVIMETRIC BIODIESEL
BLENDS/DIESEL
ABSTRACT
The biodiesel produced in Brazil can be used neat (B100
) or blended with diesel in Diesel cycle engines. The ratio
is expressed as B5, B20 and B50 representing a
concentration of 5, 20 and 50 % of biodiesel in diesel.
This study aimed to evaluate the rheological parameters
and thermogravimetric profile Biodiesel blends/Diesel.
Biodiesel was obtained by alkaline transesterification
reaction via homogeneous catalysis, methyl and ethyl
route. The methylic mixtures and ethylic biodiesel/
diesel were prepared in volumetric proportions: B5, B10,
B15, B20 and B25. The rheological study was conducted

in a viscometer, brand Brookfield, model LV‐ DVII, at 25 °
C. The thermogravimetric curves were obtained for
Thermal Analyzer, TA Instruments SDT 2960. Results
showed that the samples B5, B10, B15 , B20 , B25 , B100
and Diesel have a pseudoplastic rheological behavior
and increased diesel decreases the viscosity of the
mixture thereof. The displacement of TG curves showed
profile as the amount of biodiesel in the blend increases.
It is suggested from the rheological and thermal
parameters that Biodiesel/Diesel mixtures are feasible
for use in diesel engines.

KEY‐WORDS: biodiesel blends, rheology, thermal analysis, diesel.
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS REOLÓGICOS E PERFIL TERMOGRAVIMÉTRICO DE MISTURAS
DE BIODIESEL/DIESEL
INTRODUÇÃO
O uso de combustíveis renováveis, em substituição ao combustível derivado de petróleo,
vem se tornando cada vez mais evidente devido a forte preocupação com as recentes mudanças
climáticas globais. No Brasil a produção de biodiesel vem sendo incentivada por vários programas
oficiais, para uso principalmente em misturas com o diesel.
O Brasil, por dispor de condições apropriadas de clima e solo, apresenta extensas áreas
produtivas com alta capacidade de cultivo de plantas oleaginosas, as quais ampliam as opções de
fontes de matérias‐primas para produção de biodiesel, tanto a partir das culturas convencionais
já bastante exploradas como a soja, a palma, o algodão, a mamona e o girassol, milho, como a
partir de espécies nativas e não convencionais, tais como o babaçu e o pinhão‐manso (ANP,
2013). Dados relevantes apontam a participação das três principais matérias‐primas empregadas
na produção de biodiesel em todo o Brasil. Em 2013, no acumulado até novembro a participação
das três principais matérias‐primas foi 74,3% (soja), 19,2% (gordura bovina) e 2,3% algodão
(BRASIL, 2013).
O biodiesel é definido como um combustível alternativo constituído por uma mistura de
ésteres obtidos por esterificação de ácidos graxos ou por transesterificação de triacilglicerídeo.
Sua principal aplicação é como combustível, podendo substituir parcial ou totalmente o Diesel
em motores com ignição por compressão (SUAREZ et al., 2009).
Na reação de transesterificação, o triacilglicerídeo reage com um álcool na presença de
catalisador ácido ou básico, resultando em moléculas menores de ésteres de ácidos graxos e
glicerol. O processo geral é uma sequencia de três reações consecutivas: mono e diacilglicerídeos
são formados como intermediários (KNOTHE et al., 2006; DANTAS, 2010).
O biodiesel foi introduzido na matriz energética brasileira em 2005 e, atualmente, é
obrigatória a adição de 5% desse biocombustível ao Diesel de petróleo comercializado em postos
sujeitos à inspeção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
responsável pela regulamentação e fiscalização do setor de combustíveis no País. O Brasil está
entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, com uma produção anual,
em 2011, de 2,6 bilhões (Litros/ano) (ANP, 2013). A proporção de biodiesel misturado ao Diesel é
expressa através da nomenclatura aceita mundialmente, o BX onde X é porcentagem do biodiesel
na mistura com o Diesel. Por exemplo, B2, B5, B20 e B50 representam uma concentração de 2, 5,
20 e 50% de biodiesel no Diesel, respectivamente.
Nas últimas décadas, as técnicas termoanalíticas adquiriram importância crescente em
todas as áreas de conhecimento na química básica e aplicada. As técnicas de análise térmica
podem ser consideradas como um instrumento essencial nos estudos da cinética e mecanismo
das substâncias, pois fornecem inúmeras e variadas informações. Tais técnicas incluem a
termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial (DSC), entre outras. As curvas
termogravimétricas (TG/DTG) podem ser utilizadas para estimar a qualidade de óleos e gorduras
através da determinação de parâmetros cinéticos e do período de indução oxidativo. Estas
técnicas são mais precisas e sensíveis que as convencionais, requerem menor quantidade de
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massa e os resultados são obtidos com maior rapidez (FARIAS et al., 2002). A Termogravimetria é
uma técnica na qual a variação de massa que ocorre na amostra, perda ou ganho, é
acompanhada em função do tempo (a uma temperatura constante) ou em função da
temperatura.
A Reologia é definida como o estudo da mudança na forma e no fluxo da matéria,
abrangendo elasticidade, viscosidade e plasticidade (BROOKFIELD ENGINNERING LABORATORIES,
1994). As propriedades de fluxo são usualmente ilustradas utilizando gráficos da tensão de
cisalhamento e da viscosidade em função da taxa de cisalhamento.
A viscosidade de um sistema newtoniano é constante e independente da taxa de
cisalhamento, caso contrário, o sistema é dito não newtoniano. Um sistema pseudoplástico
apresenta uma diminuição da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento (NIKUMBH et
al., 1991). O sistema também pode ser dilatante, ou seja, a viscosidade aumenta com o aumento
da taxa de cisalhamento.
A tixotropia e a reopexia são efeitos dependentes do tempo. Em um sistema tixotrópico, a
viscosidade diminui se o sistema é mantido sob uma taxa de cisalhamento constante. Na
reopexia, ocorre o efeito contrário, ou seja, a viscosidade aumenta se o sistema for mantido
constante (NIKUMBH et al., 1991).
Inserido neste contexto e tendo em vista a relevância do biodiesel como combustível, este
trabalho teve como objetivo geral avaliar os parâmetros reológicos e o perfil termogravimétrico
de misturas de Biodiesel/Diesel.
MATERIAIS E MÉTODOS
A reação de transesterificação via catálise homogênea alcalina e rota metílica e etílica foi
realizada seguindo metodologia descrita por Dantas (2006). As misturas metílicas e etílicas
Biodiesel/Diesel foram preparadas em proporções volumétricas: B5, B10, B15, B20 e B25.
O estudo reológico para as misturas de Biodiesel/Diesel foi realizado em um Viscosímetro,
marca Brookfield, modelo LV‐DVII, na temperatura de 25 °C, usando um adaptador para amostras
pequenas, acoplado a um controlador de temperatura.
As curvas termogravimétricas foram obtidas em Analisador Térmico, TA INSTRUMENTS,
SDT 2960 através do método não isotérmico de análise, na razão de aquecimento de 10 °C.min‐1,
atmosfera de nitrogênio e intervalo de temperatura de 25 – 700 °C, visando verificar o perfil da
decomposição térmica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudo Reológico
O estudo reológico das misturas de Biodiesel/Diesel foi realizado com o intuito de
determinar alguns parâmetros, tais como: viscosidade e comportamento reológico.
A Figura 1 ilustra a variação da taxa de cisalhamento versus tensão de cisalhamento,
objetivando avaliar se o comportamento é pseudoplástico, newtoniano ou dilatante.
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(a)
(b)
Figura 1 – Comportamento reológico das misturas de Biodiesel/Diesel: (a) Rota metílica e (b)
Rota etílica.
Com base na Figura 1, observa‐se que as misturas B5, B10, B15, B20, B25, B100 e Diesel
apresentam comportamento reológico semelhante. Percebe‐se também que, à medida que o
percentual do Diesel na mistura aumenta, diminui a viscosidade das mesmas. Fato justificado,
através da Figura 2.

(a)
(b)
Figura 2 – Viscosidade das misturas de Biodiesel/Diesel: (a) Rota metílica e (b) Rota etílica.
O comportamento reológico das misturas de Biodiesel/Diesel, em relação à taxa de
cisalhamento foram avaliados a partir da seguinte relação contida na equação 1.
=km
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Aplicando o logaritmo, tem‐se (equação 2):
log = log k + m log 

equação (2)

Em que  é a tensão de cisalhamento,  a taxa de cisalhamento, k a viscosidade e m é o
índice de escoamento, adimensional e caracteriza o desvio em relação ao escoamento ao
comportamento Newtoniano (DANTAS, 2006). Os sistemas podem ser classificados quanto ao
tipo de escoamento em pseudoplásticos (m<1), newtonianos (m=1) e (m>1) dilatantes.
Construindo o gráfico de log  versus log , calcula‐se o valor de m através do coeficiente
angular da reta (CONCEIÇÃO et al., 2005). A Tabela 1 contêm os resultados de m, que indicam o
comportamento reológico do material estudado.

Valores de m

Tabela 1 – Valores de m das diferentes amostras.
Amostras
Rota metílica
Rota etílica

B5
0,87

B10
0,87

B15
0,85

B20
0,85

B25
0,88

B100
0,88

Diesel
‐

0,82

0,88

0,92

0,86

0,86

0,88

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

0,89

Fonte – Laboratório de Combustíveis e Materiais.

Conforme os dados da Tabela 1, percebe‐se que todas as amostras apresentaram
comportamento pseudoplástico. Por outro lado, um comportamento pseudoplástico se
caracteriza pela diminuição da resistência do material ao escoamento com o aumento da
velocidade de cisalhamento, ou seja, a velocidade decresce com o aumento da taxa de
cisalhamento.
Perfil Termogravimétrico
As curvas TG das misturas apresentaram deslocamento do perfil à medida que o teor de
biodiesel aumenta na mistura, (Figura 3).
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(a)
(b)
o
Figura 3 – Curvas TG, em atmosfera de N2 na razão de aquecimento 10 C.min‐1 das misturas de
Biodiesel/Diesel: (a) Rota metílica e (b) Rota etílica.
CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que as amostras B5, B10, B15, B20, B25, B100 e Diesel
apresentam comportamento reológico pseudoplástico e que o aumento de Diesel na mistura
diminui a viscosidade das mesmas. As curvas TG apresentaram deslocamento do perfil à medida
que o teor de biodiesel aumenta na mistura. Sugere‐se a partir dos parâmetros reológicos e
térmicos que as misturas Biodiesel/Diesel são viáveis para serem utilizadas em motores do ciclo
diesel.
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RESUMO
Neste trabalho, demonstraremos a síntese e
comportamento eletroquímico de um novo
material, que foi preparado pela reação entre
o Vulcan XC72R previamente oxidado e
tiossemicarbazida. A base de Schiff resultante
apresentou
habilidades
quelantes,
especialmente em relação aos íons Cu2+, e foi
empregado como material de eletrodo para
avaliação voltamétrica de Cu2+ em meio

aquoso.
Nas
condições
experimentais
otimizadas, foram obtidos os seguintes
parâmetros: limite de quantificação = 4,86 x
10‐7 mol L‐1, limite de detecção = 1,46 x 10‐7
mol L‐1 e 83% de recuperação, indicando que o
método pode ser aplicado para a quantificação
de cobre em várias amostras de interesse
ambiental e industrial.

PALAVRAS‐CHAVE: tiossemicarbazida, voltametria, determinação de cobre.

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF VULCAN / CARBAZONE
FRONT OF DETERMINING VOLTAMMETRIC Cu2+ (aq)
ABSTRACT
In this work, we demonstrate the synthesis and
electrochemical behavior of a novel material,
which was prepared by reaction between
previously oxidized Vulcan XC72R and
thiosemicarbazide. The resulting Schiff base
presented chelating abilities, especially
regarding to Cu2+ ions, and was employed as
electrode material for the Cu2+voltammetric
evaluation in aqueous medium. In the
optimized experimental conditions, the

following
parameters
were
obtained:
‐7
quantification limit = 4,86 x 10 mol L‐1,
detection limit = 1,46 x 10‐7 mol L‐1 and 83% of
recuperation, which appoint out the method
could be applied to copper quantification in
several samples of environmental and
industrial interest.

KEY‐WORDS: thiosemicarbazide; voltammetry, copper determination.
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SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DO VULCAN/CARBAZONA
FRENTE A DETERMINAÇÃO VOLTAMÉTRICA DE ÍONS Cu2+(aq)
INTRODUÇÃO
Há diversas metodologias instrumentais disponíveis para a determinação de íons
metálicos, indicadas em função da natureza da amostra, nível de ocorrência do analito e custo da
análise. Dentre tais metodologias, destacam‐se pelas suas figuras de mérito, as técnicas
espectroscópicas (absorção e emissão) e eletroquímicas, sendo que estas últimas exigem menos
manipulação e tempo de operação (a depender da matriz), são mais acessíveis em termos de
custo, fácil portabilidade e podem fornecer informações adicionais considerando o
comportamento eletroquímico do sistema (PEREIRA et al 2003, KYAN et al 2013 e DIAS FILHO et
al 2006).
Como a reação de interesse para as metodologias eletroanalíticas ocorre na região
interfacial, isto é, eletrodo‐solução, desta interação dependem a versatilidade, a eficiência e a
performance da metodologia analítica. Pode ocorre, por exemplo, situações desfavoráveis em
que a interação do eletrodo com a amostra ocasione perda ou irreprodutibilidade nas medidas
(LOWINSOHN et. al, 2006). Desta forma, são importantes trabalhos que primem pelo
desenvolvimento de novos materiais que possam atuar de forma eficiente como superfícies de
eletrodo para a quantificação, cada vez mais seletiva e sensível, de substâncias de interesse,
como é o caso dos íons metálicos.
O nanomaterial Vulcan XC‐72 apresenta propriedades interessantes em termos de área e
condutividade, as quais o tornam um dos suportes de carbono mais amplamente empregados
para a confecção de eletrocatalisadores para células a combustível (BEZERRA et al, 2007). Este
material, por possuir grupos superficiais oxigenados, pode ser útil para geração de
tiossemicarbazonas, as quais apresentam propriedades quelantes (PEDERZOLLI, 2011).
Neste trabalho, foi proposta uma rota para a modificação do Vulcan com a consequente
formação de uma base de Schiff, visando aplicações eletroanalíticas, especificamente a
determinação voltamétrica dos íons Cu2+, a qual é de relevância em diversas matrizes, tais como:
efluentes, alimentos, fluidos biológicos e combustíveis.
MATERIAIS E MÉTODOS
Reagentes, Equipamentos e Técnicas
Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico (Merck, Aldrich). O nanosuporte de
carbono Vulcan XC 72R foi de procedência Cabot Corporation e as soluções foram preparada com
água ultra purificada pelo sistema Nanopure modelo 04741, da Barnstead.
As medidas de pH das soluções foram realizadas em um pHmetro modelo TEC‐3MP, da
Tecnal. Os espectros de infravermelho foram obtidos utilizando‐se o espectrofotômetro
Shimadzu, com transformada de Fourier, modelo IRPrestige‐21, acoplado a um computador Intel
Celeron, para registro dos dados, na região entre 4000 – 400 cm‐1, empregando pastilhas de KBr.
O banho ultrassom da Ultracleaner 750 Unique com frequência de 25 Hz, foi utilizado para
homogeneização do ink e para remoção das impurezas no eletrodo de trabalho.
As medidas eletroquímicas foram realizadas em um analisador voltamétrico Autolab
(Metrohm), modelo PGSTAT 302 acoplado a um computador Celeron D Intel dotado de uma
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interface GPES. Os experimentos eletroquímicos foram realizados em células de vidro pirex. O
eletrodo de trabalho usado foi o de carbono vítreo modificado com o Vulcan/tiossemicarbazona,
o eletrodo auxiliar foi o de platina e o eletrodo de referência foi o de Ag/AgCl (3,0 mol.L‐1).
Síntese do Vulcan‐Carbazona
O nanosuporte de carbono Vulcan XC 72R foi tratado com solução de HNO3 1,0 mol L‐1 em
condições de refluxo, por 3h. Em seguida, foi filtrado e lavado diversas vezes com água
deionizada até pH constante do filtrado, e seco em estufa a 70 °C. Para a reação de condensação
2,0 g deste material, correspondentes a 42,0 mmol de grupos ácidos superficiais (previamente
determinado pelo método de Boehm) foram postos em contato com 11,46g do ligante
tiossemicabazida (equivalente a 3 vezes o número de mmol de grupos ácidos), em refluxo
etanólico levemente ácido (por adição de gotas de HCl(conc)) por 2h, seguido de filtração e
secagem em a 50°C. O material assim obtido, Vulcan/Tiossemicarbazona, foi condicionado em
dessecador, sob vácuo.
Preparação do eletrodo
Para obtenção da superfície limpa, o eletrodo de carbono vítreo foi submetido a um
polimento manual, em suspensão de alumina de 0,1 µm, lavado com água purificada e
submetido ao banho ultrassom durante 10 min. A deposição 7 µL de um ink, suspensão contendo
o Vulcan/Tiossemicarbazona, sobre a superfície limpa deste eletrodo de carbono vítreo,
constituiu o eletrodo de trabalho. O ink foi preparado pela suspensão, e posterior sonificação (30
min), de 5,0 mg do nanosuporte modificado em volumes variados de água deionizada e etanol, e
100 μL de náfion, conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Composição das suspensões para a definição do eletrodo de trabalho
Ink
I
II
III
IV
V

Material (mg)

5,0

Náfion (mL)

Água (mL)

Etanol (mL)

0,1

1,92
1,40
1,68
1,20
1,00

0,48
1,00
0,72
1,20
1,40

Fonte – Laboratório de Pesquisa em Química Analítica UFMA‐ Cidade Universitária

Medidas Eletroquímicas
O tempo de secagem do eletrodo (30, 60, 90 e 120 min), a natureza do eletrólito (0,1 mol
‐1
L das soluções de: (NH4)2SO4, KNO3, CH3COONa/CH3COOH e H3PO4/K2HPO4) e o pH (2,5 – 5,0)
foram outros parâmetros considerados neste estudo. As secagem foram realizadas sob vácuo, os
pH foram ajustados com solução de H2SO4 0,5 mol L‐1, os experimentos foram conduzidos com
Cu2+ nas concentrações de 1,0 x 10‐3 ‐ 1,0 x 10‐4 mol L‐1, usando a técnica de Voltametria de Onda
Quadrada, no potencial de deposição de ‐0,5 V e tempo de deposição 120 s. As figuras de mérito:
desvio padrão, limite de detecção, limite de quantificação e recuperação, foram calculadas a
partir da curva analítica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudo dos grupos superficiais do suporte
A titulação seletiva dos grupos ácidos do suporte foi realizada antes e após o tratamento
com ácido nítrico (KALIJADIS et al, 2011). Estes materiais foram colocados em contato com
soluções de NaHCO3, Na2CO3 e NaOH. Em ordem, o NaHCO3 neutraliza apenas grupamentos
carboxílicos, enquanto que o Na2CO3 neutraliza grupos carboxílicos e lactônicos, e o NaOH
neutraliza todos os anteriores e os fenólicos.
Para o Vulcan não tratado, a quantidade de grupos oxigenados ácidos na superfície da
matriz foi bastante pequena, ponto de não serem detectadas variações nas amostras em contato
com o sais. Para aumentar o número de grupos oxigenados, optou‐se por oxidar o Vulcan com
HNO3. A necessidade destes grupos, especialmente C=O, é para que o ancoramento da
tiossemicarbazida na superfície (Equação 1), na formação de uma base de Schiff, acontecesse
mais intensamente, possibilitando uma maior modificação do suporte e, consequentemente,
maior eficiência em reações de complexação de alguns íons de metais.
S(C=O) + H2N-N2H3S → S(C=N-N2H3S) + H2O

(equação 1)

Após o tratamento ácido‐oxidativo, tanto por titulação, quanto por espectroscopia
vibracional (Figura 1) foi possível observar o aumento dos grupamentos oxigenados no Vulcan.
Os experimentos com NaOH indicaram um aumento no quantitativo de grupos ácidos de 21,0
mmol/g, enquanto que a região correspondente aos estiramentos (C=O), 1450 – 1022 cm‐1,
apresentou maior número de bandas para o suporte tratado com ácido nítrico. A presença de
grupos OH, (O‐H), na superfície dos suportes foi identificada por uma larga banda no espectro,
compreendida entre as frequências 3350 – 3250 cm‐1. A região compreendida entre 3012 – 2796
cm‐1 atribuiu‐se às frequências simétricas e assimétricas C‐H dos grupos CH3 e CH2. A banda que
surge entre 1760 – 1590 cm‐1 refere‐se ao estiramento (C‐O) altamente conjugado, na
configuração de quinona, ou ao alongamento de anéis aromáticos, cuja intensidade reforçada
pela presença de grupos fenólicos. Os estiramentos localizados na faixa compreendida entre
1450 – 1022 cm‐1 foram atribuídos ao estiramento (C=O) típicos de carbonilas de grupos
cetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos. A região correspondente a 750 – 650 cm‐1 corresponde a
frequências δ(C‐H) presente em aromáticos.
A banda em 2357 cm‐1, apesar da intensidade observada neste trabalho, é de difícil
atribuição. Silva et al, observaram para o Vulcan uma banda em 2400 cm‐1, a qual foi
tentativamente atribuída a deformação O– C– O, e que tinha contribuição da pastilha de KBr
(provavelmente forma de preparo da pastilha).
A modificação do suporte oxidado com a tiossemicarbazida pode ser confirmada por
espectroscopia vibracional na região do infravermelho (Figura 1c). Como se pode observar, há
nitidamente a presença de estiramentos característicos de grupos funcionais pertencentes ao
ligante: (C=S) 840‐732 cm‐1, (N‐N) 1037‐840 cm‐1 e (N‐H) 3368‐3175 cm‐1.
A partir do espectro do ligante, foram observadas bandas características das vibrações
(C=S), (N‐N) e (N‐H) na faixa de 840‐732 cm‐1, 1037‐840 cm‐1 e 3368‐3175 cm‐1,
respectivamente. A região entre 1643‐1620 cm‐1 foram atribuídos a vibrações de deformação
angular de grupos NH2 presentes na tiossemicarbazida. As bandas de absorção da ligação C‐N
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não‐conjugada compreende a região entre 1195‐1040 cm‐1. As atribuições para essas bandas
estão resumidas na Tab. 2. Em relação ao espectro do ligante, houve surgimento de uma banda
compreendida entre 1562 – 1546 cm‐1 correspondente a absorção da ligação C=N, indicando a
formação de uma base de Schiff, neste caso, a tiossemicarbazona.

a)

b)

c)

3 5 0 0

3 0 0 0

2 5 0 0

2 0 0 0

1 5 0 0

1 0 0 0

5 0 0

N u m e ro d e O n d a (c m -1 )

Figura 1‐ Espectros vibracionais na região do infravermelho do suporte de carbono Vulcan XC
72R: (a) sem tratamento prévio; (b) após a oxidação com HNO3; c) após a funcionalização com a
tiossemicarbazida. Experimentos em pastilhas de KBr
Foi possível confirmar, em solução, a afinidade entre o íon Cu2+ e a tiossemicarbazida por
espectros eletrônicos na região UV‐Vis para as soluções precursoras e a do produto formado. As
diferenças espectrais são claros indícios de coordenação, haja vista que nenhum dos precursores
apresentam transições eletrônicas na região do visível. Experimentos similares com outros íons
divalentes em solução (Fe, Co, Ni) não apresentaram alterações espectrais que evidenciassem
coordenação, sugerindo um certo grau de seletividade para interação da superfície
funcionalizada e os íons Cu2+.
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Caracterização do eletrodo de trabalho
Tempo de secagem e composição do ink
As condições de deposição do sólido sobre a superfície do eletrodo, no caso o disco de
carbono vítreo, influenciam na geometria, rugosidade e eficiência eletroquímica do eletrodo de
trabalho. O tempo e a forma de deposição, bem com o a natureza da mistura solvente são
parâmetros importantes que merecem consideração. Pela praticidade do processo, optamos pela
deposição e secagem sob condições de vácuo, o que facilita a evaporação da mistura solvente. A
Figura 2a apresenta os voltamogramas para os diferentes tempos de secagem do eletrodo
preparado a partir do ink III. As demais composições dos inks foram investigadas e apresentaram
resultados semelhantes aos apresentados, em que a maior amplitude de corrente faradáica foi
observada para o tempo de secagem de 90 min. Observam‐se o pico de corrente anódica em
aproximadamente 0,38 V e o pico correspondente de corrente catódica em ‐0,48 V. Estes picos
são atribuídos ao par Cu0/2+, coordenado ao ligante tiossemicarbazona. O valor de Ep é,
portanto, característico de sistemas irreversíveis e pode ser devido à velocidade de transferência
dos elétrons ser lenta em relação à escala de tempo do experimento. O tempo de secagem
também permitiu a visualização de outros processos. Considerando que a matriz é heterogênea
em termos de grupos superficiais, os processos que ocorrem como ombros, ausentes no perfil
voltamétrico do eletrólito, podem ser imaginados também referentes ao par Cu0/2+, mas ligado a
outro grupo superficial que não a tiossemicarbazona. O tempo de 90 min também foi escolhido
por não apresentar tão intensamente este tipo de sinal. Quanto a composição do ink, o que
apresentou uma maior intensidade da corrente e melhor definição dos picos foi o ink III, sendo o
empregado para os estudos subsequentes.

a)

b)
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150

100

100

50

Ip/A

Ip/A

50

0

0

-50

-50

-100

-100

-150
-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

-150

E/V (vs. Ag/AgCl)

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

E/V (vs. Ag/AgCl)

Figura 2. Efeitos dos: a) tempos de secagem: (___) eletrólito; (___) 30 min, (___) 60 min, (___) 90
min e (___) 120 min; b) e da composição do ink: (___) Ink 1, (___) Ink 2, (___) Ink 3 e (___) Ink 4 e
(___) Ink 5 (ver Tabela 1) na resposta voltamétrica do eletrodo Vulcan/Tiossemicarbazona para a
determinação de íons Cu2+. Condições experimentais [Cu2+] = 1,0 x 10‐3 mol L‐1, tampão acetato
0,1 mol L‐1, pH 3 e velocidade de 50 mV s‐1
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Estudo do eletrólito suporte
O eletrólito suporte deve ser selecionado por diferentes fatores (solubilidade, inércia com
relação ao eletrodo, analito e aos produtos da eletrólise) e tem a função de, dentre outras,
aumentar a condutividade do solvente, diminuir a migração dos íons eletroativos causada pelo
campo elétrico e reduzir a resistência entre o elétrodo de trabalho e o elétrodo auxiliar. Na
Figura 3 estão apresentados os voltamogramas para o sistema Vulcan/Tiossemicarbazona/Cu2+,
nos diferentes eletrólitos investigados.
Os gráficos ilustram a influência marcante dos eletrólitos na resposta voltamétrica do
Vulcan/Tiossemicarbazona na presença de íons cúpricos. Em pH 3,0, a superfície do vulcan
adquire carga positiva em virtude dos equilíbrios de protonação com o meio. Este fato, permite‐o
interagir com espécies aniônicas, as quais podem alterar mecanismos de migração, difusão e
disponibilidade dos íons Cu2+, facultando o aparecimento de outros processos redox.
Considerando que para uma metodologia analítica interessa a intensidade do sinal, o que facilita
a resolução, seletividade e aumenta a sensibilidade do método, o eletrólito escolhido para a
otimização da metodologia foi o Sulfato de Amônio.

300
250
200

Ip/A

150
100
50
0
-50
-100
-150
-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

E/V (vs. Ag/AgCl)

Figura 3‐ Efeito do eletrólito na resposta voltamétrica do eletrodo Vulcan/Tiossemicarbazona
para determinação de íons Cu2+: (___) Tampão Acetato CH3COONa/CH3COOH, (___) Solução de
Sulfato de Amônio (NH4)2SO4, (___) Solução de Nitrato de Potássio KNO3 e (___) Tampão fosfato
H3PO4/K2HPO4. Condições experimentais [Cu2+] = 1,0 x 10‐3 mol L‐1, [eletrólito] = 0,1 mol L‐1, pH 3
e velocidade de 50 mV s‐1. Varredura anódica.
Otimização das Condições Experimentais
Visando a melhor definição dos parâmetros experimentais para a determinação de íons
2+
Cu em meio aquoso, empregando o eletrodo de carbono vítreo modificado com o
Vuncan/Tiossemicarbazona, foi verificada a influência dos seguintes parâmetros: potencial de
deposição (Edep), tempo de deposição, velocidade de varredura (v), amplitude de pulso (Amp),
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frequência (Hz) e pH. A relação entre o pH e o sinal analítico está apresentado na Figura 4 e na
Tabela 2 estão resumidas as demais condições experimentais otimizadas. Todos os experimentos
foram conduzidos na presença de 1,0 x 10‐6 mol L‐1 de íons Cu2+, 0,1 mol L‐1 de (NH4)2SO4 e pela
técnica SWV. Como pode ser observado, o pH que correspondeu à melhor resposta voltamétrica
foi o pH 3. O pH expressa um compromisso de concorrência entre os íons H3O+ e Cu2+ pelos sítios
de coordenação do Vulcan/Tiossemicarbazona, para baixos valores de pH, como entre o ligante
ancorado e os íons OH‐ pela espécie Cu2+ para os maiores valores de pH.
a)

b)

40

40

2,5
2,8
3,0
3,5
4,0
5,0

Ip/A

20

10

35

30

Ip/

30

25

0

20
-10

15
-20
-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2,5

E/V (Ag/AgCl)

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

pH

Figura 4. Efeito do pH na resposta voltamétrica do eletrodos de carbono vítreo com
Vulcan/Tiossemicarbazona frente a íons Cu2+: a) voltamogramas cíclicos, b) relação entre pH e o
máximo de pico. Condições experimentais [Cu2+] = 1,0 x 10‐6 mol L‐1, [(NH4)2SO4] = 0,1 mol L‐1,
varreduras anódicas
Tabela 2. Condições experimentais para determinação de Cu2+ com eletrodo modificado com
Vulcan/Tiossemicarbazida usando a técnica de Voltametria de Onda Quadrada (SWV)
Parâmetros
pH
Tempo de deposição (s)
Potencial inicial e final (V)
Potencial de deposição (V)
Velocidade de Varredura (mV.s‐1)
Frequência (Hz)
Amplitude (mV)

Especificações
Intervalo
Valor ótimo
2,5 – 5,0
60 – 120
‐1,1– 0,6
‐ 0,5
100
60
25

3
120
‐1,0 – 0,5
‐ 0,5
100
60
25

Fonte – Laboratório de Pesquisa em Química Analítica UFMA‐ Cidade Universitária
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A viabilidade do sistema para aferir a quantidade de íons Cu2+ em uma dada amostra foi
estudada mediante a construção de uma curva analítica, método da adição padrão in situ, e a
obtenção das respectivas figuras de mérito. Observa‐se, para a faixa de concentração
investigada, uma excelente linearidade entre o sinal voltamétrico e a quantidade da espécie
eletroativa. Este fato pode ser observado pelos valores dos coeficientes de determinação e de
correlação, os quais se aproximam da unidade: 0,9957 e 0,9978, respectivamente.
A percentagem de recuperação apresentada representa o valor médio para todos os
ensaios de fortificação realizados (25, 50 e 75 x 10‐8 mol L‐1 de Cu2+). Conforme descrito por Sá
2013, a faixa de recuperação aceitável para um procedimento analítico é 70 – 120 %, o que indica
a validade da metodologia proposta já que se obteve o valor de 83%.
Os valores 1,46 x 10‐7 e 4,86 x 10‐7 mol L‐1 calculados para os limites de quantificação e de
detecção, respectivamente, estão dentro dos esperados para uma metodologia eletroanalítica
(YOTSUMOTO NETO, 2013). Desta forma podem der empregado em diversas matrizes de
interesse, como por exemplo, efluentes industriais, aguardentes e demais destilados.
a)

b)
1000

120
100

800
80

600

40

Ip/A

Ip/A

60

20

400

0

200

-20
-40
-60
-0,4

0
-0,2

0,0

0,2

0,4

E/V (Ag/AgCl)

0,0

-7

2,0x10

-7

4,0x10

-7

6,0x10
2+

-7

8,0x10

[Cu ]/molL

-6

1,0x10

-6

1,2x10

1,4x1

-1

Figura 5. (a) Voltamogramas cíclicos para determinação dos íons Cu2+: (___) branco, (___) 2,5 x
10‐7, (___) 5,0 x 10‐7, (___) 7,5 x 10‐7, (___) 10,0 x 10‐7, (___) 12,5 x 10‐6 mol L‐1 de Cu2+; (b) Curva
Analítica com os dados da Figura 5a, descontados do branco: Ip (A) = 0,3738 + 0,0798 x 106
[Cu2+] (R2 = 0,9957). Condições experimentais: pH 3,0, [(NH4)2SO4] = 0,1 mol L‐1, varreduras
anódicas
CONCLUSÃO
O Carbon Black Vulcan, após oxidação com ácido nítrico, reage com o ligante
tiossemicarbazida formando uma base de Schiff. A tiossemicarbazona ancorada apresenta
afinidade por íons Cu2+ e pode ser empregada na confecção de um eletrodo para a detecção
voltamétrica deste íon de metal, em solução aquosa. As condições experimentais otimizadas
foram: eletrólito = 0,1 mol L‐1 (NH4)2SO4, pH 3, tempo de deposição = 120 s, janela de potencial =
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‐1,0 – 0,5 V, potencial de deposição = ‐0,5 V, frequência 60 Hz e amplitude mV. Os limites de
detecção e de quantificação obtidos foram 1,46 e 4,86 x 10‐7 mol L‐1 indicando que o método
pode ser aplicado a diversas matrizes de interesse ambiental e industrial.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq, através do programa PIBIC/UFMA, da
FAPEMA (Processo No. 1595/2012), ao prof. Doctor rerum naturalium Adriano Bof de Oliveira
(UFS) por ter gentilmente cedido a tiossemicarbazida.
REFERÊNCIAS
BEZERRA, C. W. B.; ZHANG, L.; LIU, H.; KUNCHAN, L.; MARQUES, A. L. B.; MARQUES, E. P.;WANG,
H. ZHANG, J. J. A review of heat‐treatment effects on activity and stability of PEM fuel cell
catalysts for oxygen reduction reaction. Power Sources, v. 173, p. 891, 2007.
DIAS FILHO, N. L.; CAETANO, L.; CARMOA, D. R.; ROSA, A. H. J. Preparation of a Silica Gel Modified
with 2‐Amino‐1,3,4‐thiadiazole for adsorption of metal ions and Electroanalytical
Applicationication, Braz. Chem. Soc., v. 17, p. 473‐ 481, 2006.
KALIJADIS, A. M.; VUKČEVIĆ, M. M.; JOVANOVIĆ, Z, M.; LAUŠEVIĆ, Z. V,; LAUŠEVIĆ, M. D. J.
Characterisation of surface oxygen groups on different carbon materials by the Boehm method
and temperature‐programmed desorption. Serb. Chem. Soc., v. 76, p. 757‐ 768, 2011.
KHAN, N. A.; KHAN, M. Y.; RAJA I. A.; BHAT, A. A. Determination of Lead, Cadmium and Cobalt in
nigeen Lake Kashmir. Nature and Science, v. 11, p. 20‐ 21, 2013.
LOWINSOHN, D.; BERTOTTI, M. Sensores eletroquímicos: considerações sobre mecanismos de
funcionamento e aplicações no monitoramento de espécies químicas em ambientes
microscópicos. Quim. Nova, v. 29, p. 1318, 2006.
PEDERZOLLI, F. R. S. Estudo estrutural de ligantes Tiossemicarbazonas e de um complexo de
Níquel (III). Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande, Brasil, 2011.
PEREIRA, M. G.; ARRUDA, M. A. A. Trends in preconcentration procedures for metal
determination using Atomic Spectrometry Techniques. Microchim. Acta, v. 141, p. 115‐ 131,
2003.
SÁ, M. C. Dissertação de Mestrado. Desenvolvimento de método analítico por cromatografia
líquida para determinação de ftalatos em plásticos, Universidade Federal do Maranhão, Brasil,
2013.
SILVA, S. A. M; PEREZ, J.; TORRESI, R. M.; LUENGO, C. A.; TICIANELLI, E. A. Surface and
electrochemical investigations of a fullerene soot. Electrochim. Acta, 44, 3565‐3574, 1999.
YOTSUMOTO NETO, S. Sensor eletroquímico à base de Ni/SBA‐15 para determinação de cobre
em etanol combustível. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Maranhão, Brasil,
2013.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

10

ANÁLISE FITOQUÍMICA QUALITATIVA DO LÁTEX DA Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist
Welton da Cruz Martins (IC)1, Rayssa Castro Silva (IC)2, Marcos Fernandes Silva (IC)3, Frank dos Santos da
Silva(IC)4, Vitor Prates Lorenzo(PQ)5, Osiel César da Trindade Junior(PQ)6
1

Instituto Federal do Maranhão, campus Zé Doca. E-mail Welton_1@yahoo.com.br, 2Instituto Federal do
maranhão - campus Zé Doca, 3Instituto Federal do Maranhão- campus Zé Doca, 4 Instituto Federal do Maranhão
campus Zé Doca, 5,6 Instituo Federal do Maranhão - Campus Zé Doca.
(IC) Iniciação Científica
(TQ) Técnico Em Química
(PQ) Pesquisador

RESUMO
Planta medicinal é todo vegetal que contém, em um de
seus órgãos ou em toda a planta, substâncias que
podem ser empregadas com fins terapêuticos, sendo
amplamente utilizada pela medicina alternativa. A P.
fasciculata (Poir) Benoist de nome vernacular
Amapáeiro, Amapá amargoso e Amapá é uma espécie
amplamente utilizada na Amazônia para fins medicinais,
sendo a parte mais utilizada, o seu látex, denominado
leite de Amapá e pertencente à família Apocinaceae. O

objetivo desta pesquisa foi disponibilizar uma fonte de
informação primária a respeito dos metabólitos
secundários presentes no látex da espécie citada para
norteamento de pesquisas mais avançadas. Ao total
foram realizados 147 testes para doze metabólitos, dos
quais 72 apontaram resultados positivos e 93 negativos,
tornando possível afirmar que no látex existem Purinas,
alcaloides, ácidos orgânicos, açucares redutores,
esteroides e triperpenoides.

PALAVRAS‐CHAVE: leite de Amapá, planta medicinal, metabolitos secundário.

QUALITATIVE PHYTOCHEMICAL ANALYSIS LATEX OF Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist
ABSTRACT
Plant is medicinal plant that contains in one of its
organs or the whole plant, substances that can be used
for therapeutic purposes, and is widely used by
alternative medicine. The P. fasciculata (Poir) vernacular
name of Benoist Amapáeiro, bitter and Amapá Amapá is
a species widely used on Amazon for medicinal
purposes, being the most used part of your latex, called
milk of Amapá and belongs to the family Apocinaceae.

The objective of this research was to provide a source
of primary information about the secondary
metabolites present in the latex of species cited for
guid‐ more advanced searches. In total 147 tests for
twelve metabolites, of which 72 showed positive results
and 93 negative were made, making it possible to say
that there are Purines in latex, alkaloids, organic acids,
reducing sugars, steroids and triperpenoides.

KEY‐WORDS: milk Amapá, medicinal plant, secondary metabolites.
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ANALISE FITOQUÍMICA QUALITATIVA DO LÁTEX DA Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist
INTRODUÇÃO
Planta medicinal é todo vegetal que contem, em um de seus órgãos ou em toda a planta,
substancias que podem ser empregadas com fins terapêuticos, sendo amplamente utilizada pela
medicina alternativa (AMOROSO, 2002). Na Amazônia, a medicina alternativa é bastante
utilizada, principalmente pela ampla gama de recursos naturais e por fatores socioculturais e
econômicos típicos da região. Uma vez que muitos destes produtos são comercializados em larga
escala, tendo como principal ponto de escoo lojas e bancas de plantas medicinais no mercado do
ver o peso em Belém do Pará, um desses produtos é o leite de Amapá, usado há séculos pela
população amazônica e ainda em expansão comercial.
A P. fasciculata (Poir) Benoist de nome vernacular Amapaeiro, Amapá amargoso e Amapá
é uma espécie amplamente utilizado na Amazônia para fim medicinal, pertencente a família
Apocenacea, uma das dez maiores famílias das angiospermas, sendo a parte mais utilizada, o seu
látex, denominado leite de Amapá. O qual segundo estudos etnobotanicos e etnofarmacológicos
dispostos em Now Wood (2013) é utilizado como cicatrizante, anti tuberculose e hepatite, no
tratamento de tosse, doenças pulmonares, anti sifilítico e contra resfriados, é fortificante, abre o
apetite e dá disposição, também é usado para tratar úlceras intestinais e dores estomacais,
traumatismos, anemia e dermatoses.
Segundo Silva (2010), são comercializados em Belém, no mercado do ver o peso, cerca de
8 mil L/ano deste látex, representando um dos principais produtos não madeireiros de papel
decisivo na economia e na cultura de muitas famílias ribeirinhas; O leite de Amapá goza da boa
fé dos usuários, os quais em sua maioria tem preferência pelo mesmo ao invés de fármacos
tradicionais e conforme banco de dados Now Wood (2013) é utilizado também por indígenas e
diversas outras populações sul americanas para os fins supracitados entre outros, uma vez que a
espécie ocorre em quase toda floresta amazônica.
Apesar desta ampla utilização nacional e internacional da P. fasciculata, não haviam
estudos referentes a analise química e aos potenciais farmacológicos da espécie e, mediante
analise do potencial anti microbiológico positivo para Staphylococcus aureus do látex da mesma,
anteriormente publicado por Ferreira (2013), realizou‐se a analise fitoquímica qualitativa, na qual
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buscou‐se os seguintes metabolitos secundários: purinas, saponinas espumídicas, alcaloides,
ácidos orgânicos, polissacarídeos, açucares redutores, fenóis e taninos, esteroides e
triperpenoides e flavonoides chalconas. O que representa passos importantes para o
norteamento de pesquisas mais avançadas e a explicação do uso medicinal dado a espécie, uma
vez que algumas destas classes desempenham papeis biológicos no organismo humano que
podem explicar a redução de alguns sintomas, males e doenças apontadas como combatidos.
O objetivo desta pesquisa é disponibilizar uma fonte de informação primária a respeito
dos metabolitos secundários presentes no látex da espécie analisada para norteamento de
pesquisas fitoquímicas e farmacológicas mais avançadas.

MATERIAL E MÉTODOS
O látex foi adquirido em loja de produtos naturais em Belém do Pará, na quantidade de
0,6 L, sendo sua identificação confirmada por pesquisa bibliográfica e analise das características
botânicas do mesmo.
O produto foi levado ao laboratório de química do IFMA‐ campus Zé Doca, onde foi
desidratado em estufa à 40°C, observou‐se que as substancias do látex se conservaram no estado
liquido após a desidratação. Posteriormente realizou‐se a partição de liquido‐liquido utilizando‐
se dos solventes ciclohexano, diclorometano, acetato de etila, n‐butanol. Foram originadas
quatro fases segundo o gradiente de polaridade dos solventes. Após repouso por 48h, observou‐
se a formação de duas fases na fração n‐butanol, sendo classificadas como fase “n‐butanol” e “n‐
butanol sobrenadante”. Separou‐se as mesmas totalizando cinco frações que foram submetidas à
evaporação até massa constante.
Análise fitoquímica qualitativa: O extrato foi submetido à triagem fitoquímica preliminar para
detecção das principais classes de metabólitos secundários através de reações químicas que
resultam no desenvolvimento de coloração e/ou precipitado, característico para cada classe de
substâncias (MATOS, 1997, SIMÕES et al., 2004 apud ARAÚJO, 2010). Para tanto fez‐se uso do
manual de Barbosa (2001) e do artigo de Oliveira (2010). Todos os testes foram realizados em
triplicata.
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Açúcares redutores: dissolveu‐se alguns miligramas do extrato seco em 5 mL de água destilada.
Filtrou‐se quando necessário. Adicionou‐se 2 mL do reativo de Fehling A (CuSO4) e 2 mL do
reativo de Fehling B (KNaC4H4O6 . 4H2O). Aqueceu‐se em banho Maria em ebulição durante 5
min. O aparecimento de um precipitado vermelho tijolo, indica reação positiva.
Ácidos orgânicos: Dissolveu‐se alguns miligramas do extrato seco em 6 mL de água destilada.
Filtrando‐se quando necessário. Transferiu‐se 2 mL para um tubo de ensaio e adicionou‐se gotas
do reativo de Pascová. Quando houve descoloração do reativo, a reação foi considerada positiva.
Alcalóides: Dissolveu‐se alguns miligramas do extrato seco em 10 mL de solução de HCl a 5% e
filtrou‐se. Separou‐se seis porções de 1 mL em tubos de ensaio enumerados para dois reativos e
adicionou‐se gotas dos reativos de Bouchardat

e de Mayer separadamente, se ocorreu

precipitado laranja avermelhado o resultado e positivo para este primeiro e se ocorreu
precipitado branco o resultado é positivo para este ultimo.
Esteróides e triterpenoides: Dissolveu‐se alguns miligramas do extrato seco em 10 mL de
clorofórmio e filtrou‐se sobre carvão ativado. Transferiu‐se o filtrado para um tubo de ensaio
completamente seco. Adicionou‐se 1 mL de anidrido acético e agitou‐se suavemente, em
seguida, adicionou‐se cuidadosamente, 3 gotas de H2SO4 concentrado. Tornou‐se a agitar
suavemente. Se houver rápido desenvolvimento de cores, que vão do azul evanescente, ao verde
persistente o resultado é positivo.
Flavonóides chalconas: Em um tubo de ensaio acrescentou‐se 2 mL do extrato diluídos em 2 mL
de água destilada, adicionados 2 mL de solução de hidróxido de sódio 1 N. Uma coloração verde
indica reação negativo.
Fenóis e taninos: Dissolveu‐se alguns miligramas de extrato seco em 5 mL de água destilada,
filtrou‐se quando necessário e adicionou‐se 2 gotas de solução alcoólica de FeCl3 a 1%.
Mudanças na coloração ou formação de precipitado é indicativo de reação positiva, quando
comparado com o teste em branco (água + Sol. de FeCl3). Coloração inicial entre o azul e o
vermelho, é indicativo da presença de fenóis, quando o teste em branco for negativo. Precipitado
escuro de tonalidade azul indica presença de taninos pirogálicos (taninos hidrolisáveis) e verde,
presença de taninos catéquicos.
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Purinas: Em uma cápsula de porcelana, juntou‐se alguns miligramas do extrato seco, 3 gotas de
solução de HCl 6 N e duas gotas de H2O2 concentrado (30%). Evaporou‐se em banho maria. Deve
haver formação de um resíduo corado de vermelho. Juntou‐se 3 gotas de solução de NH4OH 6 N.
Se houver o surgimento de coloração violeta, indica reação positiva.
Polissacarídeos: Dissolveu‐se alguns miligramas do extrato seco em 5 mL de água destilada e
filtrou‐se. Adicionou‐se duas gotas de lugol. Se houver aparecimento de cor azul o resultado é
positivo.
Saponinas espumídicas: dissolveu‐se alguns miligramas do extrato seco em 5 mL de água
destilada. Em seguida, diluiu‐se para 15 mL e agitou‐se vigorosamente durante 2 min em tubo
fechado. Se a camada de espuma permanecer estável por mais de meia hora, o resultado é
considerado positivo para saponina espumídica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Confirmou‐se a presença de alguns metabolitos secundários em variadas frações do látex
e alguns específicos de dadas frações. Conforme o quadro 1. Com base em tais resultados é
possível afirma que o látex de P. fasciculata possui um bom numero de metabolitos secundários
que podem estar diretamente ligados aos efeitos medicinais relatados por seus usuários, uma vez
que, as classes de substancias encontradas no mesmo desempenham de forma geral, um papel
metabólico no organismo humano que pode influenciar em certos mecanismos celulares,
chegando a coincidir com alguns efeitos mencionados pelo banco de dados Non Wood (2013). No
entanto a analise dos reais efeitos da planta medicinal só poderá ser realizada com
procedimentos de analise mais sofisticados no látex, visando a determinação dos compostos
existentes nas classes de metabolitos detectadas e outros.
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Ao total foram realizados 147 testes para doze metabolitos, dos quais 72 apontaram
resultados positivos e 93 negativos, tornando possível afirmar que no látex existem Purinas,
alcaloides, ácidos orgânicos, açucares redutores, esteroides e triperpenoides. Sendo as frações
que apresentaram maiores numero de resultados positivos a n‐butanol (6), sobrenadante,
acetato de etila e ciclohexano (4) e apenas diclorometano (3). Conforme Quadro 1.
Tabela 1. Resultados das analises nas frações do látex da P. fasciculata.
Classes

Reações

Frações do látex

Purinas

NH4OH

Sobrena
+

Acet de eti
+++

N‐but
+++

Saponinas espumídicas

Espuma

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Alcaloides

Bouchardat

‐‐‐

+++

Ácidos orgânicos

Mayer
Pascová

‐‐‐
+++

Polissacarídios

Lugol

Açucares redutores

Ciclohex
‐‐

Dicloro

++

+

++

+
‐‐‐

+++
+++

++
‐‐‐

+++
‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Fehling A e B

+++

‐‐

+++

+++

‐‐‐

Fenóis e taninos

FeCl3

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Esteroides e
triperpenoides
Flavonoides chalconas

H2SO4

+++

++

+++

+

+

NaOH

‐‐

‐‐

‐‐

A planta em estudo foi selecionada para pesquisas mais avançadas no campo da
farmacologia, a qual sugere‐se a pesquisas futuras analises a respeito do combate de doenças
como ulceras epiteliais, estomacais e enfermidades causadas pela bactéria Staphylococcus
aureus.
CONCLUSÃO
A analise permitiu realizar a triagem fitoquímica inicial da espécie para futuras pesquisas
mais avançadas e vislumbrou seu potencial farmacológico em relação aos metabolitos
secundários, dando notoriedade a mesma e expandindo o conhecimento cientifico sobre a
espécie. Também foi possível estabelecer certa relação dos resultados com a crença popular,
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aumentando a fé na possibilidade de que a Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist é um
potencial fármaco.
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RESUMO
A produção de sabão, utilizando o óleo do resíduo de
fritura, é uma alternativa para diminuir os impactos
causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado
desse resíduo. O objetivo principal desse trabalho é
testar três metodologias reportadas na literatura sobre
a fabricação de sabão com óleo de fritura e submetê‐las
ao teste de aceitação realizado pela comunidade
carente (Frei Damião) do município de Caicó/RN. Para
isso, foram preparados 3 (três) tipos de sabões S1, S2 e
S3 para o posterior teste de aceitação quanto aos
parâmetros aroma, consistência, quantidade de espuma
e remoção de sujeira. Os três tipos de sabões
produzidos apresentaram bons resultados já que todos
os entrevistados escolheram as opções “bom” e “igual
aos outros sabões comercializados” Quanto à
consistência, os melhores sabões obtiveram 100% (S1),

83,3% (S2) e 66,7% (S3). A quantidade de espuma
formada pelos sabões S1, S2 e S3, em termo percentual,
foi igual a 83,3, 66,7 e 100% para a opção “igual ao do
sabão comum”. Os maiores percentuais foram obtidos
pelos sabões S1 e S3 com 83,3% considerando que
removeu muita sujeira. 100% relataram que usariam os
três tipos de sabões produzidos. Segundo os resultados
obtidos dos três tipos de sabões submetidos à avaliação
da comunidade Frei Damião, os sabões do tipo S1 e S3
foram escolhidos como os melhores a serem produzidos
e usados nas casas dos consumidores de acordo os
parâmetros analisados.

PALAVRAS‐CHAVE: teste de aceitação, óleo de fritura, sabão.

ACCEPTANCE TEST OF DIFFERENT KINDS OF SOAP PRODUCED WITH RESIDUAL COOKING OIL
ABSTRACT
The soap production using waste cooking oil is an
alternative to reduce the impact caused to the
environment by improper disposal of this waste. The
main objective of this paper is to test three methods
reported in the literature on the soap production with
cooking oil and submit them to the acceptance testing
performed on the poor community (Frei Damião) in the
city of Caicó / RN. Thus, it was prepared three (3) types
of soaps: S1, S2 and S3 for later acceptance test
parameters regarding smell, consistency, amount of
foam and dirt removal efficiency. The three types of
soaps produced good results whereas all respondents
chose the options "good" and "like other soaps sold
commercially" As for consistency, the best soaps

obtained 100% (S1), 83.3% (S2) and 66.7% (S3) results.
The quantity of soap foam formed by S1, S2 and S3, in
percentage terms, were equal to 83.3, 66.7 and 100%
for the "equal to soaps sold commercially." The highest
percentages were obtained by soap S1 and S3 with
83.3% considering they removed a lot of dirt. 100% of
respondents confirmed they'd use the three kind of
soaps produced. According to the results of the three
types of soaps used in the community Frei Damiao,
soaps S1 and S3 were chosen as the best to be produced
and used in the homes of consumers according to the
parameters analyzed.

KEY‐WORDS: acceptance test, cooking oil, soap.
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TESTE DE ACEITAÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE SABÕES PRODUZIDOS COM ÓLEO RESIDUAL
DE FRITURA
1. INTRODUÇÃO
A quantidade de alimentos fritos consumidos pela população brasileira aumenta a cada
dia por ser uma alternativa de alimentação rápida e atrativa, porém a quantidade de resíduo de
óleo de cozinha gerado, principalmente por essa atividade, também acompanha esse
crescimento. Diariamente, grandes quantidades de resíduo de óleo de cozinha gerados nas
residências, indústrias e estabelecimentos comerciais vem sendo descartadas inadequadamente
no meio ambiente, provocando diversos danos como o entupimento das tubulações das redes de
esgoto, impermeabilização do solo, dificuldade de penetração da luz solar, oxigenação da água,
etc. Pesquisas mostram que cada litro de óleo despejado no esgoto tem capacidade para poluir
cerca de um milhão de litros de água (FERNANDES, 2008; OLIVEIRA e SOMMERLATTE, 2009).
A produção de sabão utilizando o óleo de cozinha usado vem sendo estudado como uma
alternativa para reciclar esse resíduo, pois o sabão reciclado é um agente de limpeza que conduz
a benefícios para o meio ambiente, é fonte de bens de valor, gerando renda, além de se tratar de
um produto biodegradável. Assim, surgiu a ideia de produzir um “sabão ecológico” utilizando
óleo de cozinha usado, incorporando essências e corantes para tornar o odor e a cor do sabão
mais agradável, respectivamente.
Tendo em vista a produção de sabão é possível dar um destino viável do ponto de vista
social, ambiental e econômico, ao óleo vegetal produzido nos bares, restaurante e residências.
Dessa maneira, será possível elaborar um produto de baixo valor de mercado, visto que a
matéria‐prima será o rejeito da culinária.
Na literatura encontram‐se trabalhos que descrevem várias metodologias sobre a
produção de sabão caseiro produzido com óleo residual de fritura, porém é necessário um
estudo de aceitação desse sabão pelas donas de casa, já que o sabão deve apresentar boas
propriedades, tais como aroma, consistência, quantidade de espuma e remoção de sujeira.
Desta forma, o objetivo principal desse trabalho é testar três metodologias reportadas na
literatura sobre a fabricação de sabão com óleo de fritura e submetê‐las ao teste de aceitação
realizado pela comunidade carente (Frei Damião) do município de Caicó/RN.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O óleo de cozinha usado foi coletado na cidade de Caicó/RN. O óleo usado foi filtrado em
papel de filtro qualitativo para a remoção dos sedimentos pesados e de sólidos em suspensão.
Foram preparados 3 (três) tipos de sabões, sendo o sabão S1, S2 e S3 elaborados segundo as
metodologias de SILVA e PUGET (2010), SOUZA (2011) e SILVA et al. (2012), as quais foram
modificadas com a adição de alguns produtos químicos para o melhoramento das formulações.
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Sabão S1
A formulação S1 utilizada nesse trabalho foi realizada segundo a metodologia
desenvolvida por SILVA e PUGET (2010).
Materiais:
‐ 500 mL do resíduo oleoso tratado;
‐ 150 mL de água;
‐ 65 g de hidróxido de sódio (NaOH);
‐ 65 g de sabão em pó;
‐ 7,5 ml de lauril;
‐ 2,5 ml de essência;
‐ 2,5 ml de corante.
Procedimento:
O óleo de cozinha usado foi aquecido a uma temperatura em torno de 80ºC; em seguida a
solução de soda cáustica foi adicionada lentamente ao óleo na mesma temperatura, com
agitação constante durante 20 minutos. O sabão em pó foi dissolvido em 5 mL de água e
adicionado à massa do sabão até a completa homogeneização. No final do processo, despejou‐se
a massa em formas, esperando 24h para a retirada do sabão.
Sabão S2
A segunda formulação para a produção do sabão foi feita de acordo com a utilizada pelo
SOUZA (2011).
Materiais:
‐ 500 ml de óleo de cozinha usado;
‐ 70 g de soda cáustica em pó;
‐ 150 ml de água;
‐ 2,5 ml de essência;
‐ 2,5 ml de corante;
‐ 10 ml de brancol;
‐ 7,5 ml de lauril.
Procedimento:
O óleo de cozinha usado foi agitado durante todo o processo para homogeneizar a
mistura formada pelos diferentes óleos. Enquanto isso, a soda cáustica foi dissolvida em água e
em seguida foi misturada lentamente no óleo. Durante a reação de saponificação foram
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adicionados o brancol e o lauril. Em seguida, acrescentou‐se a essência e o corante na mistura
mantendo a agitação constante até que a mesma ficasse cremosa (em torno de 20 minutos).
Logo após foi transferida a massa do sabão para a forma onde descansou durante 1 dia.
Sabão S3
Para esta formulação foi utilizada uma metodologia desenvolvida por SILVA et al. (2012).
Materiais:
‐ 500 ml de óleo;
‐ 200 ml de soda cáustica (NaOH) à 50% (m/v) à 60°C.
‐ 20 ml de amaciante de roupas;
‐ 4 ml de óleo essencial.
‐ 7,5 ml de lauril.
Procedimento:
Foi adicionada ao óleo de cozinha usado a solução de hidróxido de sódio sob agitação até
a sua completa homogeneização, em torno de 20 minutos. Posteriormente, acrescentou‐se e o
amaciante de roupas, óleo essencial e o lauril. A massa formada pela mistura foi, então,
transferida para formas e desenformada após 24 horas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1 os três tipos de sabões produzidos apresentaram bons resultados já que todos
os entrevistados escolheram as opções, “bom” e “igual aos outros sabões comercializados” sem
que fossem citadas as opções tolerável e ruim. Os sabões S1 e S3 foram os que apresentaram os
maiores percentuais de aceitação quanto a opção “bom” com 83,3%.
Na análise de aceitação dos sabões foi possível perceber que mesmos os sabões sendo
produzidos com formulações diferentes, porém com a mesma quantidade de essência, a
quantidade de hidróxido de sódio adicionada a cada formulação não influenciou no aroma final
do produto.
Pode‐se observar na Figura 2 que a consistência dos sabões foi, em geral, considerada
igual ao do sabão comum, com os sabões obtendo 100% (S1), 83,3% (S2) e 66,7% (S3), segundo o
teste de aceitação realizado com os entrevistados. No entanto, os sabões S2 e S3 foram ainda
considerados duros por 16,7 e 33,3% dos entrevistados.
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Figura 1. Teste de aceitação quanto ao aroma dos sabões produzidos.

Figura 2. Teste de aceitação com relação à consistência dos sabões produzidos.
Observa‐se na Figura 3, que as quantidades de espuma formadas pelos sabões S1, S2 e S3,
em termo percentual, foram iguais a 83,3, 66,7 e 100% para a opção “igual ao do sabão comum”,
sendo que 16,3% dos avaliadores consideram que o sabão S2 forma muita espuma. Os sabões
analisados em relação à quantidade de espuma apresentaram altos valores devido à adição de
um aditivo que produziam espuma, pois os sabões produzidos com as metodologias originais a
quantidade de espuma formada era pequena.
Embora a quantidade de espuma não determine a eficiência do sabão, as donas de casa
geralmente associam a espuma com a eficiência, sendo determinante na comercialização do
sabão (SILVA e PUGET, 2010).
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Figura 3. Teste de aceitação com relação à quantidade de espuma dos sabões produzidos.
Tem‐se na Figura 4, os percentuais da avaliação realizada com três tipos de sabões para
verificar a remoção da sujeira. Observa‐se que os maiores percentuais foram obtidos pelos
sabões S1 e S3 com 83,3% considerando que removeu muita sujeira. Em temos percentuais é
verificado que todos os sabões atingiram, no mínimo, 83,3% de remoção da sujidade, logo os três
tipos de sabões poderiam ser produzidos sem perda de qualidade.

Figura 4. Teste de aceitação quanto à sujeira removida pelos sabões produzidos.
A Figura 5 mostra os percentuais dos avaliadores dos sabões com relação ao uso dos três
tipos de sabões, os quais, 100% relataram que usariam os três tipos de sabões produzidos.
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Figura 5. Teste de aceitação quanto ao uso dos três tipos de sabões produzidos.
4. CONCLUSÃO
Segundo os resultados obtidos dos três tipos de sabões submetidos à avaliação da
comunidade Frei Damião, os sabões do tipo S1 e S3 foram escolhidos como os melhores a serem
produzidos e usados nas casas dos consumidores segundo os parâmetros analisados, no entanto,
os três tipos de sabões poderiam ser utilizados.
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O USO DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: UM RECURSO FACILITADOR DA
APRENDIZAGEM
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RESUMO
Várias pesquisas no Ensino de Química têm evidenciado
a importância do uso das atividades experimentais como
forma de facilitar o aprendizado do aluno e melhorar o
método tradicional. O presente trabalho apresenta uma
prática de ensino desenvolvida durante o Estágio
Supervisionado do curso de Química, utilizando como
metodologia aulas experimentais. Tendo como objetivo,
a partir do conteúdo de separação de misturas, a
realização de práticas experimentais como recurso
facilitador da aprendizagem de alunos da 1ª série do

ensino médio de uma escola pública da rede estadual de
ensino. As práticas foram desenvolvidas pelos próprios
estudantes, utilizando‐se de materiais de baixo custo e
fácil aquisição. Por meio da análise das aulas práticas
desenvolvidas e do questionário aplicado após a
realização das atividades, pode‐se afirmar que a
metodologia de ensino obteve resultados satisfatórios,
pois evidencia a grande participação dos alunos, melhor
assimilação dos conteúdos trabalhados, valorização da
contextualização
e
relação
ao
cotidiano.

PALAVRAS‐CHAVE: experimentação, ensino de química, separação de misturas.

USE OF EXPERIMENTS IN TEACHING OF CHEMISTRY: A RESOURCE FACILITATOR OF LEARNING
ABSTRACT
Several surveys in the Teaching of Chemistry have
shown the importance of the use of experimental
activities in order to facilitate student learning and
improve the traditional method. This paper presents a
practical teaching developed during the Supervised
Internship Course of Chemistry, using as experimental
methodology classes. Aiming, from the content of
separating mixtures, conducting experimental practices
facilitating learning resource for students of the 1st
grade of high school in a public school in state schools.

The practices were developed by the students
themselves, using a low cost and easy materials.
Through the analysis of lessons and practices developed
questionnaire administered after the completion of the
activities, it can be stated that the teaching
methodology achieved satisfactory results, as evidence
of great student participation, better assimilation of the
contents worked, appreciation of context and
relationship
to
everyday
life.

KEY‐WORDS: experimentation, teaching chemistry, separation of a mixture.
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O USO DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: UM RECURSO FACILITADOR DA
APRENDIZAGEM
INTRODUÇÃO
Atualmente, muito se têm discutido sobre o Ensino de Química em nosso país,
professores e pesquisadores relatam que o ensino ainda está pautado ao modelo de ensino
tradicional. Algumas críticas estão sendo tecidas a respeito deste modelo de ensino, este tem
denotado uma aprendizagem pautada na memorização, resolução de exercícios, na transmissão
e recepção de conteúdo sem nenhuma relação com o cotidiano dos alunos e pouca significação
para o avanço do conhecimento científico.
Segundo Guimarães (2009) as críticas ao ensino tradicional está vinculada à ação passiva
do aprendiz que com frequência é tratado como mero ouvinte das informações que o professor
expõe em que, quase sempre, não se relacionam aos seus conhecimentos prévios que os
estudantes construíram ao longo de sua vida.
Diante desta realidade enfrentada pela maioria de nossas escolas, a utilização de aulas
experimentais como metodologia ainda são precária nas aulas de ciências. Muitas vezes, pelo
fato de as escolas não possuírem laboratórios ou pela falta de profissionais com formação
adequada para realizar tais atividades, ou mesmo, pelo simples fato dos professores não
procurarem diversificar e contextualizar suas aulas.
Diversos pesquisadores da área de Ensino de Ciências (BORGES, 2002; ARAÚJO; ABIB,
2003; JULIO; VAZ, 2007; GIL PÉREZ; VALDÉS CASTRO, 1996; HERNANDES; CLEMENT; TERRAZAN,
2002; SUART; MARCONDES, 2008) vêm pesquisando e escrevendo a respeito das contribuições
do uso da experimentação como uma das formas de transformar o ensino tradicional.
De acordo com Giordan (1999) já é de conhecimento dos professores de ciências o fato de
a experimentação despertar um forte interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização.
Os alunos atribui à experimentação um caráter, motivador, lúdico e essencialmente vinculado
aos sentidos. A experimentação se destaca ainda por aumentar a capacidade de aprendizado,
pois funciona como meio de envolver o aluno nos temas em pauta.
Guimarães (2009) ressalta que no ensino de ciências a experimentação pode ser uma
estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o
estímulo de questionamentos de investigação. Portanto, essa metodologia não deve ser pautada
nas aulas experimentais do tipo “receita de bolo”, em que os aprendizes recebem um roteiro
para seguir e devem obter os resultados que o professor espera, desse modo o conhecimento é
construído pela mera observação.
Diante das diversas discussões relatadas pelos diversos autores a respeito da abordagem
das aulas experimentais, tanto nas universidades quanto nas escolas que possuem laboratórios, a
utilização de experimentos ainda é feita a partir de práticas fechadas, nas quais os alunos não
conseguem compreender claramente o que estão fazendo, já que estas são acompanhadas por
“receituário” com regras rígidas, que impedem a reflexão e principalmente a criatividade (SENRA
e BRAGA, 2014).
Para Francisco Jr et al (2008), a experimentação pode ser conduzida de duas formas:
ilustrativa e investigativamente. Portanto, o modo como acontece a experimentação em sala de
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aula pode mudar de professor a professor, pois, se aporta de acordo com o professor e/ou inves‐
tigador que conduzirá a atividade. Destaca ainda que a experimentação ilustrativa geralmente é
mais fácil de ser conduzida. Ela é empregada para demonstrar conceitos discutidos
anteriormente, sem muita problematização e discussão dos resultados experimentais. E sendo a
experimentação investigativa, por sua vez, empregada anteriormente à discussão conceitual e
visa obter informações que subsidiem a discussão, a reflexão, as ponderações e as explicações,
de forma que o aluno compreenda não só os conceitos, mas diferentes formas de pensar e falar
sobre o mundo por meio da ciência.
De acordo com Suart e Marcondes (2008) uma postura construtivista, disseminada nos
últimos trinta anos, tem demonstrado um marco central à participação do aluno no processo de
construção do conhecimento e o professor como seu mediador ou facilitador, valorizando a
participação ativa do estudante na resolução de situações problemáticas possibilitando‐o a
predizer respostas, testar hipóteses, argumentar, discutir com os pares podendo atingir a
compreensão de um conteúdo.
Motivado por estes referenciais, o objetivo deste trabalho foi realizar práticas
experimentais como recurso facilitador da aprendizagem de alunos da 1ª série do ensino médio
de uma escola pública da rede estadual de ensino, por meio do conteúdo de separação de
misturas. A proposta é valorizar uma maior participação dos alunos durantes as aulas
experimentais possibilitando‐o a predizer respostas, testar hipóteses, argumentar, discutir em
grupo afim de atingir a compreensão do conteúdo.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia da pesquisa apresenta as características de uma abordagem tanto
qualitativa, uma vez que se avaliou as práticas experimentais desenvolvidas pelos alunos, e como
estas influenciaram em seu aprendizado, quanto quantitativa, pois, buscou‐se quantificar as
respostas fornecidas pelos alunos com aplicação de um questionário.
A atividade foi desenvolvida durante o Estágio Supervisionado do curso de Química do
IFRN, em uma escola da rede estadual de ensino Escola Estadual Gilney de Souza, localizada na
cidade de São Miguel‐RN. Participaram deste trabalho duas turmas de 1ª da série do ensino
médio de turno vespertino (1º ano A e 1º ano B).
A execução das atividades foi desenvolvida em três momentos. No primeiro momento,
ministrou‐se uma aula sobre separação de misturas, fazendo uso de recursos como de livros,
slides e resolução de exercícios. Em um segundo momento, a turma foi dividida em grupos para
realizar uma pesquisa investigativa sobre os procedimentos de separação de misturas e
concretizar essa pesquisa através da realização de práticas experimentais, utilizando‐se de
materiais alternativos e de baixo custo.
Grupo 1: Decantação e sifonação;
Grupo 2: Filtração Simples e Filtração com funil de separação;
Grupo 3: Cromatografia em papel e peneiração;
Grupo 4: Flotação e separação magnética;
Grupo 5: Destilação simples.
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Para realização do experimento os estudantes elaboraram um roteiro com os
procedimentos, seguindo sua própria metodologia. No roteiro os grupos buscaram fazer uma
introdução ao conteúdo, descrever os materiais alternativos utilizados, o procedimento
experimental com os resultados e as conclusões obtidas.
Com a realização dessas práticas os alunos procuraram investigar os principais conceitos
relacionados a separação de misturas e como estes influenciam em cada tipo de processo; bem
como as principais aplicações desses métodos no dia a dia, na indústria e no laboratório.
Portanto, buscou‐se uma abordagem investigativa, pois segundo Laburu (2003) a investigação
pode favorecer benefícios educacionais, como: a iniciativa à imaginação, a busca pela reflexão, a
construção de um pensamento crítico, além de promover a capacidade criativa, a gerar
mudanças de atitudes, conceituais e epistêmicas.
No terceiro momento os grupos apresentaram seus experimentos para a turma,
explicando e evidenciando cada aspecto envolvido. A seguir segue nas figuras 1 e 2 o fruto do
experimento de alguns grupos.

Figura 1‐ Ilustração do experimento que demostra o processo de filtração simples, produzido
pelo grupo 2

Figura 2‐ Ilustração do experimento que demostra o processo de separação magnética,
produzido pelo grupo 4
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Utilizou‐se de um questionário como instrumento de coleta de dados, após a realização
das atividades, com intuito de saber como os alunos compreendem e avaliam esse tipo de
metodologia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando‐se as respostas ao questionário, os dados relevantes foram colocados na
forma de gráficos para uma melhor interpretação dos resultados. Conforme a Figura 3,
percebeu‐se que as aulas práticas experimentais ainda são pouco realizadas em sala de aula.
Portanto, observou‐se que 52% dos alunos da turma A consideram que algumas vezes realizam, e
já 54% dos alunos da turma B a pouca realização de aulas experimentais.

Figura 3 ‐ Respostas dos alunos da turma A e turma B para a 1° pergunta do questionário
Na figura 4, os dados fornecidos pelos alunos mostram que a utilização de práticas
experimentais que possibilitam a participação ativa do aluno, é sim um recurso facilitador da
aprendizagem de conceitos químicos. Tal afirmação, foi constatado por mais de 70% das duas
turmas investigadas, ao consideram que os experimentos por eles desenvolvidos tornou a
aprendizagem do conteúdo de separação de misturas mais fácil ao declara que ajudou muito em
suas respostas. Isso se deve ao fato de os alunos terem a oportunidade de participar da própria
construção do conheciemnto, e poder reproduzir esse por meio de práticas experimentais,
deixando de lado aquela modelo em que o professor explica e o aluno apenas absorve e reproduz
no dia da prova. Dessa forma, evidência que atividades pedagógicas como essa devem ser cada
vez mais inseridas no ambiente de sala de aula, como forma de promover aprendizagem.
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Figura 4 ‐ Respostas dos alunos da turma A e turma B para a 2° pergunta do questionário
De acordo com a Figura 5, percebeu‐se que a maioria dos alunos consideram que a
experimentação foi importante para entender fenômenos que acontece no cotidiano. Talvez a
ausência de aulas práticas na maioria das escolas sejam um dos motivos que levam alguns alunos
a não assimilar os fenômenos químicos estudado em sala de aula com aqueles vivenciados no seu
dia a dia. Importante destacar que “o estudo da química deve‐se principalmente ao fato de
possibilitar ao homem o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo
analisar, compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano [...]” (CARDOSO & COLINVAUX,
p.401, 2000).

Figura 5 ‐ Respostas dos alunos da turma A e turma B para a 3° pergunta do questionário
Os alunos mostram que os experimentos realizados contribuíram bastante para
relacionar a teoria e prática de forma clara e eficiente, de acordo com a figura 6.
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Figura 6 – Respostas dos alunos da turma A e turma B para a 4° pergunta do questionário
Os alunos foram perguntados também a respeito dos recursos pedagógico que o
professor poderia utilizar em sala de aula para aprimorar sua metodologia de ensino, na Figura 7,
mostra que os alunos acreditam em primeiro lugar que seja a utilização de aulas experimentais e
em segundo lugar a
utilização de jogos educativos como recurso facilitador do
ensino/aprendizagem de química.

Figura 7 ‐ Respostas dos alunos da turma A e turma B para a 5° pergunta do questionário
Na figura 8, observa‐se como os alunos avaliam a prática de ensino desenvolvida pelo
professor para trabalhar o conteudo de separação de misturas. A maior parte dos alunos da
turma A considera as aulas experimentais uma excelente prática, enquanto, grande parte da
turma B avaliam como boa.
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Figura 8 ‐ Respostas dos alunos da turma A e turma B para a 6° pergunta do questionário
A ultima pergunta do questionário pretendeu saber como são as realizações das práticas
experimenetais nas aulas de ciências e químicas. Na Tabela 1 segue respostas de alguns alunos.
Tabela 1 – Respostas dos alunos para a 7° pergunta do questionário
ALUNOS

RESPOSTAS

Aluno A

“A realização de experimentos realizados pelos alunos não são frequente, quase
nunca existe. Sempre o professor que realiza.”

Aluno B

“As aulas experimentais são boas ensina os fenômenos do dia a dia.”

Aluno C

“Nas aulas de química o professor explica o conteúdo e algumas vezes os alunos
realizam experimentos.”

Aluno D

“Bem nas aulas de química pouca se fala em experimento.”

Aluno E

“A aula de química são aquelas que o aluno pouco age a respeito do experimento.”

Nas respostas dos alunos fica confirmada a pouca inserção dos alunos na realização de
experimentos e que se coloca o professor como o único que executa essa atividade e há pouca
investigação por parte do aluno, esses seguem apenas roteiro.
Ainda nessa mesma questão os alunos aproveitaram para fazer suas considerações sobre
a prática com eles desenvolvidas. Veja na fala de alguns alunos transcrita:
Aluno F: “as aulas de química deveriam ser sempre assim mostrando experimentos.”
Aluno G: “nas aulas de química os experimentos foram importante, pois me ajudaram a
entender para que sirva e como realizar.”
Aluno H: “que as experiências sejam mais comuns em sala de aula, pois facilita a
aprendizagem e também a perder a timidez.”
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Aluno I: “os experimentos contribuiu muito para que possamos entender mais o
conteúdo.”
CONCLUSÃO

Por meio da prática de ensino desenvolvida durante o Estágio Supervisionado,
percebemos que a atividade experimental é um recurso viável para facilitar a aprendizagem de
conceitos químicos, em específico à separação de misturas, que foi comprovado nessa pesquisa.
Ao inserir as aulas experimentais em sala de aula o professor poderá tornar as aulas mais
atrativas e dinâmicas de uma maneira simples e contextualizada, na qual o aluno passa a
investigar a sua realidade concreta.
A utilização de materiais de baixo custo para realização das atividades foi uma opção
bastante viável. Portanto, para as escolas que não despõem de um espaço físico de laboratório,
de equipamentos para execução de atividades, acreditamos que a utilização de materiais
alternativos seja uma possiblidade de facilitar a realização de experimentos.
Portanto, uma prática pedagógica dentro desta proposta, elaborada pensando em proporcionar
maior participação do aluno nas atividades, desde o momento em que ele faz a pesquisa e constrói seu
aparato experimental até sua concretização, faz com que esse aluno desenvolva suas capacidades
cognitivas e investigativas, assim, o aluno deixa de ser um mero receptor de informação mediada pelo
professor e passa a ser também agente ativo do processo de aprendizagem.

Diante dos resultados desta pesquisa, espera‐se uma reflexão da prática docente, sobre
quais aspectos metodológicos pode‐se melhorar e que recursos podem ser utilizados para que o
processo de aprendizagem seja facilitado possibilitando o aluno possa agir como cidadão crítico e
participativo na sociedade.
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RESUMO
O ensino das ciências da natureza tem sido alvo de
transformações significativas nas ultimas décadas,
consequência das circunstâncias histórico‐culturais da
sociedade. De modo geral as novas ideias
apresentadas nessa área têm o objetivo de fomentar
o espírito científico e investigativo dos alunos e
professores. Essas novas inquietações buscam situar a
ciência num contexto real de tempo e espaço,
enfatizando a forma do homem entender e agir
empiricamente no mundo por meio dos
conhecimentos que, de modo geral, estão além do
senso comum. Os laboratórios são espaços
acadêmicos necessários para transformar conceitos

subjetivos em práticas cotidianas que alimentam a
curiosidade dos alunos e promovem aprendizagens
novas extremamente necessárias à formação de
novos conceitos. Os laboratórios deve ser um
ambiente atrativo e estimulante onde destinados a
experiências, pesquisas e testes científicos,. A
observação feita com alunos do ensino médio
integrado nos laboratórios do IF SERTÃO PE ‐ sinaliza
que, para entender os conteúdos relativos ás ciências
da natureza, as situações experienciais têm um peso
fundamental na sustentabilidade da construção do
conhecimento de modo geral.

PALAVRAS‐CHAVE: laboratórios, interdisciplinaridade, aprendizagem.

LABORATORY HOW TO USE ELEMENT AMONG THE AREAS OF INTERDISCIPLINARY CHEMISTRY,
PHYSICS AND BIOLOGY .
The teaching of natural sciences has undergone
significant changes in recent decades a result of
historical and cultural circumstances of society. Overall
the new ideas presented in this area aim to promote
scientific and investigative spirit of the students and
teachers. These new concerns seek to situate science in
a real context of time and space , emphasizing the shape
of man empirically understand and act in the world
through the knowledge that , in general , are beyond
common sense . Labs are required to transform
academic spaces subjective concepts in everyday
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practices that fuel students' curiosity and promote new
learning extremely necessary for the formation of new
concepts. Laboratories should be an attractive and
stimulating where used for experiments, research and
scientific testing, environment. The observation made
with the integrated high school students in the IF
SERTÃO PE labs ‐ indicates that to understand the
approaches to the nature sciences, experiential
situations have a fundamental weight in the sustainable
construction of knowledge in general .

O USO DE LABORATÓRIOS COMO ELEMENTO INTERDISCIPLINAR ENTRE AS ÁREAS DE
QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA.
INTRODUÇÃO
Na educação contemporânea, dominada pelas exigências da sociedade da
informação e do conhecimento, o ensino de Ciências da Natureza é um espaço em que
se pode conceber a relação ser humano/ambiente em novos parâmetros, contribuindo
para o desenvolvimento de consciências individuais e sociais. Recentes análises desses
estudos destacam como as preocupações dos pesquisadores têm‐se deslocado das
relações entre currículo e conhecimento escolar para as relações entre currículo e
cultura Moreira (1995).
Observa‐se também que as práticas pedagógicas, ao longo do tempo, estão
baseadas em mecanismos transmissores de informações que prezam pela repetição
pura, caracterizando‐se como conteudistas apenas, tendo como suporte exclusivo o
livro didático e como metodologia norteadora, as aulas teórico‐expositivas.
Pozo (2009, p. 121) afirma que:
A julgar pelos critérios exclusivamente disciplinares sobre os
quais estão organizados boa parte dos currículos de ciências
vigentes, é válido pensar que eles se baseiam, mesmo que seja
de modo implícito, nessa hipótese de que os alunos precisam
preencher categorias cognitivas (...) geralmente cifradas em
linguagens algébricas ou formais.

Entretanto, muitas tentativas têm sido percebidas na intenção de incorporar
avanços didático‐tecnológico, produzidos nas últimas décadas, sobre o processo de
ensino e de aprendizagem em todas as áreas e sobre o ensino de Ciências, em
particular. Buscam‐se situações em que o aluno seja um produtor de conhecimentos a
partir de suas próprias especulações, que seja sujeito de sua aprendizagem discutindo
seus entendimentos. Para Pozo (2009) as atitudes e os valores não são adquiridos
como outros conteúdos de aprendizado, precisam ser experimentados.
No ensino médio integrado os experimentos representam uma possibilidade de
contribuição para efetivar essa busca de saberes com vistas ao entendimento de
questões cotidianas. Essas práticas na área de ciências da natureza precisam
considerar que os alunos dessa modalidade são jovens curiosos que procuram
esclarecimentos nas questões da vida diária nos mais diversos graus de complexidade.
O processo de educação no indivíduo tem três dimensões
sendo estes: a individual, a profissional e a social. A primeira
considera a pessoa como um ser incompleto, que tem a
capacidade de buscar seu potencial pleno e se desenvolver,
aprendendo sobre si mesmo e sobre o mundo. Na profissional,
está incluída a necessidade de todas as pessoas se utilizarem
em sua profissão, todos precisam se atualizar. No social (sendo
este, a capacidade de viver em grupo), um cidadão, para ser

ativo e participativo, necessita ter acesso a informações e
saber avaliar criticamente o que acontece (IRELND, 2009, p.36)

Planejar de forma interdisciplinar esse processo de aquisição de conhecimentos
é um grande desafio para educadores nas mais diversas áreas e inclui certa
responsabilidade social e educacional. Cabe ao professor, no seu papel de mediar o
conhecimento, ter uma visão, multidisciplinar do processo ajudando assim nessa
modalidade de ensino. Segundo os PCN:
A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode
ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um
plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da
necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de
explicar, compreender, intervir, mudar, prever algo que desafia
uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar,
talvez vários. (BRASIL, 2001, p.88‐89)

Partindo desses pressupostos, três objetivos embasaram esse estudo: observar
as atitudes dos alunos do ensino médio integrado que frequentam os laboratórios no
IF SERTÃO PE Campus Salgueiro quando discutem Química, Física e Biologia, listar
opiniões desses alunos sobre manipulação de objetos dos citados laboratórios
identificando contribuições dos estudos interdisciplinares das ciências da natureza e
descrever expectativas em relação a aplicabilidade dos conhecimentos em situações
corriqueiras da vida a partir de vivência de experimentos simples. Considerou‐se a
hipótese que os conceitos trabalhados concomitantemente com a prática em
ambiente adequado, laboratórios, permitem maior envolvimento dos alunos nas aulas
regulares e instiga a aplicabilidade desses conceitos na vida diária fora da escola.
A educação é transmissão integrada da cultura em todos os
seus aspectos, segundo os moldes e pelos meios que a própria
cultura existente possibilita. O método pedagógico é a função
da cultura existente. O saber é o conjunto dos dados da cultura
que se têm tornado socialmente conscientes e que a sociedade
é capaz de expressar pela linguagem. (PINTO, 2000 , p. 32)
2. METODOLOGIA

2.1. O estudo
Caracterizado como uma pesquisa descritiva, este estudo teve seu valor
baseado na premissa de que as práticas podem ser melhoradas por meio da
observação minuciosa do objeto. Segundo Gil (1994) as pesquisas desse tipo tem como
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou
fenômeno. Neste sentido, Demo (2000) apresenta uma nova abordagem educacional,
o educar pela pesquisa, que tem como base o questionamento reconstrutivo, onde
o conhecimento acontece pela reformulação de conhecimentos existentes.
Para compor esse estudo foi selecionado o experimento relacionado a
produção de sabão a partir de reaproveitamento de óleo de cozinha que se configura
como uma situação que possibilita a explicação plausível de como transformar a
subjetividade das informações em objetos concretos de aprendizagem. Foi observado

também que muitos alunos já tinham ouvido sobre o assunto, mas não sabiam explicar
como acontecia.
A seleção dos participantes seguiu a lógica da amostra intencional. O universo
pesquisado foi composto de 22(vinte dois) do ensino médio integrado, que
frequentaram os laboratórios do IF SERTÃO – Campus Salgueiro no período de
fevereiro a abril de 2013.
Após os experimentos foram utilizados com os alunos dois questionário: o
primeiro de perguntas fechadas e o segundo de perguntas abertas. Cada aluno foi
questionado sobre a importância do espaço para experimentos e sobre o que fazer na
sala de aulas regulares a partir do que é vivenciado nos laboratórios. Foi solicitado
também (ao final do questionário de perguntas abertas) que o aluno emitisse sua
opinião sobre as atividades desenvolvidas nos laboratórios e sua importância para a
vida de modo geral. Considerou‐se para esse questionamento que os saberes
necessários ao ensino são reelaborados e construídos pelos professores “em confronto
com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares”
(PIMENTA, 1999, p. 29).
2.2. O perfil do aluno que frequenta os laboratórios do IF SERTÃO ‐ Campus Salgueiro
Os alunos que participaram do estudo, oriundos e matriculados no ensino
médio integrado do IF SERTÃO ‐ Campus Salgueiro apresentaram curiosidade e
disposição para tornar as aulas de Química, Física e Biologia momentos de efetiva
construção de conhecimentos. Portanto, confirmaram a hipótese de que quando há
mais envolvimento nos experimentos desenvolvidas, articulando laboratórios e sala de
aula regular, percebe‐se melhorias no desempenho do aluno em relação aos conceitos
e conteúdos programáticos. Para Santomé (2000) as práticas possibilitam ao professor
a contextualização dos conteúdos e as relações entre os conteúdos disciplinares.
2.3. Relação conteúdos vivenciados na sala de aula com a vivência nos laboratórios.
A pesquisa demonstrou que nos laboratórios o aluno fica mais aberto às
aprendizagens, questiona sobre diversos assuntos, manipula objetos fazendo ponte
com os conceitos estudados, não teme a opinião dos demais colegas, concentra‐se
mais nas explicações e demonstra com clareza seus conhecimentos prévios sobre os
assuntos abordados. Segundo Oliveira (1997) de nada adianta questionar os alunos, se
eles não têm como retorno a oportunidade de discutir, de refletir, no sentido de se
conscientizar da necessidade da busca da resolução dos problemas de ensino‐
aprendizagem, a partir de um trabalho coletivo, em sala de aula.
2.4. Um experimento interdisciplinar envolvendo Química, Física e Biologia mediado
pelo Laboratório: "Produção de sabão a partir de óleo residual"
Inicialmente falou‐se sobre o efeito poluidor que o óleo de cozinha, ou melhor,
suas sobras, causam ao meio ambiente (um litro de óleo pode contaminar um milhão
de litros de água), então foi mostrada aos alunos uma maneira prática e eficiente de se
aproveitar este óleo residual através da produção de sabão artesanal.

Para esta prática foi utilizado 800 mL de sobras de óleo de cozinha,
devidamente filtrado para se retirar as impurezas, 150 mL de solução de hidróxido de
sódio (soda cáustica líquida) e aproximadamente 10 mL de essência.
Em um béquer de um litro colocou‐se os 800 mL do óleo juntamente com a
essência, agitando‐se para homogeneizar. Em outro béquer de 250 mL foi colocada a
solução de hidróxido de sódio (soda cáustica) até a medida de 150 ml. Com agitação
constante do óleo foi adicionada a solução de hidróxido de sódio e continuou‐se
agitando até que esta mistura mudasse de coloração (ficando mais escura) e o seu
aspecto físico (ficando mais viscosa), despejando‐a em uma forma.
Após aproximadamente 10 minutos já se pôde retirar o sabão da forma, pois
este já apresentava consistência suficiente, porém foi informado aos alunos que ainda
não poderia ser utilizado porque a reação (óleo + hidróxido de sódio) ainda estava
acontecendo, o que podia ser constatado pela liberação de calor que estava
ocorrendo, e que o sabão só estaria totalmente pronto em aproximadamente 12
horas.
Com o resultado, pode‐se observar a interação físico‐química do experimento
(reação de base ácidos graxos, gerando sais e liberando calor). Pode‐se ainda observar
este fenômeno pelo prisma da bioquímica, posto que os óleos e gorduras são
triésteres (lipídios) que saponificam na presença de bases, acarretando uma reação
bioquímica. Após o experimento os alunos emitiam, oralmente, suas teses a respeito
do assunto possibilitando aos professores a percepção do envolvimento das disciplinas
em estudos e os pontos interdisciplinares possíveis entre elas. Em seguida foram
aplicados os questionários na perspectiva de respaldar esse tipo de ação educativa.
3. Resultados e discussões
As falas dos alunos que frequentaram os laboratórios do IF SERTÃO – Campus
Salgueiro, no período do estudo, apresentadas pelos gráficos 1, 2, 3, 4 e 5 revelam que
estudar Ciências da Natureza é muito mais que memorizar conteúdos dos programas
escolares. O anseio principal é tornar mais objetiva a subjetividade contida dos
estudos relativos à Química, Física e Biologia interligando‐os e construindo novos
saberes constituindo assim parâmetros aceitáveis de ações interdisciplinares.
Gráfico 1. Expectativas de aprendizagem a partir das atividades nos laboratórios
As atividades desenvolvidas no Laboratório
articulando conhecimentos de Química e
Biologia correspondem às suas expectativas de
aprendizagem nessas disciplinas?

Fonte: Dados da pesquisa

Quando questionados se as atividades desenvolvidas nos laboratórios
articulando os conhecimentos de Química, Física e Biologia correspondiam às suas
expectativas de aprendizagem, 73% afirmaram que as explicações são coerentes e
conseguem inclusive "prender a atenção dos alunos" (sic). Acredita‐se que esse
prender a atenção significa que o aluno consegue ver de forma concreta a abstração
do ato de conhecer. Outros 9% afirmaram que não conseguem aprender mais
utilizando experimentos, preferem a sala de aula convencional porque é "menos
cansativa" (sic). Observou‐se, nessas repostas negativas, certa resistência em participar
de experimentos científicos visto que envolvem muito mais que memorização de
regras ou conceitos. Um grupo representado por 14% dos participantes responderam
que suas expectativas são atendidas em parte porque por um lado o experimento
ajuda a entender mais os assuntos trabalhados, mas por outro lado, o aluno precisa
dispor de mais tempo para estudar. Os demais 4% afirmaram que não sabem dizer se
as experiências envolvendo os laboratórios ajudam ou não na aprendizagem. Acredita‐
se que estes estão frequentando a escola apenas em busca de certificação.
Gráfico 2. Sobre a funcionalidade das metodologias utilizadas nos laboratórios.

Fonte: Dados da pesquisa

No questionamento relativo às metodologias utilizando materiais típicos dos
laboratórios na perspectiva de compreensão dos demais assuntos trabalhados nas
salas de aula convencional, 77% afirmaram que as situações vivenciadas nos
laboratórios ajudam a entender o que os professores "falam" (sic) em sala de aula, pois
conseguem "ver" (sic) os conceitos de química, física e biologia trabalhados. Uma
representação de 5% respondeu que os procedimentos vivenciados nos laboratórios
não fizeram diferença no aprendizado porque não entenderam os conceitos explicados
antes da visita ao laboratório. Outros 14% afirmaram que, em parte, as metodologias
ajudam a entender os conceitos, porém os alunos precisam estar muito atentos para
entender tudo e às vezes perdem alguma informação e não conseguem entender a
conclusão. A falta de fundamentação contribui para essa falta de ritmo nas
compreensões. Os demais 5% afirmaram não saber dizer se há diferença. Observou‐se
que em algumas respostas afirmou‐se que o que mais importa é a nota obtida, a
metodologia nas aulas não importa. Nota‐se uma clara referência aos métodos da
escola mais tradicional e suas consequências.

Gráfico 3. Relação dos estudos no laboratório com a vida cotidiana.

Fonte: Dados da pesquisa

Questionados se os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas de Química,
Física e Biologia utilizando os laboratórios ajudam na vida cotidiana, 77% afirmaram
que depois de algumas aulas no laboratório articulando as três disciplinas conseguem
compreender fatos do dia‐a‐dia que antes não percebiam a importância. Uma
representação de 9% afirmou que precisam estudar mais porque mesmo com
experimentos desse tipo ainda não se apropriam de determinados conceitos mais
específicos. Os demais 14% responderam que em parte os assuntos ajudam na vida
cotidiana justificando que não estavam habituados a fazer essa relação e que as
escolas onde estudaram não se preocupavam com esse aspecto. Ninguém ficou
indiferente ao questionamento.
Gráfico 4. Sobre as atividades do laboratório no Ensino Médio Integrado

Fonte: Dados da pesquisa

Questionados sobre a importância do trabalho no laboratório como elemento
integrador no ensino médio integrado, 82% afirmaram que o trabalhado no laboratório
é muito importante porque os alunos dessa modalidade são muito ativos e necessitam
de atividades dinâmicas. Esse tipo de trabalho ajuda, incentiva e estimula na busca de

compreensão dos assuntos trabalhados. Segundo algumas afirmações muitos alunos
não tem embasamento teórico suficiente, herança das deficiências nas séries
anteriores. Quando conseguem visualizar, através de exemplos e experimentos fica
mais fácil compreender e contextualizar. Fazer atividades em equipe também facilita
porque ao final de cada experimento os alunos, de forma individual ou em equipe,
precisam apresentar resultados, portanto tem que haver integração entre os alunos e
com o professor. Ninguém negou a importância do trabalho nos laboratórios ou ficou
indiferente ao questionamento.
Gráfico 5. Sobre as atividades do laboratório na compreensão dos fatos cotidianos

Fonte: Dados da pesquisa

Questionados se o laboratório ajuda aperceber que o conhecimento científico
está presente no dia‐a‐dia e ou ajuda a compreender fatos vivenciados na vida de
forma mais clara, 71% afirmaram que estão entendendo melhor os fenômenos do dia‐
a‐dia e tentam até discutir com os textos apresentados nos livros que antes
acreditavam ser uma verdade inquestionável. Em algumas respostas pode ser vista a
empolgação diante da aprendizagem. Outros 5% não consideram o trabalho no
laboratório para o dia‐a‐dia, segundo uma resposta analisada "o mundo não vai mudar
se eu entender porque funciona" (sic). Esse tipo de resposta revela o quanto ainda
precisa ser feito no ensino de ciências contextualizado, articulado e interdisciplinar.
Um percentual de 19% considera que em parte os estudos nos laboratórios podem
ajudar a compreender os fatos diários. Alguns acreditam que a vida não vai mudar se
apenas os alunos presentes no experimento aprenderem esses conceitos, essa
tendência funcionaria apenas se todas as escolas adotassem essas práticas segundo
algumas respostas. Os outros 5% dos pesquisados afirmaram que não sabiam
responder a esse questionamento ou ficaram indiferentes.
Para Amaral (1997) nunca foi tão possível concretizar aquilo que antes
apenas se configurava na fértil imaginação de alguns escritores de ficção
científica. Enfim, vivemos em uma época onde se transformam e se reorganizam
as próprias noções de tempo e espaço, onde emergem novas identidades culturais
e sociais, em um tempo de interessantes cruzamentos entre diferentes campos do
conhecimento e dos diferentes aspectos da vida social e política.

Nas turmas do ensino médio integrado, o educando é convidado a refletir sobre
a sua vida, é levado a perceber a sua contribuição na construção do mundo do qual é
parte. O educando, passa a ser um sujeito construtor de uma realidade social e
política. Sua realidade passa a ser, na educação, o ponto de partida para toda e
qualquer busca de conhecimento e entendimento do mundo de forma geral.
Portanto, as observações oriundas desse estudo revelaram que em sua maioria,
os alunos do Ensino Médio Integrado do IF SERTÃO Camus Petrolina reconhecem a
importância das atividades desenvolvidas nos laboratórios através de experimentos
interdisciplinares que buscam esclarecer situações do cotidiano e têm compromisso
com suas aprendizagens. Gostam das vivências escolares, buscam caminhos para
melhoria de seus desempenhos e tem o pacto necessário para continuar sempre na
busca de novos saberes. De uma forma geral, a hipótese inicial foi confirmada e a
contribuição das experiências realizadas nos laboratórios neste aspecto.
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RESUMO
Os seres humanos precisam ingerir água diariamente em
quantidade suficiente para que suas funções orgânicas
vitais permaneçam equilibradas. No entanto, é
necessário muito cuidado em relação à qualidade da
água consumida que deve estar em conformidade com
os padrões de potabilidade definidos, por meio de
portaria, pelo Ministério da Saúde (MS). O presente
estudo pretendeu analisar amostras de água coletadas
em três pontos diferentes: Instituto Federal de Sergipe
Campus Itabaiana, Colégio Estadual Murilo Braga,
Colégio Estadual Dr Augusto César Leite e Colégio

Estadual Professor Nestor Carvalho Lima, utilizando as
técnicas descritas no manual de um kit técnico de
potabilidade em relação aos parâmetros: alcalinidade,
amônia, cloro, cloreto, cor, dureza total, ferro, turbidez,
oxigênio consumido e pH. A partir da análise da
qualidade da água usada para consumo humano nas 04
(quatro) instituições de ensino do município de
Itabaiana/SE, percebeu‐se que apenas duas amostras
apresentaram valores fora dos padrões aceitáveis para
consumo humano em, pelo menos, um parâmetro
avaliado.

PALAVRAS‐CHAVE: qualidade de água, potabilidade, legislação, instituições de ensino.

PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF WATER CONSUMPTION IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE CITY OF ITABAIANA/SE
ABSTRACT
Humans need to drink water daily in sufficient
quantities so that their vital organic functions remain in
balance. However, great care is necessary regarding the
amount of water used which must be in accordance with
the potability standards defined, through ordinance, by
the Ministry of Health (MOH). This study aims to analyze
samples of water at three different points: Federal
Institute of Sergipe Campus Itabaiana, Murilo Braga
State School, Doctor César Augusto Leite State School
and Teacher Nestor Carvalho Lima State School, using

the techniques described in a technical manual of
potability regarding the parameters: alkalinity,
ammonia, chlorine, chloride, color, total hardness, iron,
turbidity, ph and oxygen consumed. From the analysis of
the quality of the water used for human consumption
carried out in four schools in the city of Itabaiana/SE, it
was noticed that only two (2) samples were non‐
standards for human consumption in at least one
measured parameter.

KEY‐WORDS: water quality, potability, legislation, educational institutions.
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ANÁLISE FÍSICO‐QUÍMICA DA ÁGUA CONSUMIDA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA/SE

INTRODUÇÃO
A água é indiscutivelmente um recurso indispensável à sobrevivência de toda espécie viva
que habita o planeta Terra. Por ser a substância química mais abundante do planeta (Grassi,
2001), cobrindo mais de 70% da superfície da Terra, pode ser encontrada em diversos ambientes,
tais como: oceanos, rios, mares, arroios, sangas e calotas polares. Considerando‐se os referidos
ambientes da hidrosfera da terrestre, toda a água do planeta está subdividida em dois tipos: água
salgada, representando cerca de 97% da massa total, e água doce (Victorino, 2007), parcela
disponível para o consumo humano. Além disso, a água está presente na constituição de todos os
serves vivos, por exemplo, os humanos que apresentam, na fase adulta, em torno de 65% de sua
massa corpórea constituída por água (Rocha et al, 2009).
Em razão de suas propriedades, a água desempenha diversas e distintas funções que são
vitais ao funcionamento do organismo humano. De acordo com Serafim, Vieira e Lindemann
(2004),
A água é um componente essencial de todos os tecidos corpóreos. Serve como solvente
para minerais, vitaminas, aminoácidos, glicose e outras moléculas pequenas, ela torna
muitos solutos disponíveis para a função celular e é um meio necessário para todas as
reações. Ela também participa como substrato nas reações metabólicas e como
componente estrutural que dá forma às células. A água é essencial para os processos
fisiológicos de digestão, absorção e excreção. Desempenha um papel‐chave na estrutura
e função do sistema circulatório e atua como um meio de transporte para os nutrientes e
todas as substâncias corpóreas. A água mantém a constância física e química dos fluidos
intracelular e extracelular e possui um papel direto na manutenção da temperatura
corpórea, absorve choque dentro dos olhos, espinha dorsal, articulações e saco
amniótico, [...] (Serafim, Vieira e Lindemann, 2004, p. 156).

Por esses, e muitos outros motivos, os seres humanos precisam ingerir água diariamente
em quantidade suficiente para que suas funções orgânicas vitais permaneçam equilibradas. No
entanto, é necessário muito cuidado em relação à qualidade da água consumida. Afinal, a água
pode provocar sérios danos à saúde humana se contiver substâncias tóxicas e/ou micro‐
organismos (vírus, bactérias e parasitas), tornando‐se um poderoso vetor de transmissão de
várias doenças como diarreia, cólera, esquistossomose, febre tifoide, cárie e hepatite infecciosa,
dentre outras (Rocha et al, 2009). Por isso, a “qualidade da água é uma questão tão ou mais
importante que a quantidade de água disponível” (Santos e Field’s, 2010; p. 3). Assim sendo, a
análise da qualidade da água se configura um fator prevalecente à garantia de uma melhor
qualidade de vida (Santos e Field’s, 2010).
De acordo com Merten e Minella (2002), a expressão ‘qualidade de água’, comumente
usada como sinônimo de pureza, diz respeito às características físicas, químicas e biológicas da
água que determinam sua utilização para diferentes finalidades. Em consequência, alguns
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parâmetros foram estabelecidos para regular os limites permissíveis de elementos estranhos na
água. Assim, para ser reconhecida com de boa qualidade ou potável, após o tratamento que
recebe na Estação de Tratamento de Água (ETA), a água deve estar isenta de microrganismos
patógenos e de substâncias químicas que ofereçam riscos à saúde dos consumidores (Queiroga,
Santos e Carneiro, 2007), ou seja, deve estar em conformidade com os padrões de potabilidade
definidos, por meio de portaria, pelo Ministério da Saúde (MS).
A portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do MS, versão atual da norma brasileira de
qualidade de água para consumo humano, afirma que para ser considerada potável a água deve
atender aos seguintes padrões de potabilidade: microbiológicos (art. 27), como Escherichia coli
(indicador de contaminação fecal); substâncias químicas (art. 37) que configurem risco à saúde
(chumbo, cromo, mercúrio, etc.) e cianotoxinas; e padrões organolépticos (art. 39), como gosto e
odor (BRASIL, 2011).
Santos e Field’s (2010) asseguram que os parâmetros de potabilidade da água podem ser
alterados por dois processos diferentes, poluição e contaminação, deixando‐a imprópria para o
consumo humano. Isso decorre da elevada capacidade que a água possui de dissolver substâncias
(sendo considerada como solvente universal), retendo impurezas e resíduos de materiais, tais
como: partículas em suspensão, sais dissolvidos e micro‐organismos (Queiroga, Santos e
Carneiro, 2007). Segundo Branco (2003), a poluição é um processo que altera a cor e a turbidez
da água conferindo‐lhe um aspecto de sujeira. Já a contaminação, refere‐se à transferência de
substâncias químicas e microrganismos patogênicos (elementos nocivos à saúde dos seres
humanos) capazes de provocar doenças (descritas anteriormente).
Diante do exposto, o presente trabalho objetivou a determinação das propriedades físico‐
químicas da água utilizada nas dependências de 04 (quatro) Instituições de Ensino (IE) do
município de Itabaiana (Instituto Federal de Sergipe Campus Itabaiana, Colégios Estaduais Dr.
Augusto César Leite, Murilo Braga e Professor Nestor Carvalho Lima), consoante critérios de
potabilidade como: turbidez, cloreto, ferro, oxigênio consumido, dureza, pH, entre outros.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado no período de agosto a dezembro de 2013. Foram
realizadas coletas de água em três pontos diferentes em cada IE, conforme descrição abaixo, para
análises físico‐química e bacteriológica, de acordo com a portaria 2.914 do Ministério da Saúde,
utilizando as técnicas descritas no manual do kit técnico de potabilidade. As coletas foram
efetuadas com o propósito de verificar a qualidade da água distribuída às comunidades escolares
de cada IE em relação aos parâmetros: alcalinidade, amônia, cloro, cloreto, cor, dureza total,
ferro, turbidez, oxigênio consumido e pH.
‐ Instituto Federal de Sergipe Campus Itabaiana: rede de distribuição (IFS1), bebedouro térreo
(IFS2) e bebedouro superior (IFS3);
‐ Colégio Estadual Murilo Braga: rede de distribuição (MB1), bebedouro (MB2) e cantina (MB3);
‐ Colégio Estadual Dr Augusto César Leite: rede de distribuição (CL1) e bebedouro localizado
dentro da cantina (CL2);
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‐ Colégio Estadual Professor Nestor Carvalho Lima: rede de distribuição (NC1), bebedouro (NC2) e
bebedouro da sala da diretoria (NC3).
A escolha dos pontos de coleta justifica‐se pela possibilidade de posterior comparação
entre a água recebida da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), na rede de distribuição,
e a disponibilizada nos bebedouros.
A coleta das amostras foi realizada conforme procedimentos descritos no guia nacional de
coleta e preservação de amostras, elaborado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB, 2011). De acordo com o sobredito guia, deve‐se:
‐ retirar amostra de água de uma torneira próxima ao hidrômetro ou que receba água da rede de
abastecimento público (rede de distribuição);
‐ abrir a torneira e esperar que a água parada na tubulação escoe durante dois a três minutos;
‐ posicionar o frasco coletor de modo que não haja contato dos mesmos com a torneira evitando‐
se possíveis contaminações;
‐ caso haja necessidade, realizar desinfecção da torneira por meio da aplicação de solução de
hipoclorito de sódio (100 mg.L‐1)
A análise da potabilidade das amostras de água foi realizada através do Kit Técnico de
Potabilidade da Água, desenvolvido pela empresa Alfakit (Figura 1), que possibilita avaliar a
qualidade da água baseando‐se nos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O kit
contém todos os materiais essenciais à execução das análises (reagentes para até 100 análises,
cartelas para comparação visual das análises colorimétricas, seringas pré‐calibradas para as
análises volumétricas, papel de filtro, cubetas de 10 a 50 mL, proveta, conta‐gotas e modelo de
ficha de monitoramento), além de orientações que facilitam a interpretação dos resultados.
Outros pontos interessantes em relação ao kit dizem respeito à segurança no manuseio dos
reagentes e à sua praticidade de utilização.

Figura 1 – Kit técnico de potabilidade (Alfakit) para análise de água.
Os procedimentos experimentais da análise de cada parâmetro não serão apresentados
neste trabalho, pois os mesmos podem ser encontrados facilmente no manual de instruções do
kit técnico de potabilidade usado durante a execução do projeto.
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Os parâmetros e seus respectivos limites, estabelecidos pela portaria 2.914 do Ministério
da Saúde, relativos ao monitoramento e fiscalização da qualidade da água para consumo
humano, podem ser verificados na Tabela 1 abaixo:
Tabela 1 – Parâmetros e limites exigidos pela legislação em relação à potabilidade da água.
Parâmetros
‐1

Limites

Alcalinidade (mg.L CaCO3)

**

Amônia (mg.L‐1 NH3)

1,5

Cloro (mg.L‐1 C2)

2,0

Cloretos (mg.L‐1 C‐)

250

Cor (mg.L‐1 Pt/Co)

15

Dureza Total (mg.L‐1 CaCO3)

500

Ferro (mg.L‐1 Fe)

0,3

Turbidez (NTU)

5,0

Oxigênio Consumido (mg.L‐1 O2)

3,0

pH (unidade de pH )

6 – 9,5

*A alcalinidade é um parâmetro não especificado pela portaria 2.914.

Fonte – Kit Técnico de Potabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados obtidos foram analisados em conformidade com a particularidade de cada
parâmetro, levando‐se em consideração os valores referência estabelecidos portaria 2.914/2011
do Ministério da Saúde. Os valores apresentados a seguir, em relação aos parâmetros físico‐
químicos, tais como: pH e dureza, representam a média aritmética entre os valores obtidos da
análise em triplicata para cada coleta efetuada nos pontos supracitados. Sendo assim, a
interpretação dos dados baseou‐se no valor médio encontrado.
Antes de mostrar os resultados das análises físico‐químicas, é importante destacar que na
primeira etapa do projeto, os autores fizeram uma investigação das concepções da comunidade
escolar em relação à qualidade da água dos bebedouros e se essas estariam embasadas em
conceitos científicos (critérios de potabilidade) ou atreladas ao senso comum. Constatou‐se, na
pesquisa, que 67,5% dos respondentes consideram a água dos bebedouros de suas respectivas
instituições de ensino de qualidade ruim ou péssima; 22,5% consideram a água de boa qualidade
em virtude de a mesma não apresentar padrões organolépticos desagradáveis (sabor, odor ou
cor); e os 10,0% restantes, constituídos em sua maioria por integrantes do corpo docente ou
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administrativo, não emitiram opinião, provavelmente, por não consumirem água dos referidos
bebedouros. Concluiu‐se, portanto, que os respondentes carecem de informações ou
conhecimentos sobre critérios/padrões de potabilidade de água mais elaborados que favoreçam
uma postura mais crítica e consciente (Ferreira, Júnior e Santos, 2013).
O exposto acima reforça a importância da análise da qualidade da água. Aliado a isso, os
dados apresentados na Tabela 2, permitem uma melhor compreensão sobre o tema em tela,
além de fornecerem evidências concretas no tocante à potabilidade da água consumida em cada
instituição de ensino envolvida no projeto.
Tabela 2 – Resultados das análises de águas destinadas ao consumo humano em
instituições de ensino do município de Itabaiana/SE.
Pontos de Coleta das Instituições de Ensino
Parâmetros
IFS1

IFS2

IFS3

MB1

MB2

MB3

CL1

CL2

CL3

NC1

NC2

NC3

Alcalinidade

0,1

0,2

0,2

2,5

0,2

2,3

0,2

0,2

‐

0,2

0,1

0,2

Amônia

0,6

0,3

0,0

0,6

0,1

0,3

0,3

0,1

‐

0,3

0,3

0,3

Cloro

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

‐

0,1

0,1

0,1

Cloretos

0,4

0,5

0,4

1,2

0,4

1,3

0,4

0,3

‐

0,4

0,4

0,3

Cor

3

3

3

3

15

3

3

3

‐

3

3

3

Dureza

0,5

0,3

0,4

1,7

0,4

1,6

0,4

0,3

‐

0,4

0,4

0,2

Ferro

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,25

0,25

0,25

‐

0,25

0,25

0,25

Turbidez

50

50

50

50

50

50

50

50

‐

50

50

50

Oxigênio
Consumido

5,0

5,0

5,0

1,0

5,0

3,0

3,0

3,0

‐

3,0

3,0

3,0

pH

6,5

8,0

6,5

8,0

6,5

7,5

7,0

7,5

‐

7,0

7,0

7,0

As amostras dos colégios Dr Augusto César Leite e Professor Nestor Carvalho Lima
apresentaram teores aceitáveis ou dentro do limite, em sua maioria, para todos os parâmetros
supracitados.
No caso das amostras do IFS, em todos os pontos de coleta, foram encontrados valores
acima do limite (ver tabela 2) para um único parâmetro, oxigênio consumido, 5 mg.L‐1. A
presença de oxigênio consumido é um indicativo de matéria orgânica e do desenvolvimento de
microrganismos na água, servindo para indicar prováveis alterações na qualidade da água
(Gasparotto, 2011). O procedimento foi repetido, com novas coletas de amostras, e os valores

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

encontrados apresentaram‐se dentro dos limites estabelecidos. Provavelmente, o tratamento da
água recebida no dia da coleta inicial não foi eficiente em relação ao parâmetro em discussão.
Já em relação às amostras do Murilo Braga, apenas o ponto de coleta MB2 apresentou
valores iguais ou superiores aos limites estabelecidos para os seguintes parâmetros: oxigênio
consumido (5 mg.L‐1), cor (15 mg.L‐1) e ferro (0,50 mg.L‐1). Os três parâmetros estão inter‐
relacionados e, conforme explanação a seguir, justificarão o desacordo dos dados mostrados e a
legislação.
De acordo com Gasparotto (2011), a cor da água é consequência da reflexão da luz em
partículas de origem orgânica (o parâmetro oxigênio consumido é usado como indicativo da
presença de matéria orgânica, como afirmado anteriormente) ou inorgânica (compostos de ferro
e manganês, por exemplo) de tamanhos inferiores a 1 µm. Na análise da amostra MB2,
encontrou‐se o valor de 15 unidades para a cor, que apesar de não exceder o limite prescrito
pela portaria 2.914 MS, evidencia que a qualidade da água destinada ao consumo humano pode
estar comprometida.
O outro padrão com valor acima do definido pelo Ministério da Saúde diz respeito à
presença de ferro (0,50 mg.L‐1). O referido elemento não apresenta, nas concentrações
geralmente determinadas em análises de águas naturais, consequências danosas à saúde. O
principal inconveniente em relação à sua presença restringe‐se aos aspectos ligados à estética,
tais como as manchas impressas em vasos sanitários e roupas (Gasparotto, 2011).
Coadunando o teor de ferro encontrado com os outros dois padrões (oxigênio consumido
e cor) e, ainda, com o fato de não terem sido encontrados valores destoantes no ponto MB1, a
alteração possivelmente deve estar relacionada à higienização do bebedouro, da caixa d’água
que armazena a água usada no bebedouro, da tubulação ou da combinação entre eles. Os
responsáveis ainda não foram informados.
CONCLUSÕES

A determinação das propriedades físico‐químicas da água não é algo inédito na área da
Química ou da identificação da qualidade de água. Contudo, a execução do projeto traz como
principais contribuições: o envolvimento de alunos de curso técnico integrado em atividades de
iniciação científica e as informações obtidas sobre qualidade de água que possibilitará o
planejamento de atividades futuras, tais como: palestras, minicursos e projetos de popularização
da Ciência inerentes aos critérios de classificação da potabilidade de água, visando a
sensibilização sobre os perigos que o consumo de água de qualidade duvidosa ou de péssima
qualidade pode provocar.
Considerando‐se a análise da qualidade da água usada para consumo humano nas 04
(quatro) instituições de ensino do município de Itabaiana/SE, percebeu‐se que apenas duas
amostras apresentaram valores fora dos padrões aceitáveis para consumo humano em, pelo
menos, um parâmetro avaliado. Depreendeu‐se, também, que os problemas identificados podem
ser resolvidos com a adoção de intervenções bastante simples, como por exemplo, a realização
de limpezas frequentes dos reservatórios de água.
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RESUMO
As plantas medicinais representam atualmente a origem
ou base de vários dos fármacos utilizados, sendo que
isto se deve a grande flora mundial e as propriedades
terapêuticas conhecidas. No Brasil não é diferente,
sendo as regiões Norte e Nordeste as com maior prática
cultural no uso de plantas como alternativa no
tratamento de doenças. Nesse estudo objetivou‐se
avaliar o potencial toxicológico do extrato aquoso
obtido a partir de frutos desidratados de imbiriba
(Eschweilera ovata Miers), comercializados como
medicinal em feiras livres no estado do Piauí. As análises

foram realizadas em triplicata e a Concentração Letal
Média (CL50) obtida utilizando o método estatístico de
PROBIT. Os resultados obtidos no trabalho indicam uma
CL50 com valor igual a 53,2 µg.mL‐1 com intervalo de
confiança inferior e superior de 33,4 e 80,3
respectivamente, indicando uma ação tóxica frente ao
microcrustáceo utilizado como bioindicador de
toxicidade aguda (Artemia salina Leach), dando indícios
da não segurança na utilização terapêutica da espécie
vegetal aqui estuda.

PALAVRAS‐CHAVE: Eschweilera ovata Miers, Artemia salina Leach, toxicidade, produtos naturais

EVALUATION OF TOXICITY OF DEHYDRATED FRUITS OF IMBIRIBA (Eschweilera ovata Miers)
WITH USING BIOASSAY Artemia salina Leach
ABSTRACT
Medicinal plants currently account for the origin or basis
of several of the drugs used, and this is due to large
global flora and the known therapeutic properties. In
Brazil is no different, with the North and Northeast
regions with the largest cultural practice in the use of
plants as an alternative in the treatment of diseases.
This study aimed to evaluate the toxicological potential
of the aqueous extract obtained from dried fruit of
Imbiriba (Eschweilera ovata Miers), marketed as medical

fairs in the state of Piauí. Analyses were performed in
triplicate and the median lethal concentration (CL50)
obtained using the statistical method of PROBIT. The
obtained results indicate a CL50 with a value of 53,2 µg
.mL‐1 range with lower and upper confidence 33,4 and
80,3 respectively, indicating a toxic action against
microcrustacean used as a biomarker of acute toxicity
(Artemia salina Leach) , giving no evidence of safety in
the therapeutic use of plant species studied here.

KEY‐WORDS: Eschweilera ovata Miers, Artemia salina Leach, toxicity, natural products
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TOXICIDADE AGUDA DE FRUTOS DESIDRATADOS DE IMBIRIBA (Eschweilera ovata Miers)
UTILIZANDO BIOENSAIO COM Artemia salina Leach
INTRODUÇÃO
O consumo de plantas medicinais tem base na tradição familiar e tornou-se prática
generalizada na medicina popular, sendo considerada uma terapia complementar ou
alternativa para a promoção da saúde (LOYA et al., 2009).

O Brasil possui a maior diversidade vegetal do mundo, contando com um total de 55 mil
espécies catalogadas que varia entre 250‐500 mil espécies de plantas existentes na flora mundial,
entretanto, apenas 8% desta flora foi estudada para as pesquisas de compostos bioativos e 1.100
espécies foram avaliadas em suas propriedades medicinais, deixando claro o arsenal ainda
inexplorado das plantas como fonte de novas drogas (GUERRA et al., 2001).
Apesar da grande participação brasileira, as pesquisas científicas sobre plantas
utilizadas por comunidades tradicionais ainda são recentes e pouco documentadas (PINTO et
al., 2006). Estas plantas são comercializadas apoiadas em propagandas que prometem
"benefícios seguros, já que se trata de fonte natural" (VEIGA JUNIOR et al., 2005).

Estudos com plantas medicinais buscam identificar substâncias ativas, ressaltando que o
uso indiscriminado das plantas pela população pode trazer riscos, por isso é importante à
realização de testes de toxicidade na busca de uma terapêutica eficaz, trazendo assim um maior
conforto e melhor qualidade de vida aos pacientes (HOCAYEN et al., 2012).
A falta de informações adequadas sobre as propriedades das plantas medicinais
(principalmente das exóticas), seu consumo concomitante com os medicamentos tradicionais
(alopáticos) sem aviso ao médico e, finalmente, a perda do conhecimento sobre os efeitos
medicinais e tóxicos das plantas, assim como a capacidade de identificá‐las pela migração da
população rural para as cidades são fatores preocupantes da automedicação (Veiga Jr. et al.,
2005; Albuquerque & Hanazaki 2006).
Segundo Souza e Lorenzi, (2005) a espécie Eschweilera ovata Miers, conhecida
popularmente por imbiriba, pertence à família Lecythidaceae, concentrada na região neotropical,
incluindo cerca de 25 gêneros e 300 espécies, sendo que no Brasil ocorrem 14 gêneros e
aproximadamente 100 espécies, especialmente na Floresta Amazônica, onde ocorrem de forma
abundante, sendo uma família relativamente pouco comum em outras regiões do país, exceto na
Mata Atlântica da Região Nordeste, onde também ocorre de maneira expressiva.
Os testes de toxicidade são elaborados com o objetivo de avaliar ou prever os efeitos de
substâncias tóxicas nos sistemas biológicos (BAROSA et al., 2003).
Estudos fitoquímicos com outras espécies do gênero Eschweilera apresentaram alguns
constituintes com atividades farmacológicas antifúngicas e antimicrobianas, pela presença de
triterpenos pentacíclicos, saponinas, ácidos elágicos e alcalóides (Carvalho et al., 1999).
O bioensaio que utiliza náuplios de camarão de agua salgada (Artemia salina Leach) foi
proposto por McLaughlin e é caracterizado como um ensaio simples para determinar a CL50 para
substâncias puras e extratos. A praticidade e simplicidade que envolve o bioensaio favorecem sua
utilização sistemática dentro de um laboratório de pesquisa. A técnica tem a vantagem de
apresentar baixo custo, rapidez e não exigir técnicas assépticas (MEYER et al., 1982;
McLAUGHLIN et al., 1995).
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Nesse contexto objetivou‐se com este estudo avaliar a toxicidade aguda do extrato
aquoso de E. ovata Miers frente a larvas de A. salina Leach, visando à segurança e eficácia de sua
utilização como planta medicinal.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização do experimento foram utilizados frutos de imbiriba (E. ovata Miers),
desidratados, adquiridos em feira livre na cidade de Cocal‐PI, situado a 372 km ao norte da
capital Teresina (IBGE, 2002). Estes foram transportadas ao Laboratório de Análise de Alimentos
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), Campus Teresina Zona Sul,
para a realização das análises.
Os frutos foram manualmente selecionados e removidas pequenas sujidades, sendo
descartados os frutos com injúrias. Posteriormente foram retiradas as sementes e trituradas com
auxilio de um moinho tipo analítico até obtenção de um pó fino com granulometria reduzida
como pode ser observado na figura 1.

Figura 1 – Frutos de imbiriba (E. ovata Miers), desidratados e triturados empregadas no
preparo do extrato.
A obtenção do extrato foi realizada pelo método de extração direta amostra/solvente,
na proporção de 1:10 (m:v). A água destilada foi utilizada como solvente extrator. As amostras
foram homogeneizadas durante 24 horas em agitador tipo orbital com velocidade de 10 rpm,
sendo em seguida, submetidas à filtração com papel filtro Whatman nº 4, com auxílio de uma
bomba de vácuo. O extrato obtido foi armazenado em frasco de vidro âmbar e estocado sob
refrigeração para posterior análise toxicológica.
Para verificar a toxicidade aguda, ovos de A. salina foram previamente eclodidos em
água com salinidade a 12 ppm e após 48 horas, as larvas foram coletadas para o bioensaio. As
diluições das amostras e o controle negativo foram realizados em água do mar sintética. O
controle positivo do teste foi feito com dicromato de potássio com concentração igual a 500
µg.mL‐1.
As amostras em triplicata foram testadas nas concentrações 5, 10, 100, 500 e 1000
‐1
µg.mL , posteriormente foi adicionada 10 Artemias em cada tubo e a contagem das
sobreviventes realizada após 24 horas do contato amostra/bioindicador.
Segundo McLaughlin et al. (1995), valores de CL50 ≤ 1000 µg.mL‐1 são considerados
ativos para extratos brutos e < 30 µg.mL‐1, muito ativos para substancias puras.
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Os resultados apresentados neste trabalho foram expressos como média de três
repetições (n=3). Para obtenção da CL50 utilizou‐se o método estatístico de PROBIT com nível de
significância de 95%. Todas as análises estatísticas bem como a construção dos gráficos foram
realizadas utilizando os programas GraphPad Prism® 5.01 e IBM SPSS Statistics® 20.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar de simples, o bioensaio de toxicidade utilizando larvas de A. salina é um método
com boa reprodutibilidade e apresenta boa correlação com outros ensaios de toxicidade. Na
figura 2 pode ser observado a correlação entre o percentual de mortalidade de Artemias em
função das concentrações testadas, evidenciando uma toxicidade previa relacionada ao extrato
testado. Os controles tiveram respostas significativas, onde no controle negativo e positivo houve
0% e 100% de mortalidade respectivamente.

Figura 2 – Porcentagem da mortalidade de A. salina nas diferentes concentrações do extrato
aquoso de imbiriba (E. ovata Miers), CN – controle negativo e CP – controle positivo. Letras
diferentes sobrescritas nas colunas expressam diferença estatística entre os grupos pelo teste de
Tukey.
Segundo Meyer et al., (1982) foi estabelecido uma relação entre o grau de toxicidade e a
CL50 de extratos de plantas sobre A. Salina, considerando que quando verificados valores acima
de 1000 μg.mL‐1, estes são considerados atóxicos. Em nossos resultados é possível observar que o
extrato utilizado apresentara uma CL50 igual a 53,2 µg.mL‐1 com intervalo de confiança inferior e
superior de 38,12 e 83,71 respectivamente, indicando uma ação tóxica frente à esse bioindicador
de toxicidade (Tabela 1).
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Tabela 1 – Número de A. salina morta após 24 horas de exposição com o extrato testado e
concentração letal média (CL50).
Concentração
(µg.mL‐1)

nº de A. salina
exposta

nº de A. salina
mortas

1

30

0

10

30

3

100

30

20

500

30

29

1000

30

30

*CN

30

0

**CP

30

30

CL50
(µg.mL‐1)

Intervalo de
confiança (95%)

53,2

33,4 – 80,3

*CN – Controle negativo, **CP – Controle positivo

Fonte – Laboratório de análise de alimentos – IFPI/Campus Teresina Zona Sul

Castro et al., (2010) analisando extrato também aquoso de folhas de noni (Morinda
citrifolia Linn), encontrou uma CL50 com valor de 585,6 μg.mL‐1, ou seja bem superior ao que
encontramos no presente trabalho, mas ainda considerado tóxico.
CONCLUSÃO
Pode‐se considerar por meio do presente estudo que o extrato aquoso de imbiriba (E.
ovata Miers) apresenta atividade tóxica contra os microcrustáceos empregados neste estudo,
dando indícios da não segurança na utilização terapêutica da espécie vegetal aqui estuda.
Considerando a existência de toxicidade deve‐se incentivar o isolamento dos compostos
responsáveis por esta atividade tóxica, pois geralmente está relacionada à atividade biológica.
Faz também necessário a realização de novos testes para confirmação dessa toxicidade a nível
celular (citotoxidade) para melhor entendimento da sua ação tóxica.
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RESUMO
Este trabalho reporta a influência do tratamento ácido
sobre a remoção do cálcio presente em uma amostra de
argila natural. O principal objetivo foi avaliar o efeito do
ataque ácido na composição mineralógica e química da
argila, especialmente na decomposição das fases a base
de cálcio. A amostra foi coletada no município de
Presidente Dutra, Estado do Maranhão. O sólido natural
foi submetido ao tratamento com ácido clorídrico e
caracterizado por difração de raios X (DRX) e
fluorescência de raios X (FRX), antes e após o
tratamento. Os resultados obtidos revelaram que o

ataque ácido do material alterou sua composição
mineralógica, destruindo, principalmente, a fase de
calcita o que foi reforçado com a análise química em
termos de óxidos, onde pode-se perceber a drástica
redução do teor do óxido de cálcio presente na amostra.
Assim, pode-se concluir que o tratamento ácido de
argilas naturais cálcicas revela-se como um potencial
processo para indústrias de beneficiamento de
argilominerais.

PALAVRAS-CHAVE: Argilas, tratamento ácido, remoção de cálcio, processamento de materiais.

ACID TREATMENT OF NATURAL CLAY FOR CALCIUM REMOVAL
ABSTRACT
This work reports the influence of acid
treatment on the removal of the calcium present in a
sample of natural clay. The main objective was to
evaluate the effect of acid on the mineralogical and
chemical composition of the clay, especially in the
decomposition of calcium phases based attack. The
sample was collected in the municipality of Presidente
Dutra, State of Maranhão. The natural solid was
subjected to treatment with hydrochloric acid and
characterized by X-ray diffraction (XRD) and X-ray

fluorescence (XRF) before and after treatment. The
results revealed that the etching of the material
changed its mineralogical composition, destroying
mainly the phase of calcite which was reinforced with
chemical analysis in terms of oxides, which can realize
the drastic reduction of the content of calcium oxide
present in the sample. Thus, it can be concluded that the
acid treatment of natural calcic clays reveals itself as a
potential method for the clay minerals beneficiation
industries.

KEY-WORDS: Clays, acid treatment, calcium removal, processing materials.
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TRATAMENTO ÁCIDO DE ARGILA NATURAL PARA REMOÇÃO DE CÁLCIO
INTRODUÇÃO
As argilas são um dos produtos naturais mais utilizados na atualidade, devido,
principalmente, ao seu baixo custo de exploração, aos diferentes tipos e formas que são
encontradas na natureza, sua abundância e as mais variadas propriedades físico-químicas e
tecnológicas (MURRAY, 2000; COELHO et al, 2007; MORAES et al, 2010).
Dentro os diversos tipos de argilas encontram-se as esmectitas, de destacado valor
econômico e de grande interesse industrial. Esses sólidos são silicatos hidratados de alumínio,
que apresentam, em sua composição, cátions trocáveis, que podem ser cálcio (Ca 2+), sódio (Na+)
ou magnésio (Mg2+) (SOUZA SANTOS, 1989). Esmectitas que apresentam os três tipos de cátions
são denominadas policatiônicas e apontadas como as mais encontradas nas jazidas brasileiras.
Independente do tipo de cátion trocável, essas argilas apresentam diversas aplicações industriais.
No entanto, esmectítas sódicas ganham destaque na indústria de exploração de petróleo como
constituinte dos fluidos de perfuração (LEAL et al, 2013). Essas argilas são raras, existindo poucas
reservas no Brasil, mas podem ser obtidas através do beneficiamento das esmectitas cálcicas e
até mesmo das policatiônicas pelo tratamento com carbonato de sódio (Na2CO3) de modo a
obter diferenciado comportamento reológico. No entanto, elevadas quantidades de Na2CO3 são
demandadas no tratamento das esmectítas cálcicas e, mesmo assim, esses materiais ainda
apresentarem comportamento reológico pouco satisfatório quando aplicados em fluidos de
perfuração. Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo principal verificar a influência do
tratamento com ácido sobre remoção de cálcio presente em uma amostra de argila natural,
como forma de substituir o processo convencional que emprega o carbonato de sódio.

MATERIAIS E MÉTODOS
Tratamento ácido
No tratamento da argila natural foi empregado o sistema apresentado na Figura 01 e
adotado o método de contato. Nesse caso, 150 g da amostra foi adicionada a 225 g de solução
aquosa de HCl 3 mol.L-1 (P.A, da Vetec) em um balão de fundo redondo de três bocas com
capacidade para 2,0 L. Após a adição, a mistura foi agitada, até homogeneização, a uma
velocidade constante e igual a 500 rpm, mantendo-se o sistema à temperatura ambiente. Depois
de homogeneizada, a suspensão foi aquecida em manta aquecedora até 90°C, por um período de
2 horas, mantendo-se a agitação de 500 rpm. Em seguida, efetuou-se a filtração a vácuo em funil
de Büchner, utilizando papel de filtro quantitativo (faixa azul, da Whatman), até a eliminação dos
íons cloretos (medidos no filtrado com Nitrato de Prata), presentes na pasta argilosa. Após a
filtração, a argila foi seca em estufa microprocessada a uma temperatura de 110 ºC, por um
período de 24 horas. Logo após este período, retirou-se a amostra da estufa e deixou-a esfriar em
dessecador, para posteriormente, efetuar a desagregação no moinho de bolas, seguida de
peneiramento, obtendo-se, assim a argila com a granulometria menor que 200 mesh.
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Figura 01 - Sistema empregado no tratamento ácido da argila.
Caracterização
Difração de raios X (DRX)
Essa análise foi realizada objetivando determinar a composição mineralógica qualitativa
da argila antes e após o tratamento ácido. Para tanto, as amostras foram analisadas em um
difratômetro Rigaku Miniflex usando radiação CuKα, na faixa de 1 – 85º (2) sob velocidade de
0,01º/s, conforme indicado por Souza Santos (1989). Essas medidas foram realizadas no
Laboratório de Catálise do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e seus resultados serviram para
identificar argilominerais presentes no material. Esta identificação foi feita com auxílio do
software Search-Match e do banco de dados PDF-ICDD (Powder Diffraction File – International
Center for Diffraction Data).
Fluorescência de raios X (FRX)
Esta análise foi realizada visando obter informações adicionais para explicar a composição
mineralógica das amostras em estudo e revelar sua composição química em termos de óxidos.
Neste sentido, a determinação da composição química real das amostras foi feita, de modo
semiquantitavo, por Fluorescência de raios X (FRX) utilizando-se um espectrômetro Shimadzu,
modelo EDX-700, que varre desde o elemento Sódio até o Urânio. Estas medidas foram realizadas
no Laboratório de Ensaios de Materiais do Centro de Tecnologia do Gás (CTGás), em Natal–RN.
Para tanto, o material foi prensado de modo a formar uma pastilha com diâmetro de cerca de 15
mm. Todas as análises foram conduzidas sob atmosfera de hélio.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 02 mostra os difratogramas de raios X das amostras A8 (natural) e AT8 (tratada
como ácido), onde pode-se observar que a amostra natural contêm, em sua estrutura, traços de
esmectita, um argilomineral “especial” conforme reportado por Souza Santos (1998). Como
componente majoritário pode-se observar a calcita. Além disso, essa amostra apresenta minerais
como hematita, goetita e ortoclasio.

.
Figura 02 - Difratogramas de raios X das amostras A8 e AT8. Onde: E= esmectita, Q = quartzo,
Or = ortoclasio, H = hematita, Ca = calcita

Do ponto de vista geológico, a presença de hematita e goetita no material natural é uma
indicação de que a drenagem do solo de formação desta argila, não foi suficientemente lenta
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para transformar todos os minerais ferrosos e magnesianos em esmectita. Sob a ótica
geoquímica, o ortoclasio identificado, com reflexão em 2θ ≈ 27,5º, é comum em aluminossilicatos
com presença de potássio (SOUZA SANTOS, 1989).
As várias reflexões de calcita, principalmente aquela a 2θ = 29,5º (mais intensa)
observadas no difratograma de raios X da amostra A8 (Figura 02) indica que esta argila, apesar de
conter o argilomineral esmectita, foi formada em condições geoclimáticas diferenciadas, uma vez
que o cálcio, pode ser afetado pelo elevado grau de intemperismo (SOUZA SANTOS, 1989).
O difratograma de raios X da amostra tratada (AT8), apresentado na Figura 02, revela, de
modo geral, que ocorreu a eliminação de quase 100% dos intensos picos de difração referente ao
mineral calcita e que não ocorreu destruição da estrutura cristalina da esmectita, o que pode ser
comprovado pela permanência do pico de difração característico desse argilomineral.
Por sua vez, a Tabela 01 apresenta a composição química das amostras natural e tratada.
De um modo geral, os resultados revelam que o tratamento ácido desse sólido levou a uma
redução nos teores dos metais presentes, principalmente, no cálcio, onde houve uma redução
drástica, devido, provavelmente, a decomposição da calcita (CaCO3) pelo ácido clorídrico (HCl)
Esse fenômeno explica a eliminação dos picos de difração referente à calcita, conforme pode ser
visto no difratograma de raios X da Figura 01. Experimentalmente pôde-se constatar a forte
efervescência durante o tratamento da amostra.
Tabela 1 – Composição química (% em peso) da argila natural (A8) e tratada com ácido (AT8).
Amostras

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

ZrO2

A8

36,75
49,73

10,72
10,65

8,86
23,85

1,85
0,79

37,53
3,85

0,00
0,00

2,60
6,98

0,86
2,54

0,05
0,22

AT8

CONCLUSÃO
Verificou-se que o tratamento ácido da argila natural cálcica ocasionou a decomposição
da fase calcita, removendo o cálcio presente na amostra. Dessa forma, esse processo revela-se
como uma potencial etapa no beneficiamento de esmectitas cálcicas a serem empregadas na
preparação de fluidos de perfuração de poços de petróleo e em outros aplicações tecnológicas
onde tais sólidos são demandados.
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RESUMO
Este estudo pretende analisar os efeitos da
temperatura na extração e obtenção de colágeno a
partir da pele e bexiga natatória do peixe Pescada
Amarela (Cynoscion acoupa). O colágeno foi extraído
em duas diferentes temperaturas, 25°C e 4°C, utilizando
soluções de ácido acético 0,5M e 2M de NaCl. Os
resultados mostraram que a extração de colágeno em
frio (4°C) apresentou um rendimento maior do que a
temperatura ambiente (25°C). Além disso, a extração a

partir da bexiga, que foi realizada de forma mais
eficiente. Com base nos espectros de infravermelho por
transformada de Fourier (FTIR), foi confirmado que as
extrações em ambas as temperaturas não alterou a
hélice tripla ou a integridade estrutural do colágeno que
foi obtido.

PALAVRAS‐CHAVE: Peixe Pescada Amarela (Cynoscion acoupa), pele, bexiga natatória, o colágeno, a temperatura

EFFECT OF TEMPERATURE ON THE EXTRACTION OF COLLAGEN FROM SKIN AND SWIM
BLADDER OF HAKE YELLOW FISH (Cynoscion acoupa)
ABSTRACT
This study aims to analyze the effects of
temperature and extraction of collagen from the skin
and swim bladder of the Hake Yellow fish (Cynoscion
acoupa). The collagen was extracted in two different
temperatures, 25°C and 4°C, using solutions of acetic
acid 0.5M and 2M NaCl. The results showed that the
extraction of collagen in cold (4°C) showed a higher

output than ambient temperature (25°C). Futhermore,
the extraction from the bladder which was performed
more efficiently. Based on the FTIR spectra, it was
confirmed that the extractions at both temperatures did
not alter the triple helix or the structural integrity of the
collagen was obtained.

KEY‐WORDS: Hake Yellow Fish (Cynoscion acoupa), skin, swim bladder, collagen, temperature
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EFEITO DA TEMPERATURA NA EXTRAÇÃO DE COLÁGENO DA PELE E BEXIGA NATATÓRIA DO
PEIXE PESCADA AMARELA (Cynoscion acoupa)
INTRODUÇÃO
O colágeno é a principal proteína na constituição extracelular do tecido conjuntivo. Possui uma
estrutura própria, a tripla hélice. Esta é formada por três cadeias polipeptídicas que se enrolam
umas sobre as outras, tendo uma sequência típica de aminoácidos, onde seus principais
constituintes são glicina, prolina e hidroxiprolina, dando origem a sua estrutura. Ele,
diferentemente dos polímeros sintéticos, apresenta tamanho, estrutura e sequências próprias.
O colágeno pode ser encontrado em peles e tendões de bovinos, suínos, aves e bexigas
natatórias de peixes. Tem larga aplicação comercial e industrial, sendo empregado
principalmente nas indústrias cosméticas, farmacêuticas, eletrônicas, químicas e de alimentos. O
colágeno é uma proteína cuja principal característica é a formação de fibras insolúveis com alta
resistência elástica, sendo responsável pela modulação de forças externas e internas exercidas
dentro do organismo, além de seu papel estrutural nos tecidos, esse material possui também
outras características tais como, a função de orientar tecidos em desenvolvimento; é
encontrado no tecido conjuntivo de organismos multicelulares, tais como tendões, cartilagens,
peles, músculos, ligamentos, placenta (KUBOTA, 1997).
Quanto à solubilidade do colágeno, quando se adiciona um polímero sólido a uma solução que
lhe é um solvente o primeiro fenômeno a se observar é o inchamento, que consiste na
penetração do líquido no interior da estrutura do material separando as macromoléculas. Na
estrutura tridimensional, que é o caso do colágeno, apenas há inchamento. Com o inchamento
há a formação do gel, essa formação só ocorre para determinadas concentrações de cada um dos
compostos que constituem a mistura e dependem da associação das macromoléculas por
interações iônicas, polares ou, eventualmente, por interações de hidrogênio. A rigidez do gel
cresce com o aumento da concentração do soluto e diminui com aumento da temperatura. A
associação molecular se destrói com o aquecimento e torna‐se a se formar com o resfriamento
(CHAMPETIER et al, 1973).
As principais fontes de produção de colágeno para as indústrias são, sobretudo, as peles de
mamíferos bovinos e suínos, contudo, há um crescente interesse por parte dos países
europeus e do Japão, principalmente, em novas fontes para a produção desse material, por esse
motivo os colágenos de animais aquáticos têm sido bastante utilizados como matéria‐prima
industrial (GÓMEZ‐ GUILLÉN et al., 2002). Isto se explica pelo fato de que animais aquáticos, como
os peixes, contêm um alto teor de colágeno, da pele até a bexiga natatória. Outra característica
notável, é que os colágenos písceos são de fácil extração. Além disso, apresentam baixo custo
para exploração comercial e ausência de problemas com relação a certas doenças que
inviabilizariam a exploração de colágeno písceo.
O Estado do Maranhão possui uma grande plataforma continental, estuários fluviais, marés e
correntes marinhas que favorecem a uma intensa atividade pesqueira, sendo que a pescada
amarela é a espécie de maior importância em volume de produção. A Pescada Amarela
(Cynoscion acoupa) é um peixe muito comum no litoral maranhense. Ela costuma frequentar
águas rasas, próximas a costas, enseadas e poços fundos no interior das baías e nadam em
cardumes. Chegam a ter 80 cm a 1,50 m de comprimento e a pesar até 20 quilos. A bexiga
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natatória da Pescada Amarela (Cynoscion acoupa) é um tecido com altos teores de colágeno,
a partir do qual foram preparadas e caracterizadas membranas e determinadas suas
propriedades elétricas. Através dessas características a respeito da Pescada Amarela (Cynoscion
acoupa) e dos colágenos písceos, este trabalho se propõe a investigar o efeito da temperatura
no rendimento da extração e na qualidade estrutural do colágeno obtido a partir da pele e da
bexiga natatória do peixe Pescada Amarela (Cynoscion acoupa).
MATERIAIS E MÉTODOS
A pele e a bexiga natatória foram obtidas da Pescada Amarela, vendidos por comerciantes no
Mercado Central de São Luís. Utilizou‐se ácido acético, NaOH e AgNO 3 ,onde todos eles são
reagentes de natureza analítica, utilizados da maneira como foram fornecidos e tratados quando
necessários.
O colágeno foi extraído em duas temperaturas distintas, 25°C e 4°C, empregando‐se soluções de
ácido acético 0,5 M, deixadas em contato por 24 e 48 horas, respectivamente.
As peles e bexigas natatórias foram lavadas com bastante água corrente, cortadas em pedaços
pequenos e submersas em soluções de ácido acético 0,5M. Numa proporção 5g: 250 ml e 10g:
500 ml de ambas as amostras.
As amostras colocadas em temperatura ambiente ficaram em contato por 24 horas e as
colocadas em temperatura a 4°C ficaram em contato por 48 a 72 horas. Em seguida foi
adicionado solução de NaCl 2M e deixou‐se descansar até sua completa precipitação.
As amostras foram centrifugadas, durante 30 minutos, e o precipitado recolhido e lavado por
várias vezes consecutivas até a ausência de íons cloreto, constatada a partir de testes com
adição de AgNO3. O material obtido foi seco em dessecador, durante 2 dias, e macerado para a
obtenção do pó.
Os espectros vibracionais na região do infravermelho foram obtidos utilizando ‐ se o
espectrofotômetro Shimadzu, com transformada de Fourier, modelo IRPrestige‐21, acoplado a
um computador Intel Celeron, para registro dos dados, na região entre 4000 – 400 cm‐1. Foram
empregadas pastilhas de KBr para a aquisição dos espectros.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As amostras foram primeiramente lavadas e cortadas em pedaços pequenos a fim de aumentar a
superfície de contato com o solvente. Ambas foram mantidas em contato durante tempos
distintos em função da solubilidade do material. Os experimentos a maior temperatura 25°C,
necessitaram de um menor tempo para a extração.
Após solubilização do material, a adição de cloreto de sódio permite a precipitação do material
colagenoso. A partir deste momento, o material é centrifugado e lavado por diversas vezes, com
o objetivo de retirar o cloreto adsorvido no colágeno. Notou‐se que a 25°C o processo ocorreu
num curto espaço de tempo. E isto é justificado pela maior mobilidade do material; a 4°C, o
aumento da viscosidade e a menor energia térmica do meio dificultam o contato do solvente
com a superfície a ser extraída.
As amostras foram colocadas para secar em condição de ausência de ar (dessecador). As
amostras apresentam um aspecto de filme de coloração amarelada e de textura fibrosa.
Observou‐se que quanto mais tempo à amostra ficar sob a ação do vácuo, mais difícil será a sua
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transformação em pó, pela maceração.
Depois de maceradas, os colágenos ficaram na forma de pó, de coloração esbranquiçada e baixa
porosidade. Após esta etapa, as amostras foram colocadas em recipientes adequados e
armazenadas sob a ação do vácuo, para evitar a contaminação por fungos.
O histórico das massas empregadas nos experimentos de extração para cálculo de
rendimentos, nas diferentes temperaturas, encontra‐se resumido na tabela 1.
Tabela 1 – Histórico das massas empregadas e obtidas nos estudos de extração
Temperatura

Bexiga natatória
5g

Pele

10 g

10g

4°C

0,04

1,2

0,53

25°C

0,03

0,77

0,20

Analisando a tabela, observamos que as extrações foram de baixo rendimento. Esse baixo
rendimento pode ser explicado por conta de que uma parte dos colágenos extraídos foi perdida
durante a lavagem do material, e pela não total precipitação de todo o material devido a uma
fração do colágeno que não interagiu com o NaCl. Observa‐se também que a bexiga natatória
apresentou maior rendimento, o que pode significar uma fonte mais rica em colágeno que a
pele. A extração a 4°C é mais eficiente, visto que a quantidade produzida é do material é
maior. Com relação à temperatura, observamos um compromisso entre o processo de
extração, mais rápido a 25o C, e precipitação, melhores resultados a 4o C. Observa‐se também
que a quantidade produzida de pó de colágeno é relativa à massa inicial do substrato, ou
seja, quanto maior a quantidade de pele ou bexiga maior será a produção de colágeno.
O estudo dos espectros vibracionais na região do infravermelho nos fornece uma informação
valiosa, pois é por meio destes que identificamos a integridade da estrutura proteica do
colágeno. As Figuras 1a‐1b e 2a‐2b ilustram os espectros vibracionais para os colágenos
obtidos a partir da bexiga natatória e da pele e para as temperaturas de 4oC e 25o C,
respectivamente. Eles indicam a presença, no colágeno, das principais bandas características
em 1658 cm‐1, típica da Amida I, devido ao estiramento da carbonila; em 1552 cm‐1,
relacionado à amida II, devido às vibrações no plano da ligação N‐H e ao
estiramento C‐N; em 1235 cm ‐ 1 correspondem às vibrações no plano da amida III,
devido ao estiramento C‐N e a deformação N‐H; em 1450 cm ‐ 1 , correspondente a
estereoquímica dos anéis pirrolidínicos e próximo a 3350 cm ‐ 1 , devido ao
estiramento O‐H (SIONKOWSKA et al, 2004). São estas bandas que nos dão evidencias
da preservação da estrutura tridimensional do colágeno obtido. Contudo, a integridade da
tripla hélice só pode ser comprovada pela relação entre as transmitâncias da Amida (III) e Anéis
pirrolidínicos que estão associadas às deformações e estiramentos das ligações. A primeira é
sensível à presença da estrutura secundária do tropocolágeno, já a segunda independe da
estrutura. Sendo assim, por meio da determinação da razão entre as absorbâncias nas bandas de
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números de onda 1235 e 1450 cm‐1 pode‐se avaliar a integridade da hélice tripla. Para valores
onde a relação 1235/1450 cm‐1 é próxima de 1 a integridade é mantida, mas para quando essa
relação apresenta valores próximas de 0,5 esta estrutura encontra‐se desnaturada (SILVESTER et
al, 1989).
As razões entre as transmitâncias dos espectros da pele e bexiga natatória deram valores
próximos de um (0,99 – 1), confirmando que não houve alteração nas suas estruturas
secundárias proteicas e, portanto, viabilizando o modo de extração a temperatura maior, o que
representa redução de custos operacionais.
(a)

(b)

Figura 1 ‐ (a) Espectro vibracional do colágeno obtido a partir da bexiga natatória a 4°C. (b)
Espectro vibracional do colágeno obtido a partir da bexiga natatória a 25oC.
(a)

(b)

Figura 2 ‐ (a) Espectro vibracional do colágeno obtido a partir da pele a 4°C. (b) Espectro
vibracional do colágeno obtido a partir da pele a 25°C.
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CONCLUSÕES
A bexiga natatória da pescada amarela do Estado do Maranhão demonstra ser uma importante
fonte de colágeno; as membranas de colágenos podem ser obtidas a partir da extração ácida e
posterior precipitação salina, desde que sejam convenientemente lavadas, centrifugadas e
armazenadas e a riqueza em colágenos e a sua fácil solubilização justificam a ampla exploração
comercial da bexiga natatória de peixes do litoral maranhense. A temperatura tem um efeito
significativo nas etapas de extração e precipitação/lavagem do material colagenoso. A 25°C, a
extração é favorecida, entretanto, apresentou menores rendimentos de extração. No entanto, o
método de extração em temperatura ambiente poderia significar uma redução nos custos
operacionais para a produção de colágeno em larga escala, onde uma alternativa viável seria o
aumento da quantidade de substrato, que provoca uma significativa alteração positiva no
rendimento da extração. Também é importante destacar que a diferença da produtividade na
pele e na bexiga natatória, onde é perceptível uma eficiência maior por parte da bexiga na
extração do colágeno. Contudo, por questões como disponibilidade do material, a pele se
apresenta como uma alternativa de baixo custo, pois é mais abundante que a bexiga natatória e
é pouca aproveitada no comércio, onde geralmente é descartada, quando não é utilizada para
trabalhos artesanais. As extrações em ambas as temperaturas não alteraram a tripla hélice ou a
integridade estrutural do colágeno obtido.
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS REAGENTES QUÍMICOS DA SALA DE
REAGENTES DO IFRN – CAMPUS MACAU.
1
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RESUMO
Os reagentes químicos são grandes fontes de riscos, pois
os usuários dos laboratórios estão diretamente expostos
a estes. O seu preparo, a manipulação e a forma de
descarte são essenciais para que haja a diminuição dos
riscos. A gestão dos reagentes é de suma importância,
pois o mau gerenciamento deles corrobora com o não
aproveitamento dos compostos disponíveis e com a
falta de um conhecimento rápido das mudanças do seu
estoque. Diante disso, este estudo tem como principal
objetivo organizar da Sala de Reagentes facilitando o
trabalho dos professores, técnicos e bolsistas que
utilizam esta sala para dar andamento as suas
atividades. Para isso, realizou se o levantamento dos
reagentes, a elaboração de um banco de dados, a
organização dos reagentes na sala a partir da sua

natureza e de seus riscos químicos, e identificou‐se o
método de inertização e descarte dos reagentes. Como
resultado preliminar pode‐se observar a identificação de
reagentes pouco utilizados e vencidos, a otimização dos
trabalhos desenvolvidos nos laboratórios, por se
localizar mais facilmente os reagentes, além de ter
informações essenciais para a manipulação adequada
destes. Pode‐se inferir que a partir deste estudo,
reduzirão os custos decorrentes da compra
desnecessária de reagentes e do seu desperdício, como
também do tratamento adequado dos resíduos. Além de
propiciar a identificação dos riscos encontrados na Sala
de Reagentes, mitigando‐os.

PALAVRAS‐CHAVE: Produtos químicos, Gerenciamento de Reagentes, Riscos Químicos.

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT OF CHEMICAL REAGENTS REAGENTS OF THE ROOM IFRN
SYSTEM IFRN – CAMPUS MACAU.
ABSTRACT
The chemical reagents are great sources of risk ,
because users of the laboratories are directly exposed to
these . Your preparation, handling and manner of
disposal are essential for there to reduce the risks . The
management of reagents is of paramount importance
because of the bad management of them corroborates
the lack of use of the compounds available and the lack
of a quick understanding of changes in their stock . Thus,
this study aims to organize the room Reagents
facilitating the work of teachers , technicians and
scholars who use this room to progress to their activities
. For this, the survey was held reagents , the preparation
of a database , the organization of the reactants in the

room from its nature and its chemical risks , and
identified the method of blanketing and disposal of
reagents . As a preliminary result we can observe the
identification of reagents used and little overdue , the
optimization of the work developed in laboratories are
more easily locate reagents , in addition to information
essential for the proper handling of these . It can be
inferred from this study that will reduce the cost of
unnecessary purchase of reagents and their waste, as
well as the proper handling of waste . Besides
contributing to the identification of risks found in Room
Reagents , mitigating them .

KEY‐WORDS: Chemicals; Reagent Management; Chemical Hazards.
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LEVANTAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS REAGENTES QUÍMICOS DA SALA
DE REAGENTES DO IFRN – CÂMPUS MACAU.
INTRODUÇÃO
Todo ambiente de trabalho apresenta riscos aos seus usuários, sendo que se tratando de
um laboratório de química, este se amplia notoriamente. Neste ambiente se faz necessário um
conhecimento prévio em relação às normas de segurança, manuseio e utilização dos materiais,
equipamentos e dos reagentes químicos.
Os reagentes são grandes fontes de riscos, pois os usuários estão diretamente expostos a
estes. Os riscos envolvidos no seu manuseio dependem das substâncias que estão em uso, que
são classificadas de acordo com o tipo de reação que pode promover (FERREIRA et al, 2012). O
seu preparo, a manipulação e a forma de descarte são essenciais para que haja diminuição dos
riscos. Em uma sala de reagentes a organização e o gerenciamento minimiza o tempo de
exposição, possibilitando assim mais segurança e mitigando riscos à saúde dos usuários.
A gestão da Sala de Reagentes é de suma importância para a empresa, indústria ou
instituição de ensino em que esta se encontra. Segundo JONES JUNIOR (1995), os problemas mais
comuns que acarretam em um mau gerenciamento são: o não aproveitamento dos compostos
disponíveis, devido ao desconhecimento dos materiais nele contidos, e a falta de um
conhecimento rápido das mudanças do seu estoque para permitir aplicação eficiente de verbas
em curto prazo.
OBJETIVO:
•Realizar o levantamento dos reagentes da Sala de Reagentes;
• Elaborar um banco de dados que possibilite/facilite o controle dos reagentes;
• Identificar os riscos e a natureza química de cada reagente;
• Organizar a Sala de Reagentes de acordo com a espécie química, estado físico e a
incompatibilidade química;
• Sinalizar a Sala de Reagentes em relação à natureza e ao risco químico dos reagentes.
• Este projeto tem como objetivo geral, facilitar o trabalho dos usuários da Sala de
Reagentes, diminuindo o tempo de exposição com uma localização precisa dos
reagentes, bem como a criação de um banco de dados onde a coordenação de
laboratórios poderá ter toltal controle sobre todas as informações dos reagentes
disponiveis para uso em estoque.

MÉTODOS:
 Levantamento dos reagentes utilizados nos laboratórios;
Foi feita uma tabela com o nome dos reagentes, marca, estado físico, quantidade, validade,
risco químico e a forma de descarte.
 Elaboração de um banco de dados dos reagentes;
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Elaborou‐se um banco de dados em planilha de Excel, de maneira que se possa visualizar
facilmente a localização exata do reagente no estoque e suas principais características.
 Organização dos reagentes:
Separaram‐se os reagentes observando a sua natureza, sendo armazenados em estantes e
separados, se baseando na tabela de incompatibilidade química (Tabela 1). Cada prateleira será
sinalizada com o risco químico dos reagentes lá dispostos. Será fixado nas estantes o mapa de
localização dos reagentes a partir da natureza deles.
 Identificação de métodos de inertização e descarte dos reagentes químicos:
 Seguiu‐se a recomendação proposta por MORITA & ASSUMPÇÃO (2007).
 O uso da tabela de incompatibilidade surgiu visto que, na Sala de Reagentes existem
diversas espécies químicas, o que facilita em uma reação involuntária, aumentando‐se os
riscos, já que o local de armazenamento não se encontra nas condições padrões de
segurança (temperatura estável, sistema de exautã).Esta tabela possibilita a classificação
e separação de especies que por ventura estejam próximas, mitigando o risco de reações
entre si.

Tabela 1: Tabela de Incompatibilidade de espécies químicas.

Fonte: http://www.unifesp.br/reitoria/residuos/orientacao‐geral/arquivos/INCOMPATIBILIDADE_QUIMICA2.pdf

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO:
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A partir do gerenciamento e organização da Sala de Reagentes, obtiveram‐se novas
perspectivas de uso da mesma. O levantamento dos reagentes, Figura 1, tem possibilitado a
visualização dos reagentes vencidos evitando erros de análises ocasionados pelo uso de
reagentes inválidos. Também têm sido identificados os que não estão sendo utilizados nos
laboratórios, isso impede que sejam solicitados a compra, direcionando os recursos para
aquisição de reagentes de maior demanda.
A elaboração de um banco de dados (Tabela 2), a partir do levantamento dos reagentes,
foi de grande importância, uma vez que os riscos químicos, quantidades, formas de descarte,
natureza química, etc., encontram‐se descritos e disponíveis na COLAB, mostrando
objetivamente os cuidados que devem ser tomados ao manipular os compostos químicos, além
de mostrar a localização exata deles na sala, otimizando o trabalho de todos.
A gestão da Sala de Reagentes também resulta no reconhecimento de reagentes que
possuem alto grau de periculosidade em relação aos outros, além de identificar as áreas da Sala
de Reagentes com maior grau de insalubridade. Esse reconhecimento foi considerado na
organização, pois os reagentes químicos com características de alto risco a saúde foram
estrategicamente estocados de maneira que se tivessem o mínimo de contato possível com os
mesmos. Figura 2.

Figura 1 ‐ Levantamento de dados dos reagentes do laboratório.
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Figura 2 – Organização dos reagentes de acordo com suas características químicas.

Tabela 2: Controle de reagentes

CONCLUSÕES PRELIMINARES:
O controle dos reagentes tem possibilitado uma visão global de como está sendo feita a
gestão destes e tem fomentado informações para que melhorias sejam promovidas, tendo como
consequência a redução de custos decorrentes da compra desnecessária de reagentes e do seu
desperdício, como também do tratamento adequado dos resíduos. Além disso, este trabalho
propicia a identificação dos riscos encontrados na Sala de Reagentes, mitigando‐os. Recomenda‐
se a adequação da estrutura física da Sala de Reagentes, como a instalação de um sistema de
exaustão de gases e extintores de incêndio, além da inclusão de uma saída de emergência
equipada com porta corta‐fogo e barra antipânico, para que os colaboradores possam trabalhar
com maior segurança. Sugere‐se ainda que a instituição crie também um sistema de
gerenciamento de resíduos químicos, separando‐os conforme sua natureza química. Neste, seria
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possível identeificar a composição dos resíduos, data de geração e responsável, bem como a
forma de descarte adequada, baseada na composição de cada substância. A separação poderia
ser provisoriamente feita em bombonas com etiquetas de identificação, para que
posteriormente a instituição pudesse solicitar uma empresa específica para a realização do
descarte final conforme as normas de segurança.
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RESUMO
O conteúdo de estruturas cristalinas é considerado
complexo e de difícil entendimento para a maioria
dos alunos. Isso porque muitas vezes partes dos
conceitos são abstratos e algumas vezes não
intuitivos. A forma como estão espacialmente
ordenados os átomos ou moléculas de um sólido, são
conceitos científicos com alto nível de abstração. Nos
livros didáticos o assunto de estruturas cristalinas é
abordado de forma mecânica, já que poucas
instituições possuem modelos de moléculas
tridimensionais. Há grande necessidade de tornar a

sala de aula interativa, dinâmica e atrativa ao aluno.
Dentro dessa perspectiva o trabalho visa contribuir
através da construção de novos modelos
tridimensionais interativos para ilustrar os materiais
didáticos desenvolvidos para aulas de química do
ensino superior, dessa forma facilitando a
aprendizagem dos alunos utilizando a tecnologia e
novos meios de ensino por meio de pesquisas e
construção de 14 redes de Bravais no SketshUp, além
da criação de apostilas em PDF com ilustrações
interativas tridimensionais.

PALAVRAS‐CHAVE: estruturas cristalinas, tridimensionais, apostila.

COMPUTER MODELING AS A TOOL IN TEACHING TRAINER OF CRYSTAL STRUCTURES
ABSTRACT
The crystalline structures content is considered complex
and difficult to understand for most students . This is
because often parts of the concepts are abstract and
sometimes not intuitive. How are spatially ordered
atoms or molecules of a solid are high scientific level of
abstraction concepts. In textbooks the subject of crystal
structures is addressed in a mechanical way, as few
institutions have three‐dimensional models of
molecules. There is great need to make the classroom
interactive, dynamic and attractive to the student.

Within this perspective the work aims to contribute by
building new interactive textbooks to illustrate the
materials developed for chemistry classes, thus three‐
dimensional models facilitating student learning using
technology and new ways of teaching through research
and construction of 14 Bravais lattices in SketshUp,
beyond the creation of PDF handouts with three‐
dimensional interactive graphics.

KEY‐WORDS: crystal structures, three‐dimensional book.
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MODELAGEM COMPUTACIONAL COMO INSTRUMENTO FACILITADOR NO ENSINO DE
ESTRUTURAS CRISTALINAS

INTRODUÇÃO
Estruturas cristalinas são arranjos regulares tridimensionais, de átomos no espaço. A
regularidade que os átomos se agregam nos sólidos decorre de condições geométricas impostas
pelos átomos envolvidos, pelo tipo de ligação atômica e pela compacidade. Essas estruturas
cristalinas observadas nos sólido são descritas através de um conceito geométrico chamado rede
espacial. A rede espacial, no entanto é um arranjo infinito, tridimensional de pontos, em que
cada ponto tem vizinhanças idênticas. Esses pontos são chamados pontos ou nós da rede. Os
pontos da rede podem ser arranjados de 14 maneiras diferentes, chamados de rede de Bravais
[1, 2].
O conteúdo de Estruturas Cristalinas é considerado complexo e de difícil entendimento
por muitos alunos. Isto ocorre porque parte dos conceitos são abstratos e algumas vezes não
intuitivos. A forma como estão espacialmente ordenados os átomos ou moléculas de um sólido,
são conceitos científicos com alto o nível de abstração.
Ao analisar as possibilidades de aplicação dos recursos computacionais no processo
educativo, de acordo com as teorias da aprendizagem Behaviorista (Skinner), Construtivista‐
Interacionista (Piaget) ou Construtivista Sócio ‐ Interacionista, (Vygotsky), são consideradas como
principais, quatro características das novas tecnologias da informação e da comunicação
presentes na elaboração de materiais didáticos e projetos fundamentados na abordagem
construtivista: (1) a possibilidade de interatividade; (2) as possibilidades que o computador tem
de simular aspectos da realidade; (3) a possibilidade que as novas tecnologias de comunicação,
acopladas com a informática, oferecem de interação à distância e (4) a possibilidade de
armazenamento e organização de informações representadas de várias formas, tais como textos,
vídeos, gráficos, animações e áudios, possível nos bancos de dados eletrônicos e sistemas
multimídia. Essas possibilidades têm sido experimentadas em propostas educativas de utilização
das novas tecnologias na perspectiva construtivista por professores, tecnólogos educacionais e
elaboradores de materiais, tendo sido recentemente relatadas na literatura. Assim, de acordo
com essas possibilidades, o aluno pode explorar um determinado problema, colocando‐se no
papel de cientista, de historiador, etc. Nesses casos, a tecnologia é frequentemente usada como
uma ferramenta para explorar recursos e integrar conhecimento à medida que os problemas são
resolvidos ou os objetivos da aprendizagem pessoal são perseguidos [3, 4].
Nos livros didáticos o assunto Estruturas Cristalinas é trabalhado de forma mecânica, já
que poucas instituições possuem modelos moleculares tridimensionais. Com a utilização de
computador, tablete ou outro dispositivo computacional as imagem tridimensionais estruturas
cristalinas não precisam ser estáticas. Mesmo em arquivos PDF é possível inserir figuras
dinâmicas que possibilitam uma interatividade, permitindo uma melhor visualização
tridimensional dos objetos [5]. Dessa forma apostilhas ou livros de química ilustrados com figuras
tridimensionais interativas tornam‐se mais atraentes e facilitam a compreensão do aluno sobre o
objeto de estudo. Desta forma o aluno pode ir se aprofundando ao observar as moléculas em seu
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aspecto tridimensional e conformacional.
É cada vez mais necessário o investimento em mecanismo que facilitem o ensino e, ao
mesmo tempo, capture a atenção dos discentes. A modelagem computacional tridimensional
proporciona aos alunos uma nova experiência, mais real e analítica, ao abordar‐se o assunto de
estruturas cristalinas; além de maior interesse proporcionado pela interatividade do material
didático. Todavia, os benefícios também atingem ao educador, que obterá dos alunos uma
compreensão muito mais profunda acerca do tema abordado.
Apesar da sua enorme diversidade, os cristais, dependendo da composição e condições de
formação, assumem formas regulares e hoje com o uso da química computacional é mais fácil
representar características atômicas e moleculares dos seus constituintes. Com os softwares de
modelagem tridimensional, é possível trabalhar o conceito utilizando figuras rotativas, ou seja, o
aluno integra os conceitos de estruturas cristalinas com a vida cotidiana, fazendo com que a sala
de aula se torne um ambiente de discussão da química e seus aspectos sociais.
O material por sua vez também é de fácil acesso, pois houve a busca e utilização de
softwares gratuitos, ajudando não somente na absorção do assunto para um seleto grupo de
docentes e discentes, mas aberto e viável para qualquer um que possua interesse. E
futuramente, poderá ser facilmente empregado no ensino de outros temas, a fim de tornar o
conteúdo escolar mais atrativo e eficaz.
MATERIAIS E MÉTODOS
Metodologia aplicada teórica e computacional, iniciando com estudo bibliográfico de
softwares de modelagem tridimensional gratuito como SkecthUp [6] e Blender [7], além de
alguns softwares de proprietários como o Mayada [8] e MAX3D [9] da Autodesk. Estes softwares
foram estudados e avaliados para o atendimento dos requisitos do projeto, ou seja, facilidade de
uso, custo benefício e disponibilidade para múltiplas plataformas. Depois de selecionado o
software mais adequado (SketchUp), foi trabalhado o conteúdo de Estruturas Cristalinas (Redes
de Bravais) na construção de uma apostila interativa em PDF, onde todas as ilustrações foram
feitas com figuras tridimensionais para aplicação em aulas do ensino superior. A escolha do
programa foi devido a uma resposta mais rápida de aprendizagem da parte dos integrantes do
projeto, custo benefício e disponibilidade para múltiplas plataformas. Após um estudo detalhado
do programa, através de vídeo‐aulas e exploração das ferramentas do software, foram
construídas tridimensionalmente as 14 Redes de Bravais, utilizando a extrusão no
desenvolvimento das estruturas e a ferramenta de extrusão completa e de figuras torneadas
para fazer as células unitárias. Depois de feita uma célula da determinada rede, esta era salva
como um componente e a seguir multiplicado, deixando o trabalho mais prático. Os planos eram
feitos com a ajuda de ferramentas de dimensão métrica para deixar a rede com uma melhor
precisão e proporção, as texturas foram utilizadas para melhorar a estética das redes.
O programa utilizado durante o desenvolvimento das Redes de Bravais tridimensionais
pode ser observado na figura 1.
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Figura 1‐ Ambiente de criação das Redes de Bravais tridimensionais.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nas figuras de 1 a 14 estão representadas as Redes de Bravais feitas dentro do ambiente
de criação do software. Nas apostilas em PDF produzidas para utilização em sala de aula em aulas
de química do ensino superior é possível analisar a figura em diversas perspectivas, ou seja,
pode‐se realizar uma aproximação, modificar os ângulos de visualização, com liberdade para
rotacionar e explorar o ambiente. É essa a interação que irá facilitar o aprendizado dos alunos
que estão estudando as estruturas cristalinas, tal como as redes de Bravais.

Figura 1 – Rede de Bravais Cúbica Simples ou Primitiva (cs).
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Figura 2 – Rede de Bravais Cúbica de Face Centrada (fcc).

Figura 3 – Rede de Bravais Cúbica de Corpo Centrado (bcc).

Figura 4 – Rede de Bravais Tetragonal Simples.

.
Figura 5 – Rede de Bravais Tetragonal Centrada.

Figura 6 – Rede de Bravais Ortorrômbica Simples.
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Figura 7 – Rede de Bravais Ortorrômbica de Base Centrada.

Figura 8 – Rede de Bravais Ortorrômbica de Corpo Centrado.

Figura 9 –‐ Rede de Bravais Ortorrômbica de Face Centrada.

Figura 10 – Rede de Bravais Monoclínica Simples.

Figura 11 – Rede de Bravais Monoclínica Centrada.
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Figura 12 – Rede de Bravais Triclínica.

Figura 13 – Rede de Bravais Trigonal.

Figura 14 – Rede de Bravais Hexagonal.
Os ambientes virtuais de aprendizagem que foram modelados e implementados neste
trabalho despertam a criatividade e transformam a química em algo do cotidiano. Estas novas
tecnologias reformulam as relações entre alunos e professores, sendo possível rever a relação da
escola com a sociedade, ao diversificar os espaços de construção do conhecimento, ao
revolucionar os processos e metodologias de aprendizagem, permitindo à escola um novo
diálogo com os indivíduos e com o mundo.
As apostilas serão aplicadas em aulas de química no Instituto Federal de Sergipe a fim de
comprovar se houve uma melhor compreensão do conteúdo abordado. Posteriormente será
possível ampliar este estudo para outras moléculas e outros conteúdos, fruto das avaliações de
sua utilização nas diferentes realidades.
CONCLUSÃO
Nesse trabalho mostrou‐se o processo e as ferramentas utilizadas na criação dos modelos
tridimensionais das redes de Bravais no programa SketshUp. A partir deste, foram produzidas
apostilas em PDF para utilização em sala de aula, que serão testadas aulas de química no
Instituto Federal de Sergipe. Acredita‐se que criação destas estruturas cristalinas no formato
tridimensional será possível ampliar as formas de obtenção do aprendizado e de interação dos
alunos, deixando o conteúdo mais dinamizado, assim, facilitando a compreensão desses e outros
assuntos a serem trabalhados.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo o
desenvolvimento
de
sensor
de
resistência,
proporcionando um baixo custo; além de fornecer o
controle da fertilidade do solo, tendo como finalidade, a
avaliação no desempenho de correlação entre a leitura
de resistência elétrica e na determinação de
propriedades químicas presentes no solo como pH, M.O,

(H+Al), Ca, Mg, K, CTC e V%. A amostra do solo será
coletada em uma área próxima a região, na qual cada
amostra será medida a resistência elétrica do solo, após
a leitura realizada por um multímetro será levado ao
laboratório da Instituição de ensino, para a coleta de
dados atribuídos ao solo como cálcio, potássio,
magnésio
e
soma
de
bases.

PALAVRAS‐CHAVE: sensores, resistência elétrica, solo.

EVALUATION OF SENSORS IN DETERMINATION OF SOIL ATTRIBUTES
ABSTRACT
The present study aims at the development of
resistance sensor, providing a low cost; and provide
control of soil fertility, and aims to review the
performance of correlation between reading electrical
resistance and determination of chemical properties in
the soil such as pH, OM, (H + Al), Ca, Mg, K, CTC and V%.

The soil sample will be collected in a region close to the
area in which each sample will be measured the
electrical resistance of the soil, after reading performed
by a multimeter will be taken to the teaching institution
laboratory, to collect data attributed to soil as calcium,
potassium, magnesium, and the sum of bases.

KEY‐WORDS: sensors, electrical resistance, soil.
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AVALIAÇÃO DE SENSORES NA DETERMINAÇÃO DOS ATRIBUTOS DO SOLO
1. INTRODUÇÃO:
Nas últimas décadas houve um grande aumento na atividade de desenvolvimento de
sensores químicos; em particular, aquela relacionada ao desenvolvimento de biossensores tem
apresentado um crescente interesse, principalmente devido as características oferecidas por
estes dispositivos, tais como a transformação de informações químicas recebidas, variação de
concentração ou polaridade em sinal elétrico, sensitividade, diferença de potencial ou frequência
na ressonância, possibilitando o seu transporte, devido ao seu tamanho pequeno e sua rápida
resposta. Estas características os tornam potencialmente promissoras na aplicação industrial,
farmacêutica, alimentícia, de controle de processos industriais na área médica, em análises
clínicas e ambientais. (TARLEY et al., 2005, modificado por SILVA, 2014).
Alguns pesquisadores procuravam desenvolver uma metodologia para que os produtores
pudessem testar e mapear os solos, de forma simples, prática e econômica, de forma que
diminuísse os gastos de amostras de solos por meio de sensores. Diante destes fatos, houve a
necessidade de encontrar novos métodos na redução de produção e no impacto ambiental, o
que permite o manejo diferenciado nas áreas agrícolas. Estudos feitos constatam a crescente
modificação e os danos causados ao solo, pela a adição de fertilizantes em áreas agrícolas. (LEZZI
et al., 2008, modificado por SILVA 2014).
Existe uma grande variedade de sensores e em sua maioria envolve métodos de medição
elétricos e eletromagnéticos, que medem a resistividade, a condutividade, a capacitância, porém
são afetados pela composição do solo. (CELINSKI et al., 2009). A maioria dos sensores provem de
um sinal de saída, sendo usados em determinados meios em conduzir ou acumular cargas
elétricas podendo afetar o comportamento do circuito e os parâmetros elétricos medidos.
(CELINSKI et al., 2009 modificado por SILVA, 2014).
Para sensores que possuem sinal de entrada, podendo ser em quantidade, estado ou
propriedade, convertendo em sinal elétrico, podem ser ampliadas e modificadas por circuitos
eletrônicos, fazendo‐se necessário o desenvolvimento de métodos que possam determinar maior
rapidez e de boa eficiência (PLACIDO et al., 2005 modificado por SILVA, 2014).
2. MATERIAIS E MÉTODOS:
A montagem do sensor consiste em um material de menos suscetibilidade á deformações.
Foram utilizados tubos de cobre e de PVC, com 2,2 cm de diâmetro. Foram então realizados
medidas dos eletrodos e do isolador. Tendo como melhor resultado dimensional do eletrodo e do
isolador em 5 cm de comprimento, na qual formou‐se 15 cm de comprimento e 2,2 cm de
diâmetro na aplicação vertical ao solo, apresentando em sua forma pontiaguda facilitando assim
o seu encaixe ao solo (CELINSKI et al., 2009).
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Em medidas de resistência elétrica do solo com o sensor, foi utilizado um multímetro1
com o ohmímetro2, este método permite a leitura dos valores providos das resistências elétricas.
O sensor foi introduzido ao solo cerca de 20 cm de profundidade. Ao ser colocado no solo
aumenta em milímetros o seu diâmetro de contato a superfície do solo. Logo em seguida foi
coletada uma amostra de 1,2 kg de solo, o qual foi armazenado em um recipiente. Em seguida
foram acondicionadas em embalagens em quantidades de 0,2 kg de solo, devidamente lacrada. E
outra quantidade de 0,2 kg de solo colocados em saco plástico específico (CELINSKI et al., 2009).

Figura 1 ‐ Sensor auxiliado de um multímetro para a medição de resistência elétrica.

Figura 2 ‐ Ohmímetro como instrumento de medição de atrito elétrico.
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O resto de amostra de solo foi colocado em saco plástico e recolhido para análise físico‐
química, na qual foi realizado a partir das análises colhidas na leitura de resistência elétrica
medidas pelo sensor estudado e analisado em laboratórios. As amostras analisadas na
determinação de características químicas incluem pH, acidez potencial (H+Al), matéria orgânica
(M.O), fosfato extraído da resina, cálcio (Ca), magnésio (Mg), potássio (K), soma de bases (SB),
capacidade de troca de cátions (CTC) e saturações de bases (V%) (RAIJ et al., 2001).
O valor de correlação atribuído ao solo em relação à resistência elétrica constitui uma
relação matemática e o coeficiente que determina as variáveis. O coeficiente de determinação
(r2) é o resultado em percentagem de variação de uma variável em outra variável (CELINSKI, et
al., 2009).
A condutividade elétrica é obtida a partir da resistividade elétrica de um meio, resultando
na equação:
σ=1⁄ ρ

equação (1)

Em que:
σ – condutividade elétrica, S m‐1
ρ‐ resistência elétrica, Ω m.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
O sensor em estudo é utilizado aos atributos relacionados ao solo, visando de forma
prática simples e de baixo custo, tendo como principal objetivo fornecer respostas elétricas
através da inserção no solo.
De acordo com literaturas foram observados que os coeficientes de correlação linear
entre variáveis, admitem, como perfeito, quando o índice for (=1), forte (> 0,75), médio (>0,5),
fraco (<0,5) e inexistente (=0) (DORIA FILHO, 2009).
Em relação à literatura de (FAULIN et al., 2005) foi constatado que, em áreas de
experimentos os teores de argila eram maiores, pois a condutividade elétrica depende do teor de
água e consequentemente do teor de argila. Em outra área verificou‐se que o teor de água não
influenciava na condutividade elétrica do solo.
Também foi constatado que quanto maior os teores de argila e umidade do solo, menor
será a resistência elétrica do solo, o que facilitará com que a corrente elétrica possa transitar por
toda a área, resultando em correlações negativas, ao contrário do solo arenoso, que terá uma
maior resistência em relação a corrente no meio de acordo com a literatura de (BECEGATO,
2005).
Para o solo arenoso, apresentam uma capacidade baixa de obtenção de água e íons, o que
os tornam geralmente pobre em nutrientes utilizados por vegetais. Ao contrário do solo arenoso,
o solo argiloso retém água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilização do solo e
cultivo, pois quanto maior o valor da capacitância elétrica do solo, a textura tende a ser argilosa
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(QUEIROZ et al., 2005, modificado por SILVA, 2014).
4. CONCLUSÃO:
O uso destes equipamentos apresentam vantagens em fazer várias determinações de
resultados, em inúmeras amostras, apresentando rapidez nas interpretações de resultados,
tendo a capacidade de medir a resistência do solo, relacionando características químicas na
determinação de atributos como cálcio, potássio, magnésio, soma de bases e a correlação com
teores de argila, silte e areia.
Com os métodos de análises recentes, apresentam inúmeras vantagens na rapidez de
aquisição de resultados, e a facilidade com que se obtêm as interpretações. Porém, novos
estudos deverão ser empregados na obtenção de resultados com maior satisfação e precisão.
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BAIANOS: UMA PESQUISA APLICADA DO PRH‐PB 129
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RESUMO
O petróleo ocupa o primeiro lugar na oferta interna de
energia na matriz energética devido a seu alto
aproveitamento e a capacidade de abranger diversos
setores produtivos. Para o desenvolvimento das
atividades relacionadas ao petróleo, é importante a
determinação das suas propriedades físicas, que variam
de acordo com as condições distintas dos poços
produtores.
A densidade relativa do óleo é representada pelo oAPI,
um parâmetro importante para mensurar o seu valor de
mercado. Por outro lado, o índice de fluidez não é um
parâmetro que está diretamente relacionado com a
qualidade do óleo, entretanto, é uma característica
importante quando é necessário avaliar os custos de
manuseio e tratamento desse óleo para que este
permaneça fluido, sem parafinar.
Resultados obtidos neste trabalho indicaram que as
amostras de petróleo analisadas, provenientes de

diversos poços baianos, possuíram um aproveitamento
de produtos mais leves no refino, observados pelo o API.
Entretanto, uma das amostras demanda serviços
específicos de aquecimento ou adição de substâncias
químicas para a sua extração, armazenamento e
transporte, indicado pelo índice de fluidez.
Neste trabalho participou um estudante bolsista do
Programa de Formação de Recursos Humanos da
Petrobrás – PFRH PB 129 – em parceria com o Instituto
Federal da Bahia – IFBA – campus Santo Amaro e,
durante a pesquisa, foi possível proporcionar o
conhecimento de testes técnico‐científicos e manuseio
de vários equipamentos por parte do estudante do
curso de Nível Médio integrado a Eletromecânica,
contribuindo para a sua formação acadêmica,
profissional, tecnológica, científica e inovadora.

PALAVRAS‐CHAVE: Petróleo, Poços baianos, Grau API, Ponto de Fluidez.

DETERMINATION OF PHYSICAL PARAMETERS OF OIL SAMPLES FROM WELLS
BAIANOS: AN APPLIED RESEARCH ON PRH-PB 129
ABSTRACT
The oil ranks first in energy supply in the energy matrix
due to its high leverage and cover various productive
sectors. For the development of oil activities, it is
important to determine their physical properties that
vary according to the different conditions of the
producing wells.
The relative density of oil is represented by OAPI, an
important parameter to measure its value. Moreover,
the melt index is not a parameter that is directly related
to the quality of the oil, however, is an important
parameter when it is necessary to evaluate the costs of

handling and treating this oil so that indicated by flow
index.
This work done a scholarship student of the Training of
Human Resources Petrobras ‐ PFRH PB 129 ‐ in
partnership with the Federal Institute of Bahia ‐ IFBA ‐
campus Santo Amaro and during the work, it was
possible to provide knowledge of technical and scientific
testing and handling various equipment by the student
of Middle Level integrated Electromechanical,
contributing to their professional, technological,
scientific and innovative academic training.

KEY‐WORDS: petroleum, wells Baianos, API Gravity, Flow Point.
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DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS DE AMOSTRAS DE PETRÓLEO ORIUNDO DE
POÇOS BAIANOS: UMA PESQUISA APLICADA DO PRH‐PB 29
INTRODUÇÃO
A composição química do petróleo é bastante complexa, um fluido constituído
principalmente de hidrocarbonetos (Clark & Brown 1977). Entretanto, segundo Baker (1970),
nessa mistura pode ser encontrado também, em uma menor proporção, nitrogênio, oxigênio,
enxofre e em quantidades ainda menores vanádio, níquel, sódio, cálcio, urânio e cobre.
O petróleo ocupa a primeira posição na oferta interna de energia na matriz energética
brasileira (BEN, 2013) e é uma das fontes de energia não renováveis mais utilizados nas indústrias.
Segundo Bronzatti & Neto (2008) isso se deve principalmente ao fato do petróleo ser rico
energeticamente, possuir uma faixa de aproveitamento muito alta e abranger vários setores, como:
combustíveis, produção de plástico, tecidos sintéticos e tintas.

Segundo Sacramento (2013 apud Lemos e Jardim, 2003), a Bacia do Recôncavo é a mais
antiga província petrolífera brasileira e ocupa uma área de aproximadamente 11.000 km do
território da Bahia. Para o referido autor, o petróleo baiano, principalmente os óleos das Bacias
do Recôncavo, são de boa qualidade e considerados do tipo leves ou parafínicos, o que agrega
um alto valor de mercado devido ao maior aproveitamento no refino de derivados mais nobres.
Para serem comercializados o petróleo e seus derivados são submetidos a análises
laboratoriais, para caracterização dos seus parâmetros físico‐químicos. A constituição complexa
do petróleo permite diversas implicações nas suas propriedades físico‐químicas, dentre elas o
ponto de fluidez. Com isso, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
regulamenta, contrata e fiscaliza as atividades econômicas integrantes na indústria do petróleo,
dentre elas, o controle dos parâmetros que avaliam a qualidade do petróleo, como por exemplo:
o grau API e o índice de fluidez.
Segundo (SPEIGHT E LONG, 1995), a composição do óleo é muito influenciada pela sua
origem e condições físicas. Para (BESTOUGEFF e BYRAMJEE, 1994; THOMAS, 2001), devido a
condições distintas nos campos produtores, os óleos terão propriedades físicas bastante distintas
entre eles. Essas propriedades condicionam o perfil do petróleo, por isso é muito importante o
conhecimentos dos parâmetros físicos das diferentes amostras de petróleo, como Ponto de
Fluidez e °API. Os parâmetros físicos são de fundamental importância para determinar as
condições de extração, armazenamento, transporte e refino desses óleos, uma vez que para as
propriedades físicas do óleo irão influenciar diretamente no seu comportamento (Caldas 2011).
A densidade relativa é um parâmetro muito importante para análise do petróleo, pois, a
partir dessa propriedade é possível saber a leveza do óleo. Entretanto, para que essa diferença
de leveza ficasse mais explícita convencionou‐se uma nova escala chamada °API. Segundo
Moreira (2006), o °API é uma escala medida em graus e é calculada pela fórmula “oAPI = (141,5 ÷
SG) ‐ 131,5” cuja única variável é a massa específica (SG ‐ specific gravity). O °API é inversamente
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proporcional à densidade relativa, por isso quanto mais leve o óleo maior será seu °API. Com isso,
a partir dessa escala fica mais fácil mensurar a qualidade do petróleo, parâmetro que possui
grande influência sobre o valor de mercado do óleo.
Segundo Ribeiro (2012) o ponto de fluidez de um óleo caracteriza‐se pela temperatura
mais baixa possível que permite que o petróleo flua sobre o efeito gravitacional. A partir daí o
petróleo muda as suas propriedades reológicas de forma bastante drástica, deixando de ser um
fluido e passando a comportar‐se como uma substância semi‐sólida. Essa mudança na fluidez do
óleo está relacionada ao aparecimento e crescimento de cristais de parafina no óleo. O ponto de
fluidez do petróleo é um parâmetro que varia bastante, pois depende da sua composição
química. Com isso, é possível encontrar óleos que são fluidos a temperatura ambiente e óleos
que à temperatura ambiente já se encontram parafinados.
O presente trabalho teve como objetivo determinar o °API de três amostras de petróleo
oriundas de poços do Recôncavo Baiano. Além disso, a determinação do índice de fluidez em
uma das amostras. Uma proposta realizada por um bolsista do Programa de Formação de
Recursos Humanos da Petrobras (PRH‐PB 29) do IFBA – campus Santo Amaro em parceria com o
Laboratório de Petróleo e Gás (LAPEG) em Salvador‐BA para a finalidade de contribuir para a
maturidade profissional do estudante, desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão e
difundir o conhecimento aplicado na pesquisa em um setor de alta produtividade no país, o
petróleo.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foram coletadas três amostras
oriundas de poços do Recôncavo Baiano: uma amostra foi de Taquipe (A), outra de Lamarão (B) e
a outra de Água Grande (C), que podem ser visualizadas na Figura 01.

Figura 01: Amostras de Petróleo de diferentes poços
Os parâmetros físicos estudados nesse trabalho foram: a massa específica, a densidade
relativa, o °API e o índice de fluidez. Para a determinação da massa específica, da densidade e do
°API o equipamento utilizado foi o densímetro DMA 4500 da Anton Paar e para a determinação
do índice de fluidez o equipamento utilizado foi do tipo MP ‐ 852.
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Para a realização da análise de massa específica, densidade relativa e °API, inicialmente foi
realizada uma limpeza do equipamento com o hexano e a acetona, ambos PA, utilizando uma
seringa e uma bomba a vácuo para a remoção das impurezas. Após a calibração do equipamento
e com o auxílio de uma seringa foi realizada a injeção de 5 ml de cada amostra de petróleo pré
aquecida à 60°C, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 02: Injeção de amostra de petróleo no densímetro.
Durante o procedimento foi feito um ajuste da temperatura de análise e a amostra ficou
retida dentro do densímetro por cerca de 1 minuto. Em seguida, foi mostrada no display a massa
específica, a densidade relativa em relação à água e o ° API corrigido para 20°C, uma vez que esta
é a temperatura padrão definida pela ANP. Em seguida, a amostra de petróleo foi descartada por
um ducto ao lado do aparelho (Figura 2).
Em alguns momentos, durante a análise, foi necessário utilizar um aquecedor no
momento da injeção, para evitar que a mesma parafinasse dentro da seringa ou no ducto por
onde ela foi injetada (Figura 3). Isso é necessário quando o ponto de fluidez da amostra é muito
alto ou superior a temperatura ambiente.

Figura 03: Aquecimento da amostra de petróleo para injeção no densímetro.
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Ao realizar a injeção das amostras no densímetro houve a preocupação de não ter
nenhuma bolha de ar dentro da seringa e o cuidado de efetuar a limpeza do aparelho com os
referidos reagentes entre as análises de uma amostra e outra, a fim de evitar interferências. O
procedimento foi realizado seguindo a norma NBR 7148 (2001).
Para a realização da análise do ponto de fluidez foi utilizado o aparelho mostrado na
Figura 4. O equipamento foi inicialmente calibrado, seguindo a programação da Tabela 1.

Figura 04: Aparelho para determinação do ponto de fluidez.
A calibração consistiu em determinar a temperatura inicial do aparelho e ajustar o
aparelho com a programação apresentada na Tabela 01:
Tabela 01: Dados de programação do aparelho para detecção do ponto de fluidez
Passos
1
2
3
4
5
6

Banho
15°C
0°C
‐18°C
‐33°C
‐51°C
‐69°C

Amostra / Becker
27°C
9°C
‐6°C
‐24°C
‐42°C
‐60°C

Foi colocado no aparelho 45 ml da amostra de petróleo pré‐aquecida a 60°C, para que a
mesma ficasse totalmente fluida. O equipamento, que se encontrava ligado a um banho, foi
aquecido a 50°C. Durante a análise a temperatura foi reduzida, gradativamente, de 3°C em 3°C
para verificar se ainda havia fluidez da amostra. A cada 3°C reduzidos, o equipamento levantava a
amostra e inclinava o amostrador em 30° (π/6 rad). Caso o óleo escoasse no amostrador, o
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equipamento diminuía mais 3°C e refazia o procedimento. Quando em 30° de inclinação não
fosse notado fluidez na amostra, o equipamento reduzia mais 3°C e inclinava o amostrador a 90°
para verificar se a amostra ainda apresentava fluidez ou se encontrava sólida. Caso houvesse
escoamento do petróleo a análise continuava, caso não, a análise era encerrada.
Com isso, o ponto de fluidez considerado foi a temperatura quando o amostrador inclina
o
90 acrescido de 3oC, conforme definido pela norma ASTM D (1997).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir são descritos os resultados de massa específica, densidade relativa,°API e o índice
de fluidez das amostras de petróleo.
As determinações de massa específica, densidade relativa e °API foram realizadas com
três amostras diferentes de petróleo, com três repetições e em três temperaturas diferentes
(60°C, 50°C e 40°C), como é mostrado na Tabela 2.
A temperatura inicial do densímetro utilizado foi de 60° C, para garantir que a amostra
estivesse líquida. Vale ressaltar que, ao mostrar o resultado, o aparelho faz a correção do cálculo
para a temperatura de 20°C e à pressão atmosférica.
Tabela 02: Resultado de massa específica, densidade relativa e °API (n=3) em três
amostras de poços de petróleo, à 20o C.
Massa Específica
g/cm³

Densidade
Relativa
Amostra do poço A*

°API (°)

Temperatura

Desvio Padrão do
°API

60° C
50° C

0,7953
0,8025

0,8089
0,8122

39,6133
39,7200

0,0058
0,0000

40° C

0,8101

0,8165

39,6933

0,0047

Amostra do poço B*
60° C
50° C

0,7933
0,8007

0,8069
0,8117

38,7200
38,7600

0,0000
0,0346

40° C

0,8081

0,8144

38,7767

0,0115

Amostra do poço C*
60° C
50° C

0,7942
0,8015

0,8079
0,8112

39,8333
39,9200

0,0577
0,0000

40° C

0,8092

0,8155

39,8900

0,0000

*Poço A: Taquipe, poço B: Lamarão e poço C: Água Grande.

Observa‐se na Tabela 2 que todas as amostras analisadas têm um °API maior que 30. Isso
significa que as amostras analisadas são leves e com um alto valor de mercado já que estes óleos
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podem produzir derivados mais leves e nobres como, por exemplo, a gasolina. Com isso, é
provável que as amostras de óleo dos poços A, B e C sejam ricos em alcanos e cicloanos.
Segundo (Moreira 2006), óleos com °API acima de 30° são considerados óleos leves, os
que apresentam °API entre 22° e 30° são considerados óleos médios e os que apresentam °API
abaixo de 22° são considerados pesados.
Na Tabela 2 é verificado também que o óleo mais leve é o do poço C, pois apresentou
maiores resultados de °API a diferentes temperaturas.
Sacramento (2013) relata em seu trabalho que o petróleo baiano apresenta uma qualidade
muito boa. Estudos mostram que os resultados de °API de amostras de óleo do Recôncavo
variaram entre 30,7 e 38,4 (Lemos& Jardim, 2003; Sacramento, 2003). Estes resultados foram
semelhantes aos encontrados nesse trabalho. Sacramento (2013) classifica esses resultados
como um dos maiores do país, ou seja, o petróleo baiano está entre os mais leves do Brasil. Isso
proporciona um maior aproveitamento dos derivados mais leves e aumenta do preço de
mercado.
O resultado do índice de fluidez foi obtido apenas para a amostra de petróleo oriundo do
poço de Lamarão e está mostrado na Tabela 03.
Tabela 03: Determinação do índice de fluidez da amostra de petróleo do poço Lamarão
Temperatura (°C)

Detecção de Fluidez

50

SIM

47

SIM

44

SIM

41

SIM

39

SIM

36

SIM

33

NÃO

Observa‐se, portanto, que o ponto de fluidez da amostra é em torno de 36 °C. Bastante
elevado, ou seja, esse petróleo parafina a uma temperatura superior a temperatura ambiente.
Devido ao alto ponto de fluidez desse óleo, é preciso que durante o transporte e o
armazenamento seja associado um sistema de aquecimento, o que ocasiona gasto excedente na
operação.
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Apesar do índice de fluidez não ser um parâmetro diretamente relacionado à qualidade
do petróleo e seus derivados, esta característica física do petróleo é bastante importante quando
é necessário avaliar os custos de manuseio e tratamento desse óleo, para que esse óleo
permaneça fluido, ou seja, sem que este parafine.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos mostram que as amostras analisadas nesse trabalho são de alto
valor agregado, em termos de aproveitamento de produtos mais nobres no refino, devido ao seu
perfil leve, o que resulta em um alto oAPI. Entretanto, uma das amostras em que foi determinado
o índice de fluidez indicou que o perfil parafínico do óleo demanda serviços específicos de
manutenção do poço, pois esse óleo torna‐se sólido em temperaturas inferiores a 36 oC,
necessitando, por exemplo, de aquecimento ou adição de substâncias químicas para sua
extração, armazenamento e transporte.
Conclui‐se também que este trabalho proporcionou o conhecimento de ensaios técnico‐
científicos e manuseio de equipamentos tecnológicos por parte de estudante bolsista do Ensino
Médio integrado a Eletromecânica, contribuindo para a sua formação acadêmica, científica e
tecnológica.
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RESUMO
Este trabalho propõe a utilização do modelo
pedagógico (identidade dos elementos) em sala de aula
para auxiliar o professor a ministrar aula do conteúdo
referente à tabela periódica dos elementos. Através deste
estudo pretende‐se obter uma aprendizagem mais
significativa e alertar o professor de Química para
alternar o seu estilo de ensinar, com propósito principal
de facilitar a aprendizagem. Inserindo assim, o uso de
novas metodologias para o ensino de química. O modelo

pedagógico foi aplicado em sala de aula para 54
(cinquenta e quatro) alunos do 1° ano do Ensino Médio,
no turno da tarde, em uma escola pública no município
de Ibicuitinga/Ce. A coleta de dados se deu através de um
questionário contendo 12 perguntas objetivas, aplicado
logo após os alunos utilizarem o modelo.

PALAVRAS‐CHAVE: modelo pedagógico, identidade dos elementos, química, aprendizagem, metodologias.

IDENTITY OF THE ELEMENTS ‐ CASE TEACHING APRENDIZEM WITH IMPLEMENTATION OF
EDUCATIONAL GAME
ABSTRACT
This work proposes the use of the pedagogical
model (identity element) in the classroom to help the
teacher to teach the lesson contents in the periodic table
of elements. Through this study is to obtain a more
meaningful learning and alert the teacher of Chemistry to
switch your style of teaching, with the main purpose to
facilitate learning. Entering thus the use of new methods

for teaching chemistry. The pedagogical model was
applied in the classroom for 54 (fifty‐four) students of 1st
year of high school, in the afternoon, in a public school in
the city of Ibicuitinga/Ce. Data collection was done
through a questionnaire containing 12 objective
questions, applied after students use the model.

KEY‐WORDS: pedagogical model, identity elements, chemistry, learning methodologies.
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IDENTIDADE DOS ELEMENTOS ‐ PROCESSO DE ENSINO APRENDIZEM COM APLICAÇÃO DO JOGO
PEDAGÓGICO
INTRODUÇÃO
Há décadas a prática do ensino‐aprendizagem vem sendo incorporada a uma série de
diferentes usos de linguagens interdisciplinares em sala de aula. Seguindo esse contexto o uso de
jogos pedagógicos passou a ser utilizado com maior frequência em sala de aula, como resposta ao
contínuo avanço tecnológico da sociedade. A observação dos resultados da aplicação de um
modelo neste sentido, como complemento do ensino em diferentes conteúdos em sala de aula, é
uma das singularidades deste artigo.
O não interesse pela Química, de uma maneira ampla, pode está relacionado à forma
estagnada das metodologias usadas em sala de aula pelos docentes, que por sua vez tornam as
aulas desestimulantes e descontextualizadas como essa ciência vem sendo tratada na maioria das
escolas.
É preciso, em busca de uma contextualização sociocultural, compreender e utilizar a
ciência, como elemento de interpretação intervenção, e a tecnologia como conhecimento
sistemático de sentido prático. (BRASIL, 2002).
Desde antiguidade os jogos já eram utilizados como forma de ensinar. Manuscritos
milenares falam de jogos praticados em todas as regiões do planeta. É impossível definir
precisamente qual foi o primeiro jogo que surgiu no mundo. Mas adeptos da teoria Darwiniana
afirmam que foi um jogo chamado de Jogo da Evolução, praticado pelos Neanderdhal. Afirma‐se
que era um jogo bem simples e rude, jogado com um grande osso. Marcava‐se pontos
destroçando a cabeça dos adversários e com isso conseguindo o domínio de territórios. Entre os
maiores jogadores da história da humanidade destacam‐se nomes como Joana D'arc, Rei Arthur
(que mandou construir uma mesa redonda enorme apenas para receber seus amigos para jogar),
Teseu (inventor dos jogos de labirinto) e um dos mais famosos, Galileu Galilei, criador do
fantástico jogo Planetas Dançantes. Em um belo tabuleiro, Lelei (como era chamado por seus
colegas de jogo) desenhou o Sol como centro do universo e os planetas redondos, inclusive a
Terra, girando em torno do astro‐rei. Foi o bastante para que os inimigos mortais dos jogos
agissem. Lelei foi pressionado, perseguido, preso e foi obrigado a confessar publicamente que seu
jogo estava errado, que era o Sol que girava em torno da Terra e não o contrário. Ficou assim
proibido de criar novos jogos. (ZICO, 2013).
Segundo Scalcon (2002), Vygotsky desenvolveu diversas modalidades de jogos no
desenvolvimento da criança, dedicando‐se mais a contribuição dos jogos teatrais (na forma de
brincadeiras de faz‐de‐conta) para a aprendizagem, pois ele acreditava que ao atuar em um
mundo imaginário, teatral, ou através de jogos, cria‐se na criança uma zona de ZDP (Zona de
Desenvolvimento Proximal) que contribui para a formação de processos psicológicos superiores.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio, de Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias, propõem, com o intuito de desenvolver a capacidade de
comunicação dos alunos, algumas competências fundamentais ao aprendizado. Outro tópico
importante, diretamente relacionado aos propósitos deste trabalho, é que o aluno desenvolva
sua capacidade de interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos,
expressões, ícones...). (BRASIL, 2000).
A proposta de organização curricular do ensino médio por áreas de estudo – indicada nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), Parecer CEB/CNE nº
15/98, contempla grupos de disciplinas cujo objeto de estudo permite promover ações

interdisciplinares, abordagens complementares e transdisciplinares – pode ser
considerada um avanço do pensamento educacional. (BRASIL, 2006, p. 6).

A ideia de usar jogos/modelos pedagógicos é uma opção interessante e bastante usada
atualmente nas aulas de química (poderia ser mais explorada), pois a educação é muito
contestada por professores e alunos, onde a falta de novas metodologias de ensino, sejam eles da
rede pública ou particular, deixam muito a desejar. Por esse motivo procura‐se a cada dia, mais e
mais formas diferenciadas e diversificadas de ensinar, tornando as aulas mais atraentes e
agradáveis. Os educadores têm apontado como solução para o problema o investimento em
novas metodologias que facilitem o trabalho docente e a assimilação e produção dos conteúdos
ministrados.
Freire (1996), afirma em sua pedagogia da autonomia, sobre o ensino‐aprendizagem,
que ensinar (assim como aprender) exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural.
Logo, o autor dispensa o ensino entendido como transferência de saber e busca meios para o
processo de ensino aprendizagem em cima dos conhecimentos prévios que os alunos possuem. É
penando desta forma que poderemos compreender a importância de novas metodologias.
Mas, nem sempre o que falta é investimento por parte dos governantes e sim intenção
força de vontade dos professores para mudar esse quadro triste de que as aulas de química são
chatas e monótonas.
Em algumas aulas de Química, trabalha‐se com diferentes conceitos que nem sempre
são objetos de uma compreensível análise por parte dos alunos. Há uma tendência em abordá‐los
como equivalentes a definições, capazes, no máximo, de permitir a instrumentalização dos
estudantes para resolução de exercícios esquemáticos e esse processo faz com que o conceito
científico seja retirado de seu contexto original, traduzido para o contexto escolar de forma
empobrecida ou mesmo equivocado impossibilitando a interpretação dos alunos (LOPES, 1996).
Por isso, segundo Schnetzler e Aragão (2006), considerando concepções alternativas para
a melhoria do trabalho do docente em sala de aula e, por conseguinte, sugerindo a
contextualização e a interdisciplinaridade, o professor precisa saber identificar as concepções
prévias de seus alunos sobre o fenômeno ou conceito em estudo para assim, ser possível a
ligação entre o conteúdo a e vivência do aluno.
De acordo com Wang (2005) a maior parte dos professores não está preparada para esta
nova realidade, e a forma tradicional de transmissão do conhecimento encontram dificuldades
para atingir seus objetivos. Até mesmo aqueles estudantes muito bons encontram dificuldades
para aplicar seus conhecimentos de sala de aula para resolver problemas práticos da vida real.
Pois são diversos fatores que dificultam mais ainda a vida do aluno e do professor:
deficiência na formação do professor, baixos salários dos professores, metodologia em sala de
aula ultrapassada, redução na formação de licenciados em química, poucas aulas experimentais,
desinteresse dos alunos. Diante dessa situação não dá para ficar de braços cruzados, pois sabe‐se
que a química é uma ciência experimenta e vital para a melhoria da qualidade de vida do ser
humano. Por isso a cada dia tem‐se investindo em novas tecnologias inovadoras para o ensino
tanto de química como de outras matérias/disciplinas.
Os jogos pedagógicos e as atividades lúdicas sejam elas no ensino fundamental, médio e
superior tem um papel muito importante na compreensão do conteúdo. São instrumentos que
motivam a aprendizagem e deixam a aula mais interativa, produtiva e divertida, propiciando
assim, a aprendizagem. Ajudam na construção do conhecimento cognitivo, físico, social e
psicomotor o que o leva a memorizar mais facilmente o assunto abordado.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) sugere a contextualização (e a
interdisciplinaridade) dos conteúdos ensinados, procurando relações com o cotidiano vivenciado

pelos alunos. A LDB, portanto, considera que esta contextualização faz com que os alunos
percebam mais claramente os modelos ensinados. (BRASIL, 1996).
Libânio (1990) afirma que não basta a seleção e a organização lógica dos conteúdos para
transmiti‐los. O autor sugere que os próprios conteúdos devem incluir elementos da vivencia
prática dos alunos para torná‐los mais significativos, mais vivos, mais vitais, de modo que eles
possam assimilá‐los ativa e conscientemente.
Segundo Kishimoto (1994), o jogo, considerado um tipo de atividade lúdica, possui duas
funções: a lúdica e a educativa. Elas devem estar em equilíbrio, pois se a função lúdica prevalecer,
não passará de um jogo e se a função educativa for predominante será apenas um material
didático. Os jogos se caracterizam por dois elementos que apresentam: o prazer e o esforço
espontâneo, além de integrarem as várias dimensões do aluno, como a afetividade e o trabalho
em grupo.
Esse lúdico em questão representa os ideais de contextualização que, segundo Scafi
(2010) pode ser qualificada como uma estratégia metodológica, um artifício facilitador para a
agregação e compreensão de fatos ou situações atuais do cotidiano dos alunos e conhecimentos
escolares. Tratar o conhecimento de forma contextualizada realça aprendizagens significativas
mútuas, considerando a potencialidade da contextualização, entre o aluno e o objeto do
conhecimento, excedendo o âmbito conceitual.
Portanto, os jogos alegram e servem de estímulo para os que jogam, e assim possibilitam
o aluno aprender da melhor forma e mais estimulante possível.
MATERIAL E MÉTODOS
O modelo pedagógico foi aplicado em sala de aula para 54 (cinquenta e quatro) alunos do
1° ano do Ensino Médio, do turno da tarde, em uma escola pública no município de
Ibicuitinga/CE. A coleta de dados se deu através de um questionário contendo 12 perguntas
objetivas, aplicado logo após os alunos utilizarem o modelo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após o preenchimento dos questionários, os dados mais relevantes foram colocados em
forma de gráficos (cinco) para uma melhor interpretação e análise dos resultados.
Conforme o gráfico 1, os dados indicam que apenas 7% dos alunos gostam muitíssimo
disciplina de Química; 22% gostam muito; 28% não gostam, nem desgostam; 30% gostam pouco e
13% não gostam.
Podemos afirmar, então, que embora seja diagnosticada uma rejeição significativa pela
disciplina, não significa que os alunos não gostem e não saibam, em parte, que o conteúdo da
sala de aula pode lhes servir posteriormente.
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Gráfico 1– Gosta da disciplina de Química?
Observando o gráfico 2, referente a melhorias na aprendizagem com a aplicação do
modelo pedagógico, podemos perceber que 35% acreditam muito que a aprendizagem pode
melhorar; 39% muitíssimo; 13% pouco; 13% acredita razoável e 0% pouquíssimo.
Nota‐se claramente que os alunos acreditam em mudanças na metodologia através de
diversos métodos de ensinar e que estes resultados evidenciam que os alunos não estão
satisfeitos com a forma que as aulas estão ocorrendo, e que necessitam que os professores
procurem melhorar suas metodologias de ensino.
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Gráfico 2 – Melhorias na aprendizagem com aplicação do jogo pedagógico.
Analisando o gráfico 3, o que mais agradou os alunos no jogo foram as imagens 5%; 11% o
conteúdo abordado; 30% forma de aplicação e 54% o fato da aula ter sido diferente dos outros
dias.
Mostrando assim que os alunos gostam e consequentemente aprendem mais quando a
aula é ministrada de forma diferente da rotina da diária da sala de aula.
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Gráfico 3 – O que você mais gostou do jogo pedagógico utilizado na aula?
No gráfico 4, a partir dos dados coletados pôde ser percebido que 39% dos alunos foram
muito motivados com o uso do modelo pedagógico; 35% muitíssimo; 13% foram pouco
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Gráfico 4 – Motivação para o estudo da química.
motivados e 13% foram motivados razoavelmente, onde o jogo despertou muito o
interesse para estudar mais química.
CONCLUSÃO
Diante dos gráficos analisados, podemos concluir que não só o professor, mas a rede de
ensino precisa mudar suas metodologias, trazendo alguns modelos pedagógicos para a sala de
aula a fim de diversificá‐las constantemente.
Todos os gráficos apresentados sugerem mudanças no ensino para motivar os estudantes.
E essas mudanças no ensino de Química, têm como foco a inclusão de modelos pedagógicos,
aulas práticas de laboratório entre outros. Grande parte das escolas públicas não possuem
recursos e condições adequadas para a aplicação desta metodologia, mas é preciso entender que
isto não é justificativa para uma banalização do ensino: monótono e desestimulante. Devemos
ver as sugestões dos alunos como se fossem novas ideias, mesmo que não sejam, para que
possamos acreditar nelas e tê‐las como objetivo em comum.
Entendemos que os resultados refletem a realidade dos poucos esforços que são feitos
pela educação no Brasil. Não basta termos em mente, por exemplo, que os alunos precisam de
aulas laboratoriais como complemento fundamental no ensino de Química, precisamos contribuir
para que isso aconteça, precisamos refletir sobre os problemas e precisamos, sobretudo,
despertar o interesse de todos aqueles que são responsáveis pela educação e principalmente dos
alunos.
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RESUMO
Este trabalho teve como principais objetivos obter
nanopartículas a base de ZrO2 dopados com prata e
verificar sua ação bactericida contra as bactérias
Escherichia Coli e Staphylococcus Aureus. O método
utilizado para a obtenção das nanopartículas foi
baseado nos precursores poliméricos (PECHINI). A
escolha dos óxidos de zircônio e prata foi devido a sua
atividade bactericida. Os óxidos foram caracterizados
por difração de raios X, microscopia eletrônica de
varredura com emissão de campo e espectroscopia no
infravermelho por DRIFT. Os óxidos tiveram, como

suporte, uma superfície porosa utilizada em filtros de
gravidade. Verificou‐se que o teste bactericida foi
eficiente para a bactéria Staphylococcus Aureus, pois
eliminou as bactérias quando a amostra foi submetida à
luz UV por 45 min, evitando assim o crescimento e a
formação de colônias. Entretanto, para a amostra
submetida à luz UV por 45 min, o método não foi
eficiente contra a bactéria Escherichia Coli, pois não
eliminou as bactérias, não evitando o crescimento e a
formação de colônias.

PALAVRAS‐CHAVE: Método PECHINI, nanopartículas, zircônia, prata, bactericida.

Synthesis and characterization of the Silver‐doped Zirconia Nanoparticles Prepared by the
Pechini Method as a Bactericide Against Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus
ABSTRACT
The objectives of this study were to produce
ZrO2‐based nanoparticles doped with silver, using the
polymeric precursor method (PECHINI), and to verify
their bactericidal activity against Escherichia coli and
Staphylococcus aureus. Zirconium and silver oxides were
chosen due to their bactericidal activity. The oxides
were characterized by X‐ray diffraction, field emission
gun‐scanning electron microscopy and infrared
spectroscopy by DRIFT. The support for the oxides was a

porous surface used in gravity filters. The method was
not effective against the bacterium Escherichia coli in
the sample subjected to UV light for 45 min, since it did
not eliminate the bacterium, and did not inhibit colony
growth and formation. However, the bactericidal activity
test proved effective against Staphylococcus aureus,
eliminating the bacterium when the sample was
subjected to UV light for 45 min, thus preventing colony
growth and formation.

KEY‐WORDS: Pechini method, nanoparticles, zirconia, silver, bactericide.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS A BASE DE ZIRCÔNIA E PRATA PELO
MÉTODO PECHINI PARA APLICAÇÃO BACTERICIDA EM ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCCUS
AUREUS
1 INTRODUÇÃO
Tradicionalmente, o material cerâmico é frequentemente utilizado em filtros de gravidade
devido à facilidade de criação de uma estrutura uniforme de pequenos poros. Estas estruturas
cerâmicas podem remover muitos contaminantes na água e a exclusão desses contaminantes é
feita através do tamanho dos poros ou por aderência as paredes dos poros. Craver e Smith
demonstraram que a ação antibacteriana é aumentada através da aplicação de nanopartículas de
prata (CRAVER et al., 2008). Alguns autores tem demonstrado que em tais filtros de gravidade,
foram comprovados a eficácia na redução da Escherichia coli e de outros indicadores bacterianos
na água potável e na incidência de doenças diarreicas (BROWN et al., 2007).
Neste trabalho, pretende‐se examinar a microestrutura do material cerâmico poroso do
filtro de gravidade após a impregnação com as partículas nanométricas e avaliar a eficiência
bactericida contra as bactérias Escherichia Coli e Staphylococcus Aureus. Ademais, irá ser
realizada a caracterização das nanopartículas de ZrO2 dopados com prata que serão utilizadas na
impregnação do elemento filtrante.
Nossos resultados indicam que as nanopartículas utilizadas a base de zircônia dopada com
prata utilizadas neste trabalho apresenta potencial para ser utilizado como agente bactericida em
elementos filtrantes porosos de filtro de gravidade, contribuindo assim, principalmente para o
desenvolvimento de eliminação de doenças em comunidades de baixa renda financeira que
utilizam tais filtros, entretanto, outras variáveis precisam ser levadas em consideração, como, por
exemplo, a porcentagem do dopante, método de impregnação das nanopartículas e do método
utilizado nos testes bactericidas.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Materiais
Os reagentes utilizados nas sínteses dos materiais estão listados na Tabela 1.
Tabela 1 ‐ Reagentes utilizados na preparação dos precursores poliméricos.
REAGENTE
Ácido cítrico
Butóxido de
zircônio IV
Nitrato de prata
Etilenoglicol

FÓRMULA
C6H8O7

FORNECEDOR
SYNTH

PUREZA (%)
99,5

Zr[O(CH2)3CH3]4

ALDRICH

80

Ag(NO)3
HOCH2CH2OH

ALDRICH
J.T. BAKER

95
99,9
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Os citratos de zircônio e citrato de prata foram preparados baseados no método Pechini
(PECHINI, 1967). A razão molar [ácido cítrico]/[cátion metálico] utilizada foi de 3:1, esta relação
molar permite a formação e a estabilidade do citrato metálico (CARRENÔ et al., 2000).
Posteriormente, foi realizada a gravimetria para determinação da concentração de íons de
zircônio e íons de prata nas respectivas soluções. As resinas foram obtidas utilizando os citratos
de zircônio e de prata. Os citratos foram aquecidos a aproximadamente 60°C e logo após foi
adicionado o etilenoglicol na proporção (em massa) ácido cítrico/etileno glicol (AC/EG) de 60/40.
2.1 Métodos
Os difratogramas foram obtidos em um equipamento SIEMENS, D500 e monocromador
de LiF100. A velocidade de varredura foi de 2θ = 2º/min. usando radiação Cu Kα (λ = 1,5406 Å) e
variando‐se 2θ de 5º a 80º. Para verificar a morfologia e a análise qualitativa das amostras
utilizou‐se um microscópio eletrônico de varredura de alta resolução com canhão de emissão de
elétrons de campo (Scanning Electron Microscope ‐ Field Emission Gun) com espectroscopia
dispersiva de raios X (EDX) acoplada da marca JEOL, Modelo: JSM‐7500F.
Para análise de espectroscopia de infravermelho, com o objetivo de observar as bandas
características dos pós sintetizados, foi utilizado um espectrofotômetro Nicolet 4700 FTIR da
ThermoNicolet. A amostra foi analisada por FT‐IR, os espectros foram obtidos com 500
repetições, leitura de 4000 a 400 cm‐1, e resolução igual a 4 cm‐1. A amostra foi analisada usando‐
se um acessório de refletância difusa (DRIFTS – Diffuse Reflectance Infra‐red Fourier Transform).
Esta análise foi realizada no Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais
(CCDM) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Para o teste da atividade bactericida,
foram utilizadas amostras dos elementos filtrantes (dimensões 1,5x1cm). Dois tipos de bactérias
foram utilizados para a contaminação das amostras: bactérias Escherichia coli (Gram negativa) e
o Staphylococcus Aureus (Gram positiva). As amostras foram submetidas à exposição da luz
(câmara com lâmpada que emite luz na região do ultravioleta ‐ UV e exposição direta a luz solar).
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Difração de Raios X
Na Figura 1, são apresentados os difratogramas de raios X dos pós de ZrO2 com
concentrações de 0,25% e 0,5% de Ag obtidos pelo método PECHINI e calcinados a 600 °C por 2
h. Observa‐se que não houve mudança na posição dos picos das amostras que identificaram a
zircônia na sua fase monoclínica como fase majoritária e a fase tetragonal como fase secundária.
O estreitamento e a intensidade dos picos de difração e na cristalinidade das partículas indicando
o crescimento do tamanho das partículas.
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Os picos em torno de 2θ = 30,3°; 50,3° e 60,2° são atribuídos às (011), (112) e (121)
reflexões da zircônia tetragonal conforme a ficha (JCPDS 50‐1089) e os picos 2θ = 24,3°, 28,2° e
31,5° correspondem a (110), (‐111) e (111) reflexões da zircônia monoclínica conforme ficha
(JCPDS 37‐1484) (JIAO et al., 2003; RAY et al., 2000).
O tamanho de cristalito encontrado nesse trabalho, utilizando a equação de Debye
Scherer para o pico de maior intensidade, foi de 13,8 nm para o pó de ZrO2 com 0,25% Ag e de 18
nm para o pó de 0,5% Ag tratados termicamente a 600 °C por 2 h. Os resultados encontrados são
correspondentes a de outros trabalhos da literatura (LIANG et al., 2003).

Figura 1 ‐ Difratograma ZrO2 dopado com 0,5% de Ag calcinado a 600 °C/2 h
3.2 Microscopia eletrônica de varredura
3.2.1 Microscopia eletrônica de varredura dos pós de zircônia

Figura 2 ‐ Micrografias com aumento de 100.000X da zircônia dopada com 0,25% de Ag calcinado
em forno convencional variando a temperatura (a) 600°C (b) 700°C (c) 800°C e (d) 900°C
Na Figura 2, podem ser observadas as micrografias dos pós de zircônio dopada 0,25% de
prata calcinada em forno convencional que demonstra a influência da temperatura na morfologia
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dos pós, onde à medida que se aumenta a temperatura pode ser notado um aumento do
tamanho das partículas.
Podem‐se observar por meio das micrografias mostradas na Figura 2 que as partículas dos
óxidos de zircônia com prata têm formato que se aproximam de esferas, os óxidos de zircônio
dopado com prata formam aglomerados de formato regular e de tamanho inferior a 100 nm,
constituindo assim partículas nanométricas.
3.2.2 Microscopia eletrônica de varredura do elemento filtrante poroso
Na Figura 2, são apresentadas as micrografias do elemento filtrante com diferentes
aumentos após a impregnação e o tratamento térmico de 600 °C por 2 h na obtenção do óxido
de zircônio dopado com 0,25% de prata na superfície do material. Pode‐se observar uma
modificação na superfície do elemento filtrante impregnado com óxido obtido.

Figura 3 ‐ Micrografias do elemento filtrante impregnados com óxido de zircônio dopado com
0,25% de prata com diferentes aumentos. (a) 100x (b) 500x e (c) 1000x

3.3 Espectroscopia no infravermelho (FT‐IR)
A Figura 4 apresenta o espectro no infravermelho da amostra de zircônia dopada com
0,25% de Ag obtida por DRIFTS de 4000 cm‐1 a 400 cm‐1. Nela são apresentadas as absorções para
a amostra zircônia dopada com 0,25% de Ag calcinada a 600 °C por 2 h. Várias bandas absorção
característica forem observados no intervalo de 400‐4000cm‐1.
Na literatura, a ampla absorção entre 3000‐3600 cm‐1 são atribuídos ao estiramento
vibrações dos grupos de O‐H, que resultou da água livre. Os picos que aparecem em torno de
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3368‐3432 cm‐1 e 1622‐1637 cm‐1, provavelmente são devido às vibrações de O‐H de água
adsorvida na rede da zircônia. A absorção de sinais detectados em 649 e 470 cm‐1 corresponde
ao Zr‐O‐Zr vibrações e vínculos Zr‐O , respectivamente).
Os espectros IR‐FT que mostram a banda larga entre 456‐464 cm‐1, é um típico pico da
fase tetragonal da ZrO2 (Tiwari et al, 2009). No entanto, a literatura cita que os picos por volta de
416, 503, 576 e 744 cm‐1 são atribuídos às bandas de absorção característica da fase monoclínica
de ZrO2. Na região de 3441 cm‐1 é possível observar uma banda larga que pode ser associada a
deformação axial do grupamento O‐H. A absorção presente a 2349 cm‐1 provavelmente está
associada ao gás carbônico atmosférico. A 1635 cm‐1 observa‐se uma absorção que
provavelmente está associada a deformação angular do grupamento H‐O‐H. A banda a 1327 cm‐1
costuma ser associada, no caso da zircônia, a monosulfatos (S=O).

Figura 4 ‐ Espectro no infravermelho da amostra de ZrO2 dopada com 0,25% de Ag
Observando‐se a Figura 5, onde o espectro da amostra pode ser observado em detalhes
de 1750 cm‐1 a 400 cm‐1, podemos observar os picos 834 e 651 cm‐1 e 562 cm‐1 que podem estar
associados a deformação axial do grupamento Ag‐O. Os picos 834 e 651 cm‐1 característicos da
prata podem ser confirmados na caracterização por FTIR no trabalho de síntese e caracterização
de nanopartículas de prata (Dipankar e Murugan, 2012). Nele Dipankar e Murugan estuda e
aborda a síntese, caracterização de nanopartículas de prata e avaliação de sua ação bactericida.
O pico 562 cm‐1 é característicos de nanopartículas de prata pode ser confirmado na
literatura (MALLIKARJUNA et al., 2012).
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Figura 5 ‐ Espectro no infravermelho da amostra de ZrO2 dopada com 0,25% de Ag de 1750 cm‐1 a
400 cm‐1
3.4 Testes bactericidas nos elementos filtrantes
3.4.1 Teste da contaminação e da ação bactericida em relação à bactéria Staphylococcus
Aureus
Os resultados podem ser observados na Figura 3, onde nas placas de Petri com o meio de
cultura BP (Baird‐Parker), estão às amostras que foram coletadas das superfícies do elemento
filtrante impregnado com o óxido de zircônio dopado com prata.

Figura 6 ‐ Teste da atividade bactericida com a bactéria S. Aureus: (a) amostra sem exposição à
UV (b) com exposição à luz UV durante 45 min e (c) é o controle
Comparando as amostras (a) e (c) da Figura 6, observamos que o método de
contaminação do elemento filtrante poroso impregnado com óxido de zircônio dopado com
prata pela bactéria Staphylococcus Aureus foi adequado, pois é notável o crescimento e a
formação de colônias na amostra (a), no controle (c) verifica‐se a ausência da bactéria em
estudo.
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Na amostra (b) da Figura 6, com exposição à luz UV durante 45 min, observamos que não
houve crescimento e consequentemente formação de colônias da bactéria Staphylococcus
Aureus. Desta maneira, para esse caso houve eficiência na atividade bactericida do óxido de
zircônio dopado com prata.
3.4.2 Teste da contaminação e da ação bactericida em relação à bactéria Escherichia Coli
Uma análise foi realizada na superfície do elemento filtrante impregnado com o óxido de
zircônio dopado com prata. Os resultados com os testes da bactéria Escherichia Coli na Tabela 2.
Tabela 2 ‐ Resultado do teste da ação bactericida do ZrO2/Ag com a bactéria E.coli.
Amostra
Amostra contaminada com Escherichia Coli
sem exposição UV
Amostra contaminada com Escherichia Coli
com exposição UV
Controle 1 (meio EMB sem amostra)

Meio de cultura

Tempo de

Ágar BP

exposição

+
+

45 min

-

Obs: os sinais (+) e (‐) indicam respectivamente a contaminação e a ausência de contaminação
visual pela bactéria E. Coli.
Os resultados da Tabela 2 podem ser observados na Figura 7, onde nas placas de petri
com o meio de cultura BP, estão às amostras que foram coletadas das superfícies do elemento
filtrante impregnado com o óxido de zircônio dopado com prata.

Figura 7 ‐ Teste da atividade bactericida com a bactéria E. Coli: (a) amostra sem exposição à UV
(b) com exposição à luz UV durante 45 min e (c) é o controle
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Os resultados mostram que para a amostra contaminada com a E.coli e exposta a luz UV
durante 45 min não houve a atividade bactericida desejada do óxido de zircônio dopado com
prata, pois foi possível observar o crescimento e a formação de colônias na amostra.
Esse resultado pode está relacionado ao fato do tempo de exposição da amostra a luz UV
não ter sido suficiente para a ativação do óxido na superfície do elemento filtrante e também ao
fato da E.coli ser uma bactéria Gram negativa e oferecer uma maior resistência ao óxido. No
controle (c) é constatada a ausência da bactéria em estudo.
4 CONCLUSÕES
(1)
Neste trabalho a análise de difração de raios X mostrou a presença da fase monoclínica
como fase majoritária e a tetragonal como fase secundária nos pós de zircônia dopado com prata
obtida através do método Pechini calcinados em forno mulfla convencional.
(2)
A análise de microscopia eletrônica de varredura do elemento filtrante de filtros
domésticos de gravidade mostrou a formação da camada do óxido de zircônio dopado com prata
sobre a superfície porosa do material.
(3)
No teste bactericida do elemento filtrante impregnado na superfície com o óxido de
zircônio dopado com prata, podemos verificar que, para a amostra contaminada com a bactéria
Staphylococcus Aureus submetida à exposição de UV durante 45minutos, o método foi eficiente,
pois houve a eliminação das bactérias, evitando a formação de colônias.
(4)
Para a amostra contaminada com a bactéria E.coli, submetida à exposição de UV durante
45 minutos, observamos que o método não foi eficiente para eliminação das bactérias.
Podemos verificar o grande potencial da aplicabilidade das nanopartículas de zircônia dopadas
com prata na eliminação da bactéria Staphylococcus Aureus o que pode ser melhorado para a
bactéria Escherichia coli, levando em consideração a continuidade da pesquisa e estudo de
outras variáveis como a quantidade do dopante, no caso a prata, entre outros fatores.
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DE NANOPARTÍCULAS DE FOSFATO
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RESUMO
Diante do crescente aumento de indivíduos no mundo
com câncer de pele, a ineficácia dos filtros solares e o
seu alto‐custo, esta pesquisa foi realizada com o intuito
de produzir um ingrediente ativo, com capacidade de
absorver os raios UV, sendo fotoestável, atóxico e com
boa relação custo‐benefício. O fosfato tricálcio é uma
substância biocompatível e livre de qualquer toxidade,
já o ferro tem a capacidade de absorver os raios UV.
Deste modo, o fosfato tricálcio dopado com ferro (β‐
FeTCP) foi produzido através do método de precipitação
química preparando‐se soluções de Ca(NO3)2.4H2O +
Fe(NO3)3.9H2O (0,01; 0,05; 0,1 e 0,2 mol/L) adicionadas a
(NH4)2HPO4. As amostras foram caracterizadas pelas
técnicas de difração de raios X (DRX), microscopia

eletrônica de varredura (MEV) e absorção óptica (AO).
Análises de DRX comprovaram a formação do material
desejado. As micrografias de MEV mostraram partículas
nanométricas
constituídas
por
aglomerados
heterogêneos. Análises de AO provaram que o β–FeTCP
absorve na região do UV, sendo a dopagem com
0,01mol/L de Fe3+ a que apresentou o melhor resultado.
Assim, o β–FeTCP produzido neste trabalho é um
candidato promissor para aplicação como filtro solar na
forma de creme, gel, maquiagens e outros.

PALAVRAS‐CHAVE: β‐Fosfato tricálcio, ferro, filtro solar, absorção óptica.

STUDY OF STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF NANOPARTICLES TRICALCIUM
PHOSPHATE DOPED IRON FOR USE AS A SUNSCREEN
ABSTRACT
With the increasing number of people worldwide with
skin cancer, the inefficacy of sunscreens and its high
cost, this research was conducted with the aim of
producing an active ingredient, which had the ability to
absorb UV rays throughout the region, and photostable,
nontoxic and present a cost‐benefit. The tricalcium
phosphate is a biocompatible substance and toxicity
free. The Fe3+ can absorb UV. So, the β‐FeTCP was
produced by method chemical precipitation by
preparing solutions of Ca(NO3)2,4H2O; Fe(NO3)3,9H2O
(0.01, 0.05, 0.1 and 0.2 mol/L) and (NH4)2HPO4. The
samples were characterized by X ray diffraction (XRD),

scanning electron microscopy (SEM) and optical
absorption (OA). XRD analysis proved the formation of
the desired material. The SEM showed nanometric
particles constituted by heterogeneous agglomerates.
OA analysis assured that the ‐FeTCP absorbs on the UV
region and that the doping with 0.01mol/L of Fe3+
presented the best results. Therefore, the ‐FeTCP
produced in this research may be a promising
candidate to be applied as sunscreen.

KEY‐WORDS: Tricalcium phosphate, iron, sunscreen, optical absorption.
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DE NANOPARTÍCULAS DE FOSFATO
TRICÁLCIO DOPADO COM FERRO PARA USO COMO FILTRO SOLAR
INTRODUÇÃO
A necessidade do uso de filtros solares, também denominados fotoprotetores, é uma
realidade indiscutível e acompanhando esta tendência o mercado oferece sua resposta. O Brasil é
hoje o segundo maior consumidor de filtro solar do mundo, compondo 10% do mercado global.
Em 2012 esse mercado somou quase R$ 2,00 bilhões. E é um setor que tem muito a crescer, já
que cerca de 68,5% da população mundial não utiliza filtro solar diariamente. Para os próximos
cincos anos, a previsão é, segundo a Associação Brasileira de Cosmetologia, uma expansão de
60% [1].
Além do aspecto mercadológico, o grande enfoque para este setor baseia‐se
indiscutivelmente na real necessidade da fotoproteção, visto que o número de casos de câncer
de pele tem crescido mundialmente. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o
câncer de pele é o tumor mais comum e, em 2014, prevê‐se mais de 200.000 casos diretamente
relacionados com a exposição ao sol [2]. Na Austrália, o câncer de pele é o tumor que mais mata,
sendo considerada uma calamidade pública. O câncer de pele também contribui
significativamente para o aumento dos custos em cuidados com a saúde nos Estados Unidos. No
Reino Unido, o número de casos de câncer de pele quase triplicou desde o início de 1980, e
embora haja 72.000 casos de câncer de pele registrados a cada ano, o número real de casos é
estimado em mais de 100.000 [3]. Com isto, há necessidade de filtros solares extremamente
eficazes, que possam garantir grande segurança aos usuários.
A radiação ultravioleta é a parte do espectro eletromagnético referente aos
comprimentos da onda 100nm e 400nm. De acordo com a intensidade que a radiação
ultravioleta é absorvida pelo oxigênio e ozônio e, também pelos efeitos fotobiológicos costuma‐
se dividir a região UV em três intervalos UVC, UVB e UVA.
Um filtro solar ideal deve conter em sua formulação, substâncias ou materiais com ampla
capacidade de absorção da radiação UVB, responsável pela formação de eritemas e em longo
prazo câncer de pele; e substâncias ou materiais com capacidade de absorção da radiação UVA,
responsável pelo fotoenvelhecimento, formação de radicais livres e câncer de pele. O sistema de
filtros solares em uma formulação devem ser atóxicos e inócuos para a pele sadia. Devem,
também, apresentar boa relação custo‐benefício [4].
Existem duas classes de filtros solares existentes no mercado: orgânicos e inorgânicos [5].
Geralmente os compostos orgânicos protegem a pele pela absorção da radiação, e os inorgânicos
pela reflexão da radiação. O uso desses filtros solares provoca problemas, especialmente nas
crianças. O problema com os filtros orgânicos está relacionado à sua composição, pois como são
constituídos de compostos aromáticos conjugados com um grupo carbonila, apresentam alto
potencial alergênico: penetram na pele causando alergias, reações de toxicidade e irritações na
pele [6]. Já os filtros inorgânicos (TiO2 e ZnO) quando aplicados em concentração superior a 4‐5%,
produzem uma cor branco‐azulada, que é esteticamente indesejável, além de provocar uma
diminuição do fator de proteção [7].
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Outro grande inconveniente com os filtros solares disponíveis atualmente no mercado é o
alto custo, pois o Brasil é um grande comprador de tecnologias importadas ou pagador de
royalties para laboratórios farmacêuticos estrangeiros, o que torna o processo de ampliação do
sistema de saúde vigente muito oneroso ou, muitas vezes, não atende a suas necessidades
específicas.
Metade dos dez protetores solares mais vendidos no Brasil não é eficaz, de acordo com
pesquisa realizada pelo Pro Teste, da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Apenas
dois dos dez protetores FPS 30 (fator de proteção aos raios UVB) em loção, avaliados, realmente
protegem contra o sol. E somente três dos protetores (L’Oréal Solar Expertise, Cenoura & Bronze
e o Hélioblock da La Roche‐ Posay) não possuem na sua composição o benzophenone‐3, um
ingrediente altamente cancerígeno, que é proibido em vários países. O teste englobou a análise
de rotulagem, composição, irritabilidade, hidratação, proteção, resistência a exposição solar e
teste em uso. Quatro dos protetores possuem proteção UVA baixa, no entanto, a legislação
brasileira não exige um mínimo [8].
Sendo assim, a busca de novos materiais que possam ser usados na formulação de filtros
solares permitindo uma maior proteção contra os raios solares e com características fotoestáveis
tem sido objeto de vários estudos, com investimentos milionários no setor [9].
O fosfato tricálcio (β‐TCP, Ca3(PO4)2) está presente na fase mineral dos ossos e dentes e
têm larga aplicação na medicina e ortopedia [7]. A idéia de incorporar este fosfato a produtos
cosméticos agindo como fotoprotetor surgiu por sua biocompatibilidade e ausência de
toxicidade. Além disso, a absorção do UVB (290‐320 nm) ao UVA (320‐400 nm) pode ser obtida
pela introdução de Fe2+ na matriz do material. A escolha do íon Fe2+ como dopante também foi
devido a sua baixa toxicidade e boa biocompatibilidade [10, 11].
Os reagentes mais comuns usados na rota de precipitação do β‐TCP são o Ca(NO3)2 e
(NH4)2HPO4, porém o método requer um controle íntimo de muitos parâmetros como, tempo de
adição dos reagentes (tempo de reação), concentração dos reagentes, tempo de maturação,
temperatura de reação e calcinação, e pH da reação.
O objetivo desta pesquisa foi à produção e caracterização de fosfatos tricálcio (β‐TCP)
dopado com Fe2+ que absorve ou reflete na região do UV podendo ser parte ativa na produção de
produtos fotoprotetores. O íon incorporado apresenta baixa toxicidade e será testado quanto a
sua atividade óptica na região do UV. Para isso a dopagem com Fe2+ será feita em diferentes
concentrações (0,01; 0,05; 0,1 e 0,2 mol/L) a fim de verificar a formação do material desejado e
se o mesmo absorve na região de interesse.

METODOLOGIA
Os pós de β‐fosfato tricálcio foram produzidos seguindo o método de precipitação
química a partir da reação entre Ca(NO3)2.4H2O + Fe(NO3)3.9H2O e (NH4)2HPO4.
Preparou‐se soluções de Ca(NO3)2.4H2O + Fe(NO3)3.9H2O (Solução I) e (NH4)2HPO4 (Solução II). A
solução I foi adicionada lentamente a solução II numa velocidade de aproximadamente 1,0
mL/min. A reação foi conduzida à temperatura ambiente com agitação vigorosa, sendo mantido
o pH com adição de NH4OH. O material teve um tempo de maturação de 24 horas. Após este
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tempo, a suspensão foi lavada com água destilada e filtrada. Em seguida, foi colocada em forno a
taxa de aquecimento de 20 0C/min até 800 0C com patamar de 2 horas nessa temperatura. Após
uma leve trituração obtém‐se o β‐FeTCP na forma de um pó fino. Todas as amostras foram
produzidas em triplicata.
O aparato experimental utilizado durante a experiência pode ser observado na figura 1.

Figura 1. Aparato experimental utilizado na produção de β‐FeTCP.
O efeito da concentração de Fe2+ na produção de β‐FeTCP utilizando diferentes
concentrações da solução I (0,01; 0,05; 0,1; 0,2 mol/L) foi avaliado pelas técnicas de difração de
raios X (DRX), microscopia de eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de absorção óptica
no UV‐Vis.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na figura 2 são mostrados os difratogramas de raios X do β‐TCP dopado com 0,01; 0,05;
0,1 e 0,2 mol/L de Fe2+ calcinados a 800 °C. Os espectros de difração dos materiais nas diferentes
dopagens mostram picos referentes ao β‐TCP dopado com ferro [Ca19Fe2(PO4)14] com elevada
cristalinidade, sendo o mesmo a fase majoritária. Também aparece um pico pouco intenso em
31,6°, sendo atribuído à formação da HAP [Ca5(PO4)3(OH)], devido à decomposição do β‐TCP.
Identificou‐se ainda a presença do óxido de ferro (Fe2O3) junto ao material. A presença HAP e do
óxido de ferro junto ao material não compromete sua aplicação. HAP também é um material
biocompatível utilizado na substituição de ossos e dentes [10, 12] e o óxido de ferro é muito
utilizado em cosméticos.
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Figura 2 – Difração de raios X do β‐TCP dopado com 0,2 mol/L Fe2+ [Ca19Fe2(PO4)14] calcinado a
800 °C (em preto) comparado com o padrão de β‐TCP, HAP e óxido de ferro (em azul, vermelho e
verde, respectivamente).
Para o cálculo dos diâmetros médios dos cristalitos foi utilizada a equação de Scherrer
[13]:
D = (k.) /(.cos)

equação (1)

onde D é o diâmetro médio do cristalito, λ o comprimento de onda dos raios X, β a largura a meia
altura (em rad), k a constante tomada como 1 (o erro no valor do tamanho é da ordem de ± 1) e θ
o ângulo de Bragg dos picos.
Foram tomados os picos correspondentes à fase [Ca19Fe2(PO4)14] (ângulos 31,14° e
31,72°). O aumento da concentração do dopante na matriz do β‐FeTCP não influenciou no
diâmetro médio dos cristalitos, visto que os resultados encontrados são muito próximos. Os
cristalitos são ≤48 nm. O tamanho nanométrico das partículas é favorável à aplicação como filtro
solar, pois a utilização de partículas nanométricas evita a formação da película branca sobre a
pele, esteticamente indesejável.
A imagem de MEV mostrou aglomerados de partículas heterogêneas com formato elíptico
para todas as amostras produzidas nas diferentes concentrações de ferro (figura 3). As

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

micrografias foram feitas com diferentes aumentos e revelam que cada grão micrométrico é na
verdade um aglomerado de partículas nanométricas.

Figura 3‐ Micrografia do β‐TCP dopado com 0,01 mol/L Fe2+ [Ca19Fe2(PO4)14] calcinado a 800 °C.
As análises de absorção óptica no UV –Vis visaram descobrir qual ou quais as
concentrações de Fe2+ permitiam sintonizar a absorção na região de interesse (200‐400nm), ou
seja, testar sua capacidade de absorção na região UV. Para efeito de comparação, foram
realizadas medidas de reflectância difusa de dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO),
comumente usados em formulações de filtros solares na indústria de cosméticos (Figura 4).
Observa‐se na figura 5 que o β‐FeTCP dopado com 0,05 mol/L de Fe2+ apresenta absorção
óptica no ultravioleta (UV) e pouca absorção no visível, já as amostras com 0,1 e 0,2 mol/L
mostraram alta absorção óptica no UV e visível. Estes resultados sugerem que o material
produzido nestas dopagens pode ser utilizado como ingrediente ativo de filtros solares na forma
de maquiagens, como bases e pós. Por outro lado, a amostra dopada com 0,01 mol/L de Fe2+
apresentou excelente absorção em todo o espectro UV e praticamente nenhuma absorção no
visível, o que o torna perfeitamente aplicável como filtro solar na forma de cremes, ou qualquer
outro cosmético com fins de proteção UV.
Os resultados mostraram que o material produzido neste trabalho é mais eficiente como
bloqueador da radiação UV do que os óxidos já utilizados no mercado de cosméticos, como
mostra a figura 4. Assim, pode‐se afirmar que o β‐FeTCP dopado nas diferentes concentrações de
Fe2+ pode ser utilizado para aplicação como filtro solar, em especial o material com dopagem de
0,01mol/L, que é o mais promissor dentre os fosfatos tricálcio produzidos neste trabalho.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

Figura 4‐ Espectro de absorção óptica (UV–Vis) de TiO2 e ZnO.

Figura 5 – Espectros de absorção óptica (UV‐visível) do β‐TCP dopado com 0,01;
0,05; 0,1; 0,2 mol/L de Fe2+.
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CONCLUSÃO
Nesse trabalho foi demonstrado a obtenção eficiente do β‐FeTCP, apresentando espectro
de absorção óptica na região do UV. Além disso, para aplicações cosméticas, as partículas
nanométricas desses materiais, vistas por MEV e ausente de espécies tóxicas comprovada pela
análise de DRX, são significativamente mais aceitáveis que dióxido de titânio e óxido de zinco.
Conseqüentemente, conclui‐se que as nanopartículas desse fosfato de cálcio são perfeitamente
aplicáveis como um ingrediente cosmético para uma variedade de produtos que apontam para a
proteção contra a radiação ultravioleta, tais como maquiagens e cremes. Para futuros trabalhos
pretende‐se testar métodos de produção dos filtros solares na forma de maquiagens, gel e/ou
cremes de β‐FeTCP.
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RESUMO
A promoção e utilização de fontes renováveis
para a produção de energia surgem cada vez mais como
uma necessidade de garantir um desenvolvimento
sustentável para a sociedade atual e futura.
Considerando que a sociedade capitalista tem
consumido exageradamente produtos industrializados e
tóxicos que, ao serem descartados inadequadamente,
acumulam‐se no ambiente, poluindo a natureza e
causando danos à própria existência humana. Dessa
forma, a utilização alternativa de óleos de fritura pode
ser uma alternativa de redução dos custos na produção

de biodiesel. Assim o presente artigo tem como
finalidade estudar o potencial do catalisador óxido de
alumínio (O3Al2) na produção do biodiesel a partir do
óleo de fritura coletado em lanchonetes e pastelarias da
cidade de Apodi no Rio Grande do Norte. Esse potencial
foi estudado através do índice de acidez e do
rendimento dos ésteres metílicos (biodiesel) obtidos.
Foram realizados experimentos com diferentes
quantidades de catalisador analisando também o tempo
de reação em cada caso obtendo‐se rendimento
próximo a 50 %.

PALAVRAS‐CHAVE: Biodiesel, catalisador heterogêneo, esterificação, índice de acidez.

POTENTIAL CATALYTIC STUDY OF ALUMINUM OXIDE (Al2O3) ON FRYING OILS BIODIESEL
PRODUCTION
ABSTRACT
The promotion and use of renewable sources
for energy production are increasingly emerging as a
need to ensure sustainable development for present
and future society. Considering capitalist society has
consumed excessively industrialized and toxic products,
when discarded improperly, accumulate in the
environment, polluted nature and causing harm to
human existence. Thus the alternative use of frying oils
can be an alternative to reduce costs in the production

of biodiesel. This article aims to study the catalyst
potential of aluminum oxide (Al2O3) on biodiesel
production using frying oil collected in the city cafeterias
and pastry from Apodi ‐ Rio Grande do Norte. This
potential was studied by acid index and the yield of
methyl esters (biodiesel) product. Experiments with
different amounts of catalyst were performed also in
different times obtaining near 50 % yield.

KEY‐WORDS: Biodiesel, heterogeneous catalyst, esterification, acid value.
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ESTUDO DO POTENCIAL CATALÍTICO DO ÓXIDO DE ALUMÍNIO (Al2O3) NA PRODUÇÃO DO
BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEOS DE FRITURA
INTRODUÇÃO
Atualmente a maior parte de energia consumida no mundo é fornecida pelo petróleo,
seguido do carvão que são fontes não renováveis, causadoras de grande parte dos impactos
negativos no meio ambiente. Sua escassez reflete na busca de medidas que possam vir a
substituir esse combustível como alternativa para a sociedade atual e futura. A cada ano que
passa, aumenta o consumo de combustíveis derivados do petróleo e, consequentemente, ocorre
o aumento da poluição atmosférica, provocando as chuvas ácidas (OLIVEIRA et al., 2008).
Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN, 2012), o derivado de petróleo mais
consumido no Brasil é o óleo diesel, responsável por 47,3% do consumo de energia no setor de
transportes e por 19,1% do consumo de energia, no ano de 2011. Nessa visão, o biodiesel
aparece como uma opção para a substituição deste combustível.
De Acordo com a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005,
Biodiesel é 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 (BRASIL,
2005).
O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais, tais como o óleo de
soja, óleo de mamona, óleo de pinhão, óleo de palma e óleo de algodão. Além disso, esse
biocombustível pode ser produzido a partir de óleos de frituras e de sebo, reduzindo, assim, os
riscos de poluição ambiental causados por esses materiais e com o reaproveitamento dessas
substâncias (SUAREZ et al., 2007).
O Brasil apresenta uma ampla diversidade de oleaginosas que podem ser utilizadas para
produção de biodiesel, dentre elas, a soja é a que mais se destaca pelo fato de possuir
características favoráveis para um biodiesel de boa qualidade, ser um óleo de baixo custo e ser a
matéria prima mais abundante no Brasil. Mas no que se refere à parte ambiental, à reciclagem
dos óleos vegetais seria uma boa opção, sendo que no Brasil, a quantidade de óleo a ser coletado
é superior a 30 mil toneladas por ano. (BIODIESELBR, 2013).
O lançamento de gordura na rede de esgoto causa sérios prejuízos ao meio ambiente,
provocando a incrustação nas paredes da tubulação e a consequente obstrução das redes. Essa
gordura nas águas pode comprometer a base da cadeia alimentar aquática, causando um
desequilíbrio ambiental, comprometendo a vida de todos os seres existentes. Já o descarte do
óleo no solo, pode causar a sua impermeabilização, deixando‐o poluído e impróprio para uso
(PARAÍSO, 2013).
Desse modo a reciclagem do óleo vegetal para a produção do biodiesel irá constatar, em
uma diminuição significativa na poluição do meio ambiente, ao mesmo tempo, que a produção
do biodiesel a partir do reuso do óleo não irá acirrar a disputa no mercado pelo óleo entre a
indústria de biodiesel e a de alimentos. Após sua utilização em processos de fritura, o óleo
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vegetal torna‐se um resíduo indesejado sendo muito útil se reciclado como biocombustível,
assim não só retiraria o poluente da natureza, como também permitiria a geração de uma fonte
alternativa de energia.
Mesmo o Brasil sendo destaque no cenário mundial no que diz respeito à produção de
oleaginosas, o óleo advindo destas não pode ser adicionado diretamente nos motores. Segundo
Fukuda e Noda (2001, p. 406):
A inserção direta de óleos vegetais nos motores causa entupimento dos
bicos devido a sua alta viscosidade e pode provocar a combustão
incompleta nos motores por causa de algumas propriedades físicas e o
caráter poliinsaturado, o que justifica a necessidade da transesterificação.
Os processos mais utilizados para a produção do biodiesel é a transesterificação de
triglicerídeos conhecida também por alcoólise de óleos vegetais, ou pela esterificação, mediante
a utilização de um catalisador. A transesterificação acontece quimicamente, através da
transformação destes em moléculas menores de ésteres de ácidos graxos em que a glicerina é
removida da molécula e em seguida é produzido um éster de álcool (FERRARI et al., 2005). Já no
processo de esterificação de ácidos graxos acontece uma reação de um ácido carboxílico com um
álcool, em presença de um catalisador que pode ser homogêneo, heterogêneo ou enzimático,
produzindo éster e água (GOMES, 2009).
Os catalisadores homogêneos utilizados em alguns processos, além de ocasionarem
corrosão, necessitam de etapas para remoção de ácidos graxos livres, água da matéria prima e
restos de catalisador dos produtos (SREEPRASANTH et al., 2006).
O uso de catalisadores heterogêneos apresentam algumas vantagens frente à catálise
homogênea:
Na catálise heterogênea, a massa catalítica fica suportada em sólidos,
não se dissolvendo nos reagentes durante a reação. Dessa forma, o
catalisador não necessita ser separado da fase reacional após a síntese,
evitando custos associados a estas operações e a geração de águas
residuais, podendo ser reciclados e reutilizados (QUEIROZ; CAPAZ, 2007).
Dentre os catalisadores heterogêneos destaca‐se o óxido de alumínio (Al2O3), comumente
conhecido como alumina, ou coríndon na sua forma cristalina, assim como muitos outros nomes.
Ele apresenta propriedades de grande interesse para o campo industrial, graças as suas
propriedades físico‐químicas, que a tornam útil para várias aplicações, justificando sua ampla
ocorrência na natureza e na indústria. O mesmo vem sendo utilizado com frequência como
suporte, uma vez que aumenta a área superficial do catalisador e, consequentemente, sua
atividade catalítica melhorando o rendimento e a combustão do biodiesel. (ARZAMENDI et al.,
2007).
A produção de biodiesel através da reação de esterificação é normalmente realizada
quando a matéria‐prima possui um alto índice de acidez pelo fato de partir diretamente de
ácidos graxos ao invés de triglicerídeos evitando a formação de glicerol e possibilitando a
reutilização dos resíduos com custo inferior (POUSA, 2007).
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Com isso, o presente trabalho tem como foco principal o desenvolvimento de novas
metodologias de síntese de biodiesel a partir de óleos reciclado após os processos de fritura,
utilizando como catalisador o óxido de alumínio (Al2O3). Dessa forma, atendendo as duas
necessidades de uma só vez.
MATERIAIS E MÉTODOS
 COLETA DO ÓLEO DE FRITURA
O óleo de fritura foi coletado na cidade de Apodi Rio Grande do Norte, na qual foram
feitas doações de óleo por pastelarias e lanchonetes da região. O material foi armazenado em
garrafas de plástico PET (polietileno tereftalato) de 2 litros.
 FILTRAGEM
Uma parte do óleo de fritura foi aquecido no banho maria, em um béquer de 500 mL, com
propósito de tornar a amostra líquida, e em seguida a mesma foi filtrada em um funil de bico de
busnen com papel filtro para que fosse separado o resíduo insolúvel do solúvel.
 SAPONIFICAÇÃO DO ÓLEO DE FRITURA
Para realizar a saponificação do óleo dissolveu‐se em um béquer de 250 mL, 90 mL de
álcool metílico e adicionou‐se 60 g de hidróxido de potássio (KOH). Em seguida transferiu‐se a
mistura de álcool metílico e hidróxido de potássio para um balão de fundo redondo de 500 mL
contendo 60 g de óleo de fritura previamente filtrado. A mistura foi aquecida e mantida sob
refluxo num período de 1 h e 30 min e, após esse período, a mesma foi resfriada a temperatura
ambiente. Logo depois, adicionou‐se 100 mL de água destilada e transferiu‐se a solução obtida
para um funil de separação, onde a mesma foi extraída 3 vezes com 90 mL de hexano (C6H14).
Após extração, a fração aquosa foi acidificada com HCl concentrado até aproximadamente
pH 3 e em seguida foi extraída 3 vezes com 60 mL de AcOEt em um funil de separação. (POUSA,
2007).
 PREPARAÇÃO DO CATALISADOR
O catalisador heterogêneo Al2O3, foi sintetizado no laboratório, a partir da adição contínua
com o auxílio de uma bureta de solução 100 mmol/L de nitrato de alumínio em solução de 0,75
mol/L carbonato e hidróxido de sódio até observação de formação de precipitado. Essa solução
foi mantida em agitação por 30 minutos a temperatura ambiente. Logo após esse período, a
mistura foi refrigerada por 12 horas a ‐1 C º.
A partir da fração sólida gerada na reação e após a separação por filtração, seguida de
lavagem com água destilada, o precipitado foi seco em dessecador a vácuo com sílica gel. Por
fim, o catalisador foi ativado por ação térmica a 400 ºC em uma mufla, durante duas horas
(POUSA, 2007).
 OBTENÇÃO DO BIODIESEL
Foi utilizado o processo de esterificação para a obtenção do biodiesel através da rota
metílica tendo como catalisador heterogêneo o Al2O3. Esse processo foi realizado 3 vezes com
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diferentes quantidades de catalisador (0,1 g; 0,2 g e 0,5 g) para análise da influência deste na
reação.
Em cada avaliação, a esterificação foi realizada com a adição de 10 g de metanol, 10 g de
ácidos graxos e o catalisador Al2O3 em um balão de 500 mL. O material foi colocado em uma
manta aquecedora com auxílio de um condensador para que permanecesse sob refluxo por 4 h,
sendo retiradas alíquotas a cada hora para estudo do comportamento do catalisador em relação
ao tempo de reação. Após cada período, as alíquotas foram concentradas em rotaevaporador
(POUSA, 2007).
A partir da diminuição dos valores de acidez dos produtos em relação ao índice de acidez
do material inicial foi calculado o rendimento de cada reação como mostrado na Equação 1 a
seguir:

equação (1)
FONTE: Gonçalves e et al.( 2005).

Para se determinar o índice de acidez foram dissolvidos em um erlenmeyer de 100 mL, 10
mL de solução neutra preparada com éter‐etilico (2:1), 0,1 g da amostra, e adicionado 2 gotas de
fenolftaleína, como indicador, em seguida foi adicionada uma solução de NaOH 0,01 mol/L, em
uma bureta de 25 mL. Titulou‐se até atingir a coloração rósea na mistura. Esse procedimento foi
realizado em triplicata. O volume de NaOH gasto na titulação foi utilizado como fonte de
determinação da acidez da amostra pela Equação 2 abaixo:
Ia = V x c x 5,61
P

equação (2)

Onde: Ia = índice de acidez,
V = volume de NaOH (mL) gasto na titulação com a amostra
c = concentração do titulante
P = massa da amostra titulada (g)
5,61 = fator de conversão
FONTE: Gonçalves e et al.( 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o processo de esterificação, foram realizadas as análises de índice de acidez e de
rendimento do material reacional em diferentes tempos e em quantidades variadas. Os valores
obtidos dos índices de acidez podem ser observados na tabela 1 abaixo:
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Tabela 1‐ Resultados das análises de índices de acidez do material reacional
Índices de acidez (mL)
Amostra

1h de reação

2h de reação

3h de reação

4h de reação

1° Ensaio (0,1g)

14,78

13,46

11,22

9,9

2° Ensaio (0,2g)

12,32

11,96

10,84

9,49

3° Ensaio (0,5g)

8,04

7,71

9,5

12

FONTE: Própria autora.

Como se pode observar na Tabela 1 os valores obtidos de índice de acidez (IA) do 1° e do
2° ensaios diminuíram gradativamente, resultado da esterificação com o uso do catalisador. Já no
3° ensaio observou‐se que, obtém‐se um mínimo de IA em 2 h (caracterizado pela diminuição do
índice de acidez na amostra), porém, após esse período, o mesmo aumenta.
Esses dados mostram que, o uso do catalisador heterogêneo pode ser uma boa
ferramenta para diminuição do efeito corrosivo aos componentes metálicos presentes no motor
pois diminui a acidez do óleo, indicando que a amostra possui um bom potencial para produção
de biodiesel.
Na Figura 1 abaixo são apresentados os rendimentos de cada esterificação, provando que
quanto menor o índice de acidez maior o rendimento da reação.

Figura 1 – Rendimentos em diferentes tempos de reação com óxido de alumínio
Análise destes dados corroboram com o discutido anteriormente sobre a influência do
catalisador em relação ao tempo no rendimento das 3 reações de esterificação. Nas reações com
0,1 g e 0,2 g observa‐se o aumento gradativo do rendimento reacional. No esterificado utilizando
0,5 g observa‐se um aumento na capacidade catalítica até 2 h de reação. Após esse tempo a
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velocidade de hidrólise do éster acaba sendo maior que a de esterificação, por esse motivo
ocorre o aumento da acidez e a diminuição do rendimento.
CONCLUSÃO
Este trabalho demonstrou que através do catalisador heterogêneo óxido de alumínio e da
esterificação dos ácidos graxos do óleo de fritura pode‐se produzir um biodiesel com um bom
rendimento, assim obtendo‐se outra alternativa para a produção deste combustível, que ao
contrário do diesel é biodegradável e livre de enxofre.
O catalisador heterogêneo diferentemente do homogêneo pode ser reutilizado, já que
não se mistura com os reagentes, é de fácil recuperação e, principalmente, não produz emulsões
de glicerina na fase orgânica. Estudos envolvendo o reuso desse catalisador serão realizados
posteriormente.
Por fim, observou‐se que é preciso mudar os padrões atuais de produção e consumo de
energia, estimulando as energias renováveis, uma vez que, nesse sentido, o Brasil apresenta
condições bastante favoráveis em relação ao resto do mundo.
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RESUMO
O Projeto Reciclando o E‐lixo buscou a conscientização
da população e mostrou a maneira adequada de como
dar fim as pilhas, baterias, celulares, computadores,
impressoras, por exemplo, diminuindo a acumulação
desse tipo de lixo no meio ambiente, e
consequentemente melhorando a qualidade de vida da
população. O presente trabalho foi realizado entre
Março e Novembro de 2013, e teve como um dos
principais objetivos a coleta e a destinação do material

proveniente do lixo eletrônico para o projeto PET da
UFAL – que auxiliou na destinação de pilhas e baterias –
e para a empresa denominada Macrocoop, que realiza a
prática da reciclagem do lixo eletrônico para oferecer às
cooperativas de menor poder aquisitivo, computadores
em pleno uso.

PALAVRAS‐CHAVE: Reciclagem, Lixo Eletrônico, Conscientização.

RECYCLING THE E‐WASTE: POSSIBLE SOLUTION FOR NEGATIVE ENVIRONMENTAL IMPACTS
CAUSED BY ELECTRONIC WASTE
ABSTRACT
The Project Recycling E‐waste sought public awareness
and showed the proper way to how the end batteries,
cell phones, computers, printers, for example,
decreasing the accumulation of such waste in the
environment, and consequently improving quality of life.
This study was conducted between March and
November 2013, and had as a main objective the

collection and disposal of material from junk to PET
project of the UFAL ‐ who assisted in the allocation of
batteries ‐ and the company named Macrocoop, which
performs the practice of recycling electronic waste to
offer lower purchasing power cooperatives, computers
in full use.

KEY‐WORDS: Recycling, Electronic Waste, Awareness.
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RECICLANDO O E‐LIXO: POSSÍVEL SOLUÇÃO PARA IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO
LIXO ELETRÔNICO
INTRODUÇÃO
O E‐lixo ou lixo eletrônico é qualquer tipo de resíduo eletroeletrônico considerado
“inutilizável” para o consumo humano, como pilhas, baterias e peças de computador (INSTITUTO
GEA, 2014).
Nos últimos anos, tem sido observado o aumento da quantidade de lixo eletrônico
descartado no meio ambiente de forma inadequada, causando vários prejuízos aos meios
bióticos e abióticos, como a contaminação do solo, rios, lagos, lençóis freáticos e dos seres vivos,
pois esse tipo de material possui substâncias químicas tóxicas como o cádmio, o chumbo e o
mercúrio (MOREIRA, 2007).
O aumento da quantidade de lixo eletrônico deve‐se também ao sistema capitalista, que
estimula a população a consumir cada vez mais produtos novos lançados no mercado a cada dia,
descartando os que consideramos “ultrapassados”, mesmo estes com capacidade de
funcionamento, fazendo com que os donos das empresas obtenham cada vez mais lucro na
sociedade atual (INMA, 2014).
Estima‐se que 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados por ano no
mundo. E entre os países emergentes, o Brasil lidera o ranking da produção de lixo eletrônico por
pessoa; por ano, cada brasileiro descarta em torno de meio quilo de lixo eletrônico. Em
comparação com a China, por exemplo, que possui uma população bem maior em relação ao
Brasil, a taxa de lixo eletrônica per capita é de 0,23 Kg, já a da Índia é de 0,1 quilo (UNEP, 2009).
O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra/MG e atravessa diversos municípios,
dentre eles Penedo/AL e, é o principal rio da bacia de mesmo nome. Possui uma ampla
importância socioeconômica para diversas comunidades ribeirinhas em relação às atividades que
desenvolvem como a pesca e o transporte. Nos últimos anos, vem sofrendo com a poluição
advinda de esgotos, do lançamento de lixo e com o assoreamento, prejudicando muitas espécies
que sobrevivem no meio (FILHO, 2005).
O presente trabalho trata‐se de um relato das etapas realizadas no Projeto “Reciclando o
E‐lixo” do Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo, que buscou conscientização de alunos
de escolas públicas e privadas da cidade de Penedo/AL. Os indivíduos das comunidades da Cidade
do Povo e da Vila Matias foram alertados sobre o descarte de forma adequada de todos os
materiais provenientes do lixo eletrônico para diminuir os impactos ambientais.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Aplicação de questionário e levantamento estatístico
Foram selecionadas escolas da comunidade de Penedo: Escola municipal Manoel Soares
de Melo, escolas estaduais Dr. Alcides Andrade e Sagrado Coração de Jesus. As escolas foram
visitadas; foi elaborado e aplicado um questionário nas escolas mencionadas para investigar o
conhecimento dos alunos sobre o tema do presente projeto. Após a análise dos questionários, foi
possível traçar um perfil estatístico das escolas mencionadas em termos percentuais.
Realização de palestras de conscientização
Posteriormente, realizaram‐se nas escolas, palestras de conscientização sobre a
importância da reciclagem do lixo eletrônico para o meio ambiente, distribuindo nas mesmas,
panfletos e folders para os discentes e deixando nas instituições de ensino, lixeiros específicos
para o recolhimento dos materiais provenientes do lixo eletrônico.
Realização de visitas às comunidades vizinhas
Após a realização das palestras nas escolas, o projeto buscou interagir com as
comunidades vizinhas, realizando visitas nas comunidades Cidade do Povo, Vila Matias e do
comércio de Penedo. Foram distribuídos panfletos e Folders informando sobre a importância do
E‐lixo.
Coleta dos materiais e destinação
Durante a realização das palestras iniciais e as visitas às comunidades vizinhas, foram
doados ao projeto o E‐lixo materiais para a correta destinação proposta no projeto. Após a coleta
dos materiais, estes foram destinados ao Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo, para
realização da separação e enviado às parcerias do projeto.
Realização de parcerias com projetos e empresas
Durante a realização do projeto, foi possível estabelecer parcerias importantes com
projetos e empresas com experiência no tema abordado pelo projeto. Foi estabelecido parceria
com o projeto PET da Universidade Federal de alagoas – Campus Penedo e também com a
empresa Macrocoop – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Informática e
Telecomunicações, sediada em Maceió.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto estabeleceu parcerias com o projeto PET da UFAL que auxiliou durante o
período do projeto, foram realizadas reuniões para discutir a colaboração entre os projetos, e
gerou frutíferas discussões sobre a destinação do material (lixo eletrônico) para as empresas
parceiras. Já a cooperativa denominada Macrocoop auxiliou no processo da reciclagem do E‐lixo
para beneficiar cooperativas de baixo poder aquisitivo.
O questionário foi aplicado nas escolas selecionadas para o projeto, cerca de 260 alunos
responderam o questionário, foi possível traçar um perfil dos alunos pesquisados quanto ao
conhecimento sobre o tema do projeto. O levantamento estatístico foi analisado entre os alunos
da Escola Municipal Manoel Soares de Melo, pode‐se observar o grande conhecimento que os
alunos tinham em relação ao tema, já que 71% dos estudantes tinham uma noção do que era o E‐
lixo e já 29% não sabiam o que era este (Figura 1).

Figura 1 – Conhecimento dos alunos da Escola Municipal Manoel Soares de Melo sobre o E‐lixo.
(Fonte – Autores).
O questionário foi aplicado aos alunos da Escola Estadual Dr. Alcides Andrade, a
percentagem de conhecimento sobre o lixo eletrônico dos alunos foi relativamente maior em
relação aos discentes da Escola Municipal Manoel Soares de Melo, pois 82% dos entrevistados
sabiam sobre o tema e 18% não tinham conhecimento do E‐lixo (Figura 2).
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Figura 2 – Conhecimento dos alunos da Escola Estadual Dr. Alcides Andrade sobre o E‐lixo. (Fonte
– Autores).
Na Escola Sagrado Coração de Jesus, também foi possível observar um grande
conhecimento por parte dos estudantes, já que 77% sabiam o que era o lixo eletrônico, porém
23% não tinham noção do que era o mesmo (Figura 3).

Figura 3 – Conhecimento dos alunos da Escola Sagrado Coração de Jesus sobre o E‐lixo. (Fonte –
Autores).
Os percentuais de (71% ‐ 82%), apresentados pelos alunos foi muito importante para
implantação do projeto, já que estes 260 alunos entrevistados serão agentes multiplicadores,
seja em suas residências ou em suas comunidades. Além disso, os alunos se mostraram bastantes
curiosos pelo tema proposto, com boa participação tanto na aplicação do questionário quanto na
realização das palestras de conscientização posteriores (Figura 4).
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Figura 4 – Palestra de conscientização: (esquerda) Escola Municipal Manoel Soares de Melo;
(centro) Escola Estadual Dr. Alcides Andrade; (direita) Escola Sagrado Coração de Jesus. (Fonte –
Autores, 2013).
As palestras foram um sucesso, e para complementá‐las, foi colocado um banner com
uma lixeira especifica para coleta do E‐lixo em cada escola (Figura 5 ‐ esquerda). As visitas foram
realizadas as comunidades vizinhas (Figura 5 – centro/direita), esses se mostraram muito
receptivos com o projeto, contribuindo com a doação de materiais.

Figura 5 – (esquerda) Implantação do lixeiro para o recolhimento do lixo eletrônico; (centro)
Entrega de materiais provenientes do E‐lixo; (direita) Habitante da Vila Matias entregando
materiais eletrônicos. (Fonte – Autores, 2013).
Os supermercados da cidade de Penedo também foram foco do projeto (Figura 6 –
esquerda), com a distribuição de panfletos e conscientização dos consumidores, estes também se
mostraram preocupados pelo descarte desordenado do E‐lixo.
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Figura 6 – (esquerda) Entrega de panfletos no comércio de Penedo; (direita) Separação dos
materiais recolhidos no período do projeto. (Fonte – Autores, 2013).
Após a coleta dos materiais, destinou‐se para o Instituto Federal de Alagoas – Campus
Penedo, para a realização da separação de materiais para serem posteriormente enviados para o
projeto PET da UFAL (pilhas e baterias) e para a empresa Macrocoop (Figura 6 ‐ direita).
Depois da separação dos materiais que seriam enviados para os parceiros do projeto,
verificou‐se uma grande quantidade dos mesmos arrecadados, dentre estes estavam celulares,
controles remotos, carregadores, peças de computadores, pilhas e baterias. No total foram
arrecadados 266 materiais que fazem parte do E‐lixo ou lixo eletrônico (Tabela 1).
Tabela 1 – Quantidade de materiais recolhidos no período do Projeto Reciclando o E‐lixo. (Fonte:
Dados da coleta).

Material

Quantidade

Celulares

36 Unidades

Controles Remotos

13 Unidades

Carregadores

24 Unidades

Pilhas e Baterias

160 Unidades

Peças de Computador

33 Unidades

Total

266 Unidades
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CONCLUSÃO
O objetivo do projeto, que era a conscientização do público‐alvo sobre a importância da
reciclagem do lixo eletrônico foi alcançado com sucesso, pois os indivíduos compreenderam ao
longo do período do projeto o significado do mesmo. Mas espera‐se que as pessoas continuem
tendo o desafio da diminuição do E‐lixo em mente, para continuarmos diminuindo os impactos
ambientais causados pelo mesmo, trazendo assim a devida qualidade de vida para a população e
a preservação do meio ambiente.
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RESUMO
Este trabalho trata da importância da água na
preservação do meio ambiente, destacando as técnicas
devidamente adequadas no reaproveitamento desse
recurso. Visitas à estação de tratamento da água (ETA)
de Gravatá, na Paraíba e dados disponibilizados pela
companhia de abastecimento de água (CAGEPA)
mostraram que uma concentração considerável do íon
nitrato (NO3)‐ estava presente nesse efluente. Na busca
de minimizar a quantidade desse contaminante nas
águas residuárias da ETA de Gravatá e visando
reaproveitá‐las como atenuante da escassez hídrica nas
comunidades agrícolas, o projeto propõe o uso do
carvão ativado do endocarpo do coco‐da‐baía na
filtragem e tratamento desse efluente. Esse substrato
tem características físicas e químicas bastante eficazes
no processo de adsorção, pois possui uma estrutura

porosa bem desenvolvida, ampliando sua aplicação em
diversos parâmetros como: tratamento de água potável,
industrial e efluentes líquidos, eliminação de cor,
turbidez,
sabor,
pesticidas,
metais
pesados,
descoloração de águas, entre outros. Durante o
procedimento de adsorção utilizando o carvão ativado
do endocarpo do coco‐da‐baía constatou‐se uma
diminuição de 68% da concentração do íon nitrato. De
acordo com a legislação vigente (resoluções CONAMA),
o valor acima ainda encontra‐se acima do valor
permitido, porém a redução é significativa, validando a
pesquisa.

PALAVRAS‐CHAVE: Tratamento de Água, Carvão Ativado, Nitrato, Endocarpo do Coco‐da‐baía, Adsorção.

ADSORPTION OF NITRATE IN WASTEWATER OF ETA USING ACTIVATED CARBON OF THE
ENDOCARP OF COCO‐DA BAIA
ABSTRACT
This paper addresses the importance of water
in the preservation of the environment, highlighting the
appropriate techniques properly in the reuse of this
feature. Visits the water treatment station (WTS) of
Gravatá, in Paraíba and data provided by the water
company (CAGEPA)
showed that a considerable
concentration of the nitrate ion (NO3‐) was present in
these effluent. In seeking to minimize the amount of this
contaminant in wastewater ETA of Gravatá and aiming
repackage them as mitigating the water scarcity in
farming communities, the project proposes the use of
activated carbon from endocarp of coco‐da‐baía in the
filtering and treatment of such effluents. This substrate

have physical and chemical characteristics effective in
the process of adsorption , as it has a well‐developed
porous structure , expanding your application in various
parameters such as:
drinking water treatment,
industrial and wastewater, removal of color, turbidity,
taste, pesticides, heavy metals, water bleaching, among
others. During the process of adsorption using activated
carbon from endocarp of coco‐da‐baía had decrease of
68 % of the concentration of nitrate ion . In accordance
with current legislation (CONAMA resolutions), the
above value is still higher than allowed, but the
reduction is significant, validating the research.

KEY‐WORDS: Water Treatment, Activated Carbon, Nitrate, Endocarp of Coco‐da‐baía, Adsorption
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ADSORÇÃO DE NITRATO EM EFLUENTE DE ETA UTILIZANDO O CARVÃO ATIVADO DO
ENDOCARPO DO COCO‐DA‐BAÍA
INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural essencial para a manutenção e sustentação da vida no
nosso planeta, apesar de ser considerada abundante na natureza estima‐se que parte da
população mundial já sofre as consequências da falta de água.
No contexto atual o reaproveitamento da água é considerado fundamental e uma das
ferramentas bastante utilizada no meio científico é a reutilização de água de qualidade inferior
em atividades menos exigentes e a preservação da água de melhor qualidade para consumo
humano e outros usos similares. Nesse sentido, o reaproveitamento de águas deve está
diretamente relacionado ao uso racional e eficiente, incluindo também o controle de perdas,
desperdícios e a diminuição do descarte irregular de efluentes.
As águas residuárias da ETA Gravatá advêm de lavagens de filtros e tanques de
decantação utilizados no processo de tratamento da água. Esse efluente possui um volume de
aproximadamente 60 m3/h, que corresponde a 1.440 m3/dia. De acordo com informações
obtidas com a Companhia ‐ CAGEPA e visitas à estação, constatou‐se que essa água não recebe
tratamento apropriado antes de ser descartada no meio ambiente e alguns agricultores da região
utilizam esse efluente no cultivo de hortaliça.
Diante do exposto, a pesquisa apropriou‐se do processo de adsorção com o objetivo de
tratar o Efluente da ETA de Gravatá, visto que o reúso dessas águas pode minimizar a escassez
hídrica que atenua o semi‐árido Paraibano. Para tanto, iniciou‐se um estudo para desenvolver
um tratamento mais adequado desse efluente considerando aspectos importantes tais como: o
fator econômico, a eficiência, disponibilidade e acessibilidade. Assim, o trabalho optou pelo uso
do carvão ativado do coco‐da‐baía como agente adsorvente do contaminante nitrato.
Além de se tratar de um material orgânico e de fácil acesso, principalmente na região
nordeste, o endocarpo do coco‐da‐baía, fruto derivado do coqueiro (Cocos Nucífera), possui alto
teor de lignina (35 a 45%) e de celulose (23 a 43%) concedendo a este material um forte
potencial de uso como matéria‐prima para a produção de carvão ativado (MEDEIROS, 2008). O
carvão ativado proveniente do endocarpo do coco‐da‐baía tem grande superfície interna
localizada dentro da rede de poros estreitos atribuindo características adsorventes à esse
substrato, ampliando seu uso em diversas aplicações e possibilitando seu emprego na remoção
do íon nitrato presente nas águas residuárias da ETA de Gravatá.
Considerando que a ETA de Gravatá gera um volume significativo de águas residuárias e
que essas não desfrutam de um prévio tratamento antes de serem lançadas ao meio ambiente e,
unindo a preocupação do seu reúso inadequado, este estudo adotou a técnica de adsorção por
meio do carvão ativado derivado do coco‐da‐baía para remover nitrato neste efluente.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa teve a metodologia pautada no estudo qualitativo, quantitativo, investigativo
e significativo (LAKATOS e MARCONI, 2009). Com base nisso, a água em estudo foi reconhecida a
partir de visitas “in loco” e efetuado sua caracterização. Sendo levantados dados sobre o
processo de tratamento de água realizado pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
(CAGEPA) na ETA de Gravatá, que fica localizada a margem direita da rodovia PB‐148, entre os
municípios de Queimadas e Boqueirão.
A partir da identificação da qualidade da água investigada, foi proposto o uso do
substrato carvão ativado do endocarpo do coco‐da‐baía para remover o íon nitrato (NO3‐) em
águas residuárias da ETA de Gravatá, optando pelo método de batelada. Em laboratório, esse
substrato foi obtido pelo seguinte procedimento: inicialmente o material (endocarpo do coco‐da‐
baía) foi exposto ao sol para perder umidade evitando a proliferação de fungos, e o mesmo teve
sua camada mais externa (mesocarpo) retirada com auxílio de um esmeril. Após este
procedimento, o material foi triturado e peneirado até se obter partículas com dimensões entre
1,00 a 2,36 mm.
Depois dessa etapa, o substrato recebeu um tratamento com ácido fosfórico (H3PO4)
para ativação química e foi levado a um forno elétrico rotativo CHINO durante 10 h e sob
temperatura de 450°C para carbonização. Segundo Castilla (2004), para desenvolver a porosidade
do material adsorvente pode ser através do tratamento de precursores carbonizados com gases
oxidantes ou por carbonização de materiais carbonosos, impregnando‐os com agentes químicos
desidratantes em condições adequadas.
Após o processo de carbonização, o carvão ativado foi lavado com água destilada a uma
temperatura de 100°C até que o pH da água de lavagem atingisse o pH da água destilada,
objetivando eliminar o excesso do reagente (ácido fosfórico). Por fim, foi colocado em estufa
(110°C) durante 24 h para secagem e, por fim, o carvão foi macerado e peneirado (peneira de
140 mesh). A Figura 1 ilustra algumas etapas do procedimento para obtenção do adsorvente.
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Figura 1‐ Etapas para obtenção do carvão ativado do endocarpo do coco‐da‐baía.

a

c

b

d

(a) Forno elétrico rotativo CHINO;
(b) Material endocarpo triturado;
(c) O carvão foi lavado com água destilada;
(d) O carvão macerado e peneirado
Fonte: Dados da Pesquisa

O processo de adsorção deu‐se início logo após o preparo de 50 mL de uma solução
aquosa contendo o íon nitrato com concentração de 50 mg.L‐1 e utilizando a água residuária da
ETA de Gravatá. A esse volume foi adicionado 0,1 g do adsorvente (carvão ativado do endocarpo
do coco‐da‐baía) em um erlenmeyer e mantido em banho‐maria sob agitação (150 rpm) com
temperatura controlada, e em diferentes tempos de contato: 5, 10, 20, 30, 45, 60, 120, 240 e 480
minutos, seguido de filtragem usando papel tarja azul. A Figura 2 ilustra procedimento
experimental em batelada. Os procedimentos de coleta, preservação, preparação e análise das
amostras, seguiram os descritos no “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater”, 21ª ed. (APHA, 2005).
Figura 2‐ Procedimento do sistema em batelada para adsorção de nitrato.

Fonte: Dados da pesquisa.
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O procedimento de análise foi executado no Laboratório de Água do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba ‐ IFPB, campus João Pessoa‐PB, com o apoio do
Programa Monitoramento de Águas – PMA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com parâmetros físicos e químicos estabelecidos pela resolução CONAMA n°
357/2005, do Ministério do Meio Ambiente, comprovou‐se que as águas residuárias da ETA de
Gravatá estão em condições impróprias para descarte imediato e reaproveitamento direto. Esta
constatação foi possível a partir dos resultados das análises e investigações para identificação do
íon nitrato, realizadas nas amostras das águas residuárias coletadas na referida estação.
Portanto, os resultados da pesquisa comprovaram que ao tratar esse efluente com o adsorvente
carvão ativado do endocarpo do coco‐da‐baía obteve‐se uma redução de aproximadamente 68%
da concentração do íon nitrato, até que o processo se estabilizasse atingindo o equilíbrio no
tempo de contato de 450 min (Figura 3).
Figura 3 ‐ Resultado final da concentração de nitrato após contato com o adsorvente.
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Fonte: Dados da pesquisa (2013).

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Sabe‐se que a presença de íons nitrato (NO3‐) no meio aquático pode promover a
proliferação de microrganismos, tais como as algas microscópicas que realizam a síntese de
compostos orgânicos. Assim, o excesso de algas leva a causa do desequilíbrio ecológico e pode
prejudicar o meio ambiente.

CONCLUSÃO
Como a estação de tratamento de águas situada em Gravatá produz um volume grande
de águas residuárias, estas podem ser vistas como alternativa para mitigar a escassez hídrica da
região. No entanto, para essa finalidade, sugere‐se o tratamento dessas águas, utilizando o
carvão ativado do endocarpo do coco‐da‐baía como agente removedor do contaminante nitrato.
Esse método promove a adequação desse efluente frente ás normas regulamentadoras
(Resoluções nº 375/2005 e 430/2011, CONAMA).
A adsorção do nitrato nas águas residuárias usando o carvão ativado do coco‐da‐baía
mostra‐se bastante eficiente e correspondeu às expectativas na solução de problemas de
poluição hídrica inerente ao nitrogênio amoniacal total. A pesquisa indica que a concentração de
nitrato foi reduzida consideravelmente, proporcionando o reaproveitamento dessas águas para
fins agrícolas, na irrigação de plantações e demais finalidades semelhantes.
Diante dos resultados, espera‐se que o adsorvente carvão ativado do coco‐da‐baía
venha contribuir como método alternativo e sustentável no tratamento desse efluente, atuando
como mitigador da escassez hídrica da região e possibilitando o desenvolvimento das atividades
agrícolas com segurança para o meio ambiente.
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CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE UMA UNIDADE DE BOMBEIO MECÂNICO POR HASTES PARA
ESTUDO DE ELEVAÇÃO ARTIFICIAL DE PETRÓLEO UTILIZANDO MATERIAIS ALTERNATIVOS.
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RESUMO
A unidade de bombeio mecânico por hastes, também
conhecido como cavalo de pau, é o método de
recuperação mais utilizado na produção on‐shore (poços
terrestres) de petróleo e gás natural. Para compreender
seu funcionamento, foi construído um protótipo com a
finalidade de estabelecer um elo entre a teoria e a
prática. O protótipo foi produzido por estudantes
bolsistas do Programa de Formação de Recursos
Humanos da Petrobras (PFRH‐PB 129) no Instituto
Federal da Bahia – campus Santo Amaro. O protótipo
foi representado por elementos da parte superior e da
parte inferior de uma unidade de bombeio mecânico e

com simulação de movimento real, demonstrando o
ciclo de repetidos movimentos ascendente e
descendente das hastes. Para a construção do protótipo
foi aplicado conteúdos da química, mecânica e elétrica,
promovendo a interdisciplinaridade em várias áreas do
conhecimento.
Este
trabalho
contribuiu
significativamente para o embasamento teórico sobre o
funcionamento de uma Unidade de Bombeio Mecânico
com haste para elevação artificial de petróleo em poços
maduros, despertado o interesse dos estudantes do
curso de Ensino Médio integrado a Eletromecânica em
aprofundar os conhecimentos sobre o tema.

PALAVRAS‐CHAVE: Unidade de Bombeio, protótipo, produção on‐shore, petróleo, gás natural.

CONSTRUCTION OF PROTOTYPE OF A MECHANICAL PUMP UNIT IN RODS FOR STUDY OF
ARTIFICIAL LIFT OIL USING ALTERNATIVE MATERIALS.
ABSTRACT
The pumping unit for mechanical rods, also known as
stick horse , is the recovery method most used in
producing on‐shore of oil and natural gas. To
understand its operation, a prototype was built in order
to establish a link between theory and practice. The
prototype was produced by the scholarship students
(PFRH PB ‐ 129 ) Training Program Human Resources
Petrobras at the Federal Institute of Bahia ‐ campus
Santo Amaro. The prototype was represented by
elements of the top and bottom of a mechanical pump
drive simulation and the actual movement, showing the

cycle repeated upward and downward movements of
the rods. For the construction of the prototype was an
applied content of chemical, mechanical and electrical,
promoting interdisciplinary in various areas of
knowledge. This work contributed significantly to the
theoretical background on the operation of a
mechanical pumping unit with rod artificial lift for oil
wells into mature , piqued the interest of students of
Secondary Education Integrated Electromechanical in
deepening their knowledge on the subject .

KEY‐WORDS: Pumping Unit, prototype, production on‐shore, oil, natural gas.
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CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE UMA UNIDADE DE BOMBEIO MECÂNICO POR HASTES PARA
ESTUDO DE ELEVAÇÃO ARTIFICIAL DE PETRÓLEO UTILIZANDO MATERIAIS ALTERNATIVOS.
INTRODUÇÃO
No reservatório o óleo normalmente é encontrado juntamente com água, gás e outros
compostos orgânicos. Essas substâncias estão distribuídas de acordo com suas densidades. Na
zona superior encontra‐se uma capa de gás, formada principalmente por gás metano; na zona
intermediária encontra‐se o óleo emulsionado com água e na zona inferior é encontrada água
livre com sedimentos e sais inorgânicos dissolvidos (FIGUEREDO, 2010).
Quando um poço de petróleo está pronto para produzir, é observado se o reservatório
possui pressão suficiente para elevar os fluidos até a superfície do poço, ou seja, se esse poço é
surgente (LEONEZ, 2011). Caso contrário, é preciso analisar as características dessa jazida e
determinar qual o tipo de elevação artificial mais adequado para a extração dos fluidos.
Existem diversas formas de extrair o petróleo do subsolo, uma das alternativas é o uso da
unidade de bombeio. Segundo Thomas (2004) e Barros et al (2011), os tipos de unidade de
bombeio são: Bombeio mecânico (BM), Bombeio por cavidades progressivas (BCP), Bombeio
centrifugo submerso (BCS), Bombeio submerso com completação molhada (BCSS), Bombeio
hidráulico a jato (BHJ), gás‐lift continuo (GLC) e gás‐lift intermitente (GLI). Os percentuais de uso
desses métodos de elevação estão mostrados na Figura 1.
1%
6% 2% 2% 2%
BM
BCP
BCS
GLC
SURG
OUTROS

87%

Figura 1 – Métodos de Elevação Artificial. (NASCIMENTO, 2005)
Na Figura 1 está indicado que o bombeio mecânico é o mais utilizado, cerca de 80%.
Entretanto, para definir método de elevação artificial mais adequado Leonez (2014) afirma que é
preciso analisar o local, avaliar custos e as condições de instalação.
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O bombeio mecânico com haste, também conhecido como cavalo de pau, é o método de
recuperação por bombeio mecânico mais utilizado na produção on‐shore (poços terrestres) e o
princípio de funcionamento consiste na transformação de movimento rotativo de um motor
elétrico ou de combustão interna em movimento alternado transmitido às hastes. A coluna de
hastes transmite o movimento alternativo para o fundo do poço, acionando uma bomba que
eleva os fluidos produzidos pelo reservatório para a superfície, objetivando extrair o óleo de
poços maduros (GOMES, 2009).
A unidade de bombeio mecânico é simples de operar, pode bombear com baixa pressão,
pode elevar fluidos de altas temperaturas e viscosidade, é aplicável em poços de pequeno
diâmetro e as hastes são utilizadas em ambientes que podem ser corrosivos e/ou abrasivos
(CORRÊA, 2003). Para poços que apresentam problemas graves de cargas pesadas e corrosões, as
hastes de fibra de vidro são as mais utilizadas (LEONEZ, 2011).
Entretanto, o uso do bombeio mecânico é limitado pela profundidade, devido a
capacidade das hastes, é pesado e volumoso para operação off‐shore (poços marítimos), é
problemático em poços desviados, pois resulta em atrito da coluna de hastes com a coluna de
produção provocando desgastes desses equipamentos em pontos de maior contato (THOMAS,
2001). A presença de areia no fluido desgasta os equipamentos utilizados no bombeio devido a
sua abrasividade (VIEIRA & ARANHA, 2009) e é problemático também em poços onde parte do
gás produzido passa pela bomba, pois esse gás pode reduzir a eficiência volumétrica da bomba e
causar um bloqueio do gás (THOMAS, 2004).
Para o estudo do funcionamento de uma unidade de bombeio mecânico com haste e
compreensão da utilidade de cada elemento que compõe este tipo de elevação artificial foi
construído um protótipo por estudantes bolsistas do Programa de Formação de Recursos
Humanos da Petrobras (PRH‐PB 129) e estudantes de Ensino Médio integrado a Eletromecânica.
A construção de um protótipo é de fundamental importância para estabelecer um elo
entre o campo científico e as ações práticas, despertando o interesse dos estudantes em
aprofundar os conhecimentos, desenvolver a curiosidade científica, estabelecer metodologias e
estimular a criatividade, conduzindo para uma visão interdisciplinar do curso (COSTA & OLIVEIRA,
2013).
A realização desse trabalho permitiu aos estudantes vivenciar a interdisciplinaridade com
várias áreas do conhecimento, permitindo contato com elaboração de projetos, fundamentos da
química, e conceitos técnicos, contribuindo para sua formação profissional.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Para a montagem do protótipo de uma unidade de bombeio mecânico com haste os
estudantes utilizaram os materiais descritos na Tabela 1.
Tabela 1: Materiais utilizados na construção do protótipo da Unidade de Bombeio.
Descrição do material

Especificação

Quantidade

Utilidade

Cabo de aço
Cabo de vassoura
Capa de cabo de aço
Chave on‐off
Estruturas de plástico
Fios de cobre
Lixa para madeira
Madeira corte circular
Compensado de madeira
Cortes de madeira
Motor
Papel Adesivo
Parafusos
Parafuso rosca soberba
cabeça chata
Pilhas
Porca
Pregos
Tampa de vedação tubo PVC
com rosca
Tampa de vedação de tubo
PVC lisa
Tinta Guache
Tinta Óleo
Tomada
Tubo PVC

75 cm
9cmx2cm
30cm
3cmx7cm
7cm X 6cm/6cm X 4,5cm
15cm
Grão 60
6cm de diâmetro
39cm X 15cm
variado
5cm X 3cm
A4
7cm e 3cm
1,5cm

1
1
1
1
1/1
2
4
2
1
variado
1
2
18
1

Representa a haste polida
Fixação do balancim no tripé
Proteção do cabo de aço
Acionamento do circuito
Representa o redutor e stuffing box
Montagem de circuito
Acabamento
Representa os contrapesos
Construção da base
Estruturação
Funcionamento
Acabamento
Fixação
Representa a válvula pé

1,5V
1mm/0,5mm/2,5mm
3cm
3cm

2
5/4/1
23unidades
1

Fonte de energia para motor
Fixação
Fixação
Representa o pistão

5cm

1

Representa o pistão

15 ml
400 ml
4,5cm X 3,5cm
30cm

7 tubos
2 tubos
2
1

Acabamento
Acabamento
Representa a bomba de superfície
Representa a coluna de produção

Na construção do protótipo da Unidade de Bombeio, foi necessário utilizar o
conhecimento nas áreas de elétrica e mecânica, conhecer o funcionamento de algumas maquinas
como: torno, furadeira e maquita e aprender algumas técnicas, como: torneamento, limagem e
usinagem.
O protótipo está representado nas Figuras 2 e 3. Na Figura 2 é mostrada a representação
dos elementos da parte superior de uma unidade de bombeio mecânico com haste. Um motor de
um carro de controle remoto foi extraído e ligado a um circuito elétrico onde a carga é gerada
por 2 pilhas de 1,5 volts cada e o funcionamento se deu a partir do acionamento de uma chave
on/off na base do protótipo. O motor foi fixado em uma das extremidades da base e acoplado
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duas estruturas de madeira em corte circular, representando os contrapesos. O redutor foi
representado por uma estrutura plástica que envolveu o motor.
Para a construção da base, foi cortado um pedaço de madeira, com auxilio de maquita, e
acoplada em quatro pilastras e a um tubo de PVC. Nas bordas centrais da base foi fixado duas
estruturas de madeira, representando o tripé.

Figura 2 – Protótipo de uma unidade de bombeio mecânico com haste, indicação dos elementos
de superfície.
Nos contrapesos foi fixadas tiras de madeira ligados a uma das extremidades do balancim,
na outra extremidade uma madeira fixada com parafuso representou a cabeça da unidade de
bombeio. Um pedaço de cabo de vassoura foi utilizado para unir o tripé ao balancim, que foi
anexado a ambas as estruturas através de pregos. Um cabo de aço foi conectado na unidade de
Bombeio até o final da parte inferior da estrutura e a vedação do poço foi representado por uma
estrutura plástica, simulando o stuffing box.
Na Figura 3 é mostrada a representação dos elementos da parte inferior de uma unidade
de bombeio mecânico com haste.
Um tubo de PVC foi acoplado na parte inferior, representando a coluna de produção e
onde o cabo de aço está ligado ao pistão feito com duas tampas de vedação de PVC acopladas
por um parafuso. Um parafuso de rosca soberba e cabeça chata representaram a válvula de
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descarga ou passeio. O acabamento foi realizado utilizando limagem e lixamento. Na pintura
foram utilizadas tintas guache e tinta óleo em diferentes cores.

Figura 3 – Representação em protótipo de uma unidade de bombeio mecânico com haste,
indicando os elementos da parte inferior.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado deste trabalho é representado pelo estudo comparativo realizado com os
elementos constituintes da unidade de bombeio mecânico com haste (localização e
funcionalidade) com o protótipo construído. Outro resultado é o funcionamento do protótipo
simulando o ciclo de movimento ascendente e descendente, visualizado no movimento real. O
funcionamento está registrado no YouTube e pode ser visualizado no endereço
www.youtube.com/watch?v=OZS2BCSpD3w.
Ao ser ligada a chave on‐off, o motor inicia seu movimento rotativo alimentado pelas
pilhas ligadas em série. Os contrapesos são rotacionados junto ao eixo do motor, provocando
movimento horizontal no balancim e a unidade de bombeio (UB), conseqüentemente, na haste
polida. O balancim, preso no topo do tripé, tem a função de suportar a carga da haste polida de
um lado e a força transmitida pela rotação do motor do outro.
A cabeça da UB, localizada em uma das extremidades do balancim, suporta a carga da
haste polida por meio do cabo de aço, que se move de forma horizontal no poço. O cabo de aço
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passa pela estrutura plástica fixada na base, que representa o stuffing box, e posteriormente
para o tubo PVC, representando a coluna de produção, onde o pistão está fixado ao cabo de aço.
O conhecimento aplicado a construção do protótipo foi uma aprendizagem dinâmica,
interativa e estimulante para os estudantes do curso de Ensino Médio integrado ao Tecnológico.
Segundo Santana (2010) a produção de modelos didáticos ajuda no aprendizado tecnológico e
profissionalizante e a sua utilização no desenvolvimento de conteúdos em sala de aula desperta a
curiosidade dos estudantes e promove maior qualidade no ensino. Os referidos autores afirmam
também que esta atividade ajuda a desmistificar informações, tirar dúvidas e aproximar os
discentes da realidade do tema que se deseja aprender.
CONCLUSÃO
A construção do protótipo contribuiu significativamente para o embasamento teórico
sobre o funcionamento de uma unidade de bombeio mecânico com haste para elevação artificial
de petróleo em poços maduros, uma atividade de estudo desenvolvida por estudantes bolsistas
do PFRH‐PB 29, um programa da Petrobrás em convênio com o IFBA – campus Santo Amaro.
A construção desse protótipo motivará também muitos estudantes e professores que
desejarem usar este objeto como um recurso didático no processo de ensino‐aprendizagem
durante as aulas do curso de Ensino Médio integrado ao Profissionalizante.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Programa de Formação de Recursos Humanos da Petrobrás
(PFRH‐PB 29) em parceria com o IFBA – Santo Amaro pelo fomento à pesquisa e à bolsa de
estudos.
REFERÊNCIAS
BARROS, D. S.; SOUZA, W. R. Bombeio Mecânico por hastes: A compreensão da sua utilização.
Nova Venécia: Faculdade de Capixaba de Nova Venécia, 2011. Acesso em: 14 de abri. 2014.
CORRÊA, O. L. S. Petróleo: Noções sobre exploração, produção e microbiologia. Rio de Janeiro:
Interciência, 2003. Acesso em: 17 de abri. 2014.
COSTA, E. R. H. & OLIVEIRA, W. N.; Construção de um protótipo didático de uma estação de
tratamento de água com materiais recicláveis. 2013. Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais – CEFET, Belo Horizonte, MG, 2013. Acesso em: 17 de abri. 2014.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

FIGUEREDO, K. S. L. Estudo da Água Produzida em diferentes zonas de produção de petróleo,
ultilizando a hidroquímica e a analise estatistica de parâmetros quimicos. Mestrado em
Química (Dissertação de Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN,
2010. Acesso em: 14 abri de 2014
GOMES, H. P. Desenvolvimento de um sistema inteligente para análise de cartas
dinamométricas no método de elevação por bombeio mecânico. 2009. Dissertação de mestrado
‐ Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2009. Acesso em: 15 de abri. 2014.
LEONEZ, R. C. L. Métodos de Elevação Utilizados na Engenharia de Petróleo: Uma Revisão de
Literatura. 2011. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia) ‐ Universidade Federal Rural
do Semi‐Árido, Angicos, RN, 2011. Acesso em: 14 de abri. 2014.
SANTANA, A. S. & SILVA, I. A. A importância de modelos didáticos no ensino aprendizagem de
neurociências. Saúde e Meio Ambiente em Revista, vol. 5, Nº 2, 2010. Acesso em: 17 de abri.
2014.
THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2001. 2 ed. Rio de Janeiro: Interciência.
Acesso em: 14 de abri. 2014.
VIEIRA, C. P. & ARANHA, E. G. Um estudo compreensivo do bombeio mecânico para extração de
petróleo a partir do exame das cartas dinanométricas. Monografia (Curso tecnológico em
petróleo e gás) ‐ Faculdade Capixaba de Nova Venécia, Nova Venécia, ES, 2009. Acesso em: 17
abr. 2014

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

8

INDICADOR ÁCIDO‐BASE A PARTIR DA FLOR BOA‐NOITE (Catharanthus roseus L.) E DO
JAMBOLÃO (Syzygium jambolanum (L.) Skeels)
S.I.S de Assis (IC)¹ ; H.A.A. Costa (IC)1 ; E.S.C. Bernardes (PQ)1
1
Instituto Federal de Alagoas (IFAL) Campus Maceió
e‐mail: sayonara_assis@hotmail.com
(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
A flor conhecida como boa‐noite (Catharanthus
roseus) e o fruto conhecido como Jambolão (Syzygium
jambolanum) são espécies que possuem pigmentos
roxos advindos da antocianina. O objetivo do
presente trabalho foi utilizar indicadores ácido‐base a
partir da flor e do fruto a fim de observar a mudança
de coloração em uma sequência de pH.
Por
possuirem essa substância seus extratos quando em

contato com substâncias de diferentes pHs mudam
de coloração, o que confere a essas substancias bons
indicadores ácido‐base, sendo assim passiveis de
serem
usados
em
aulas
demonstrativas
interdisciplinares das ciências da natureza, mostrando
a biodiversidade vegetal e seus pigmentos bem como,
demonstrar os conceitos de ácido e base.

PALAVRAS‐CHAVE: Indicador, pH, antocianina, aula didática .

ACID‐BASE INDICATOR FROM GOOD NIGHT FLOWER (Catharanthus roseus L.) AND BLACK PLUM FRUIT (Syzygium
jambolanum (L.) Skeels)
ABSTRACT
The flower known as Good Night (Catharanthus roseus)
and the fruit known as Black Plum (Syzygium
jambolanum) are species that have purple anthocyanin
pigments coming. The aim of this study was to use acid‐
base indicators from the flower and fruit in order to
observe the color change in a sequence of pH. For its
extracts possess this substance when in contact with

substances of different pHs change color, which gives
substance to these good acid‐base indicators, and thus
liable to be used in interdisciplinary demonstration
classes in the natural sciences, showing plant
biodiversity and pigments and their demonstrate the
concepts of acid and base.

KEY‐WORDS: Indicator, pH, anthocyanin, didactic lesson.
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INDICADOR ÁCIDO‐BASE A PARTIR DA FLOR BOA‐NOITE (Catharanthus roseus L.) E DO FRUTO
JAMBOLÃO (Syzygium jambolanum (L.) Skeels)
Introdução
Um indicador de pH, também chamado indicador ácido‐base, é um composto químico que
é adicionado em pequenas quantidades a uma solução, permitindo conhecer se a solução é
ácida, básica ou neutra. Estes corantes são dotados de propriedades halocrômicas, que é a
capacidade de mudar de coloração em função do pH do meio. Frequentemente são ácidos ou
bases fracas e quando adicionados a uma solução, ligam‐se aos íons H+ ou OH‐. A ligação a estes
íons provoca uma alteração da configuração eletrônica destes indicadores e, consequentemente,
altera‐lhes a cor (LIMA, 2013).
No caso dos indicadores naturais, trata‐se quimicamente, das antocianinas que são
glicosídeos de antocianidinas (Figura 01), cujo núcleo básico é o cátion flavilium, formado pelo
esqueleto de carbono C6C3C6, característico também de outros flavonóides naturais, e que
permite sua associação com flavonóides não antociânicos. Esses compostos representam um
significante papel na prevenção, retardamento do aparecimento, de várias doenças por suas
propriedades antioxidantes (VOLP et al., 2008). O termo antocianina deriva das palavras gregas
anthos (flor) e kyanos (azul) (VON ELBE et al., 1996). São compostos solúveis em água,
responsáveis por uma variedade de cores atrativas de frutas, flores e folhas, que variam do
vermelho alaranjado, como no morango (Fragaria vesca L.) ao roxo, no jambolão (Syzygium
jambolanum (L.) Skeels), passando pelo vermelho vivo, na cereja vermelha (Prunus avium L.) e no
amarelo na flor boa‐noite (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) (VOLP et al., 2008).

Figura 01: Estrutura de antocianinas de ocorrência natural. Fonte: HENDRY E HOUGHTON, 1996.
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Segundo Francis (1992), as soluções de antocianinas apresentam uma coloração vermelha
mais intensa quando em pH abaixo de 3,0. Quando o pH é elevado para a faixa de 4,0 a 5,0, a
solução fica transparente. Aumentos adicionais de pH levam as antocianinas a apresentarem uma
coloração azulada, que, após a estocagem ou aquecimento, torna‐se amarelada. Como mostrado
na figura 02 as antocianinas estão sujeitas à mudança de cor com a variação do pH por causa da
formação da estrutura hemiacetal (B) sem cor em pH próximo a 4,0 (SILVA, 2006). Em meio
ácido, existe um equilíbrio entre quatro estruturas de antocianina/aglicona: a base quinoidal (A),
o cátion flavilum (AH+) e as espécies descoloridas (B) e chalcona (C) (STRIGHETA, 1992).

Figura 02: Transformações estruturais das antocianinas em função do
pH. Fonte: IACOBUCCI e SWEENY, 1983.
No Brasil existe uma grande biodiversidade de plantas com potencial para indicadores
químicos. No entanto, poucos estudos têm sido feito neste sentido. Entre as plantas e frutos com
antocianinas destaca‐se no nordeste a boa noite (Catharanthus roseus) e o jambolão (Syzygium
jambolanum). Popularmente conhecida como “boa noite” ou “bom dia”, C. roseus é a espécie
mais bem distribuída entre as oito do gênero. Esta é caracterizada como uma planta semi‐
herbácea, comumente usada para ornamentação de jardins e logradouros públicos (Longa 2002).
Originário da Índia, o jambolão adaptou‐se muito bem às condições de solo e clima do Brasil,
tornando‐se espécie subespontânea na região Nordeste. A árvore frondosa produz pequenos
frutos ovóides, que são roxos quando maduros parecidos com uma azeitona. O sabor é suave,
sem aroma característico forte, embora um pouco adstringente ao paladar (AGOSTINI‐COSTA e
SILVA, 2008).
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O objetivo do trabalho foi utilizar como indicadores ácido‐base a flor Boa noite
(Catharanthus roseus) e o fruto Jambolão (Syzygium jambolanum) no qual possuem como
pigmento natural as antocianinas indicando a variação de cor ao longo do gradiente de variação
de pH.
Materiais e métodos
Para a extração do pigmento da flor Boa‐noite (C. roseus) (Figura 03 A) foram
utilizadas 4 g de pétalas de flor (40 flores) e com o auxílio de um almofariz e pistilo macerou‐
se em 25 mL de álcool 70º segundo método descrita por Dias, (2003).
Para extração do pigmento do Jambolão (S. jambolanum) (Figura 03 B), foi feita a
separação dos frutos mais maduros a fim de obter maior quantidade de pigmentos. Com
almofariz e pistilo macerou‐se a polpa do fruto com álcool etílico 70º na proporção 1:2 (m/v)
segundo método descrito por Dias (2003). As soluções de uso foram preparadas com a
filtração dessas soluções.
Para teste das soluções de uso foram preparadas sequências de pH em tubos de
ensaio à partir de soluções aquosas de HCl e NaOH com pHs de 1 à 13. Foi aplicada a solução
indicadora de pH em cada respectivo tubo de ensaio com o auxílio de uma pipeta de Pasteur
de modo qualitativo e observou‐se as mudanças de coloração em cada solução.

A

B

Figura 03 : Plantas utilizadas para extração de antocianinas e
produção de indicadores de pH. A) Catharanthus roseus; B)
Syzygium jambolanum.
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Resultados e discussões
O extrato da flor C. roseus apresentou a coloração lilás e o extrato do fruto S. jambolanum
apresentou a coloração roxa. Foram observadas mudanças de coloração bem distintas nas
soluções de pHs ácidos e básicos, o que nos confere bons indicadores de pH (Tabela 01 e Figuras
04 e 05). A mudança de cor em ambas as espécies seguiu o proposto de Francis (1992) e SILVA
(2006), pois quando submetidas a substâncias de pHs ácidos apresentavam a coloração vermelha
ou próximo a vermelha como a coloração vinho apresentada, quando submetidas a pHs em torno
de 4 e 5 as substancias ficaram incolores e com pHs básicos exibiam uma coloração amarela.
Outros indicadores naturais também podem ser produzidos através de antocianinas,
como os indicadores de repolho roxo (Brassica oleracea), amora (Morus nigra), cebola roxa
(Allium cepa), jabuticaba (Nyciaria cauliflora) descritos por (Marques et al. 2011), feijão preto
(Phaselous vulgaris) descrito por (SOARES et al., 2001). Os indicadores do presente trabalho
apresentaram as mudanças de coloração esperada, são bons indicadores também pelo fato de
utilizar flores e frutos da região Nordeste podendo assim sua matéria prima ser encontrada
facilmente na região.
Dada a subjetividade em determinar a mudança de cor, os indicadores de pH não são
aconselháveis para determinações precisas do valor do pH. Um medidor de pH, denominado
pHmetro, é usado em aplicações onde são necessárias um maior rigor na determinação do pH da
solução. Apesar de não haver uso propriamente científico os indicadores são extremamente
didáticos em aulas químicas demonstrativas, pois a variação de cor chama a atenção dos alunos
deixando as aulas mais dinâmicas, preocupação que ficou demonstrada nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (MEC, 1999), ao constatar que o ensino da química está reduzido à
transmissão de informações, definições e leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do
aluno, exigindo deste quase sempre a pura memorização (Dias, 2003).
Para um país onde uma fração considerável dos estudantes nunca teve a oportunidade de
entrar em um laboratório de ciências, pode parecer um contra‐senso questionar a validade de
aulas práticas, especialmente porque na maioria das escolas elas simplesmente não existem. De
fato, há uma corrente de opinião que defende a idéia de que muitos dos problemas do ensino de
ciências se devem à ausência de aulas de laboratório. Para os que compartilham desta opinião,
uma condição necessária para a melhoria da qualidade de ensino consiste em equipar as escolas
com laboratórios e treinar os professores para utilizá‐los (Woolnough, 1991; White,1996).
Com a falta de laboratório de ciências bem equipado nas escolas, algumas modificações
podem ser feitas para deixar as aulas ainda mais acessíveis à realidade do aluno, como trocar
tubos de ensaios por copos e pipetas por conta‐gotas, além de que como a biodiversidade varia a
cada região do país, podem também ser substituídas as flores e frutos do presente trabalho a
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alguma flor ou fruto local que possua antocianina, ou seja, possuam coloração roxa, o que traria
semelhantes resultados vendo que também irá obter mudança na coloração.

Tabela 01 – Comportamento (mudança da coloração do meio) dos indicadores em
soluções de diferentes tipos de pH
Soluções de diferentes tipos de
pH

Indicador da flor Boa noite

(Catharanthus roseus)

Indicador
do
jambolão
(Syzygium jambolanum)

pH 1

Vinho

Vinho

pH 2

Rosa

Vermelho

pH 3

Rosa claro

Rosa claro

pH 4

Incolor

Rosa claro

pH 5

Incolor

Rosa Claro

pH 6

Incolor

Incolor

pH 7

Incolor

Incolor

pH 8

Incolor

Incolor

pH 9

Incolor

Incolor

pH 10

Verde

Incolor

pH 11

Verde claro

Incolor

pH 12

Amarelo

Amarelo

pH 13

Amarelo

Amarelo
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Figura 04: Sequência de pH com o indicador da flor Boa noite (Catharanthus roseus).
Da esquerda para direita o conteúdo de cada tubo varia de 1 a 13, aumentando de um
em um.

Figura 05: Sequência de pH com o indicador do Jambolão (Syzygium jambolanum). Da
esquerda para direita o conteúdo de cada tubo varia de 1 a 13, aumentando de um
em um.

Conclusão
Os extratos das flores e do fruto, C. roseus e S. jambolanum mostraram‐se bons
indicadores, diferenciando‐se de forma nítida as mudanças de coloração em pHs distintos. Além
de serem de fácil obtenção e extração, são de baixo custo, pois esses indicadores podem ser
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produzidos até em casa, e podem também ser utilizados como recurso didático para aulas de
química e biologia, onde se substituiriam as soluções aquosas de HCl e NaOH por materiais dos
mais diversos encontrados no dia‐a‐dia que viabilizem tais atividades.
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AVALIAÇÃO DO MÉTODO QuEChERS PARA A EXTRAÇÃO DE PARATION METÍLICO EM
MAMÃO (CARICA PAPAYA) COM DETERMINAÇÃO POR CLAE‐UV/Vis.
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RESUMO
O Paration Metílico ou Metilparation é um
agrotóxico da classe dos organofosforados
(OFs) descrito como um dos mais tóxicos. A
intoxicação causa problemas ao sistema
nervoso. Os OFs são bastante utilizados e no
ranking de produtos contaminados, o
mamão é uma das frutas que mais
apresentam resíduos de agrotóxicos. Este
trabalho propõe investigar a presença do
pesticida Paration Metílico em mamão (in
natura), utilizando o método de preparo de
amostra denominado QuEChERS original,
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged,
Safe), o qual é rápido e eficiente para

análise de pesticidas em alimentos. O mamão
(Carica papaya), foi triturado sem as sementes e
fortificado com o analito paration metílico em
três níveis de concentrações (0,025, 0,05 e 0,1
‐1
mg L ). O método QuEChERS sem modificação foi
realizado e após o processo, o extrato foi
analisado por cromatografia líquida de alta
eficiência acoplado ao detector UV‐Vis, com as
seguintes condições cromatográficas: fase móvel
‐1
ACN:H2O (60:40, v:v), fluxo 1 mL min
e
comprimento de onda de 270 nm. Os limites de
detecção e quantificação foram 0,016 e 0,025 mg
kg‐1

PALAVRAS‐CHAVE: QuEChERS, alimentos, resíduos contaminantes.

EVALUATION OF THE QuEChERS METHOD FOR EXTRATION OF METHYL PARATHION IN
PAPAYA (CARICA PAPAYA) WITH DETERMINATION BY HPLC‐UV/Vis
ABSTRACT
The Methyl parathion is a class of
organophosphate pesticides (OPs) described as one of
the most toxic. The intoxication causes problems to
the nervous system. According to periodics, the OPs
are widely used and the ranking of contaminated
products, papaya is one of the most contaminated
fruit with pesticides residues. Therefore, this paper
proposes to investigate the presence of the methyl
parathion in papaya (in natura) , using the method of
sample preparation called original QuEChERS , which
should be written this way to represent the initials of
the word Quick , Easy ,

Cheap, effective , Rugged , Safe , which is fast and efficient
for the analysis of pesticides in food . Papaya (Carica papaya)
was ground without seeds and parathion spiked with the
analyte in three levels of concentrations (0.025, 0.05 and
‐1
0.1 mg L ), QuEChERS method (original) was performed
and, after the process , the extract was analyzed by high
performance liquid chromatography coupled with UV‐Vis
detector with the following chromatographic conditions :
Mobile phase ACN : H2O( 60:40 , v: v) , flow 1 mL min ‐1 and
wavelength 270 nm .Os limites de detecção e quantificação
foram 0,016 e 0,025 mg kg‐1

KEY‐WORDS: QuEChERS, foods, residuals contaminants.
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AVALIAÇÃO DO MÉTODO QuEChERS PARA A EXTRAÇÃO DE PARATION METÍLICO EM
MAMÃO COM DETERMINAÇÃO POR CLAE‐UV/Vis.
INTRODUÇÃO
A extensiva utilização de pesticidas representa grave problema ao meio ambiente e à saúde
pública nos países em desenvolvimento, especialmente aqueles com economias baseadas no
agronegócio, como o Brasil. Somente nos EUA, segundo a Agência de Proteção Ambiental (do
inglês EPA), existem mais de 18 mil produtos licenciados para uso, e a cada ano cerca de 1
bilhão de litros de pesticidas são aplicados na produção agrícola, residências, escolas,
parques e florestas (ANVISA, 2012). A maioria dos casos de intoxicação por agrotóxicos
envolve o uso de substâncias da classe dos organoclorados e dos organofosforados que
possuem atividade neurotóxica. O paration é um pesticida OFS geralmente aplicado em
plantações de algodão, arroz e árvores frutíferas, é altamente tóxico para os organismos não
alvo. (JOSÉ, Alberto. 2007)
Com o monitoramento de resíduos de pesticidas em alimentos, novos métodos cada vez
mais robustos e sensíveis estão sendo criados para quantificar esses contaminantes.
Métodos de preparo de amostras como extração líquido‐líquido, extração em fase sólida e
outros métodos de exaustão, já se encontram em defasagem pelo uso excessivo de
solventes orgânicos, tendo alta demanda de tempo e uso de volumes de amostras elevados.
Com a intenção de agilizar e diminuir a contaminação ambiental, métodos de preparo de
amostra rápidos, simples e eficientes estão surgindo para análise multiresidual (BRONDI et
al, 2013; LAMBERT, 2009).
O método QuEChERS ( Quick , Easy , Cheap, Effective , Rugged , Safe) foi criado por
Anastassiades e Lehotay (2003) com o objetivo de superar as limitações práticas dos métodos
multirresíduo. Com abordagem simples, o método torna‐se dinâmico e reprodutível
possibilitando bons percentuais de recuperação. Basicamente, é feito em etapas que
promovem a extração com solvente orgânico, adição de sal para proporcionar o efeito
salting out e o clean up da amostra (OSMAR, D. P. 2009).
O objetivo deste estudo foi desenvolver e validar um método analítico destinado à análise
de resíduos de pesticidas em mamão. O método QuEChERS foi aplicado na etapa de preparo
da amostra e a quantificação e identificação do analito foi feita por cromatografia líquida de
alta eficiência com detecção por espectrofotometria de absorção molecular (HPLC‐UV/Vis).
MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais e Reagentes
O estudo foi desenvolvido no laboratório do Grupo de Estudos Ambientais (GEA) do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão ‐ Campus Monte Castelo. Todas as
vidrarias utilizadas foram previamente lavadas com solução de Extran® alcalino 5% e depois
enxaguados com água destilada e ambientados com o solvente apropriado. Todos os
padrões e solventes empregados foram de grau cromatográfico. O padrão de Paration
Metílico utilizado nas análises foi adquirido da Fluka (Sigma – AldrichCorp.), com pureza de
99,8%. As soluções estoque e de trabalho foram preparadas em Acetonitrila (ACN), grau
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HPLC, obtido da MERCK, armazenadas em freezer a ‐5°C. Os adsorventes utilizados na
extração em fase sólida dispersiva (d‐SPE) foi obtido do kit roQ QuEChERS que incluem PSA
(25 mg) e MgSO4 (150mg). Na etapa de partição os sais utilizados foram Cloreto de Sódio
obtido da Isofar e Sulfato de Magnésio que foi obtido da Proquimios. A amostra de mamão é
isenta da contaminação por pesticidas, pois foi obtida de plantação caseira.
Preparo da amostra
O método QuEChERS foi aplicado de acordo com o experimental original de Anastassiades
e Lehotay (2003) que inclui etapas de extração, partição e limpeza. Pesou‐se 10 g de amostra
triturada em tubo de ensaio com tampa, à massa pesada foi adicionada uma concentração
conhecida da solução do padrão de paration metílico. Agitou‐se por 1 minuto, manualmente,
e após agitação, deixado em repouso por 10 minutos. Posteriormente, adicionou‐se 10 mL
de ACN agitando vigorosamente por 1 minuto, seguindo a adição de sais em suas devidas
proporções 4g de MgSO4 e 1g NaCl e centrifugou‐se por 2 minutos a 3000 rpm. Após
centrifugação retirou‐se o sobrenadante ( 2 mL) para outro tubo de centrífuga e adicionou‐
se 150 mg de MgSO4 e 25 mg de PSA. Novamente agitou‐ se manualmente por 1 minuto e,
em seguida, a mistura foi centrifugada por 3 minutos a 3000 rpm. Após a centrifugação
retirou‐se o sobrenadante para a análise cromatográfica. Na figura 1 está representada a
versão resumida do método QuEChERS.
Figura 1‐ Etapas de extração, partição e limpeza do método QuEChERS.

Fonte: Osmar, D. 2011.

Análise Cromatográfica
As concentrações do analito foram determinadas utilizando o cromatógrafo à liquido de alta
eficiência da marca Shimadzu LC 20AT Prominence, contendo desgaseificador modelo DGU‐
20A, misturador automático, injetor de 20µL e bombas binárias de alta pressão.O detector é
um espectrofotômetro de absorção molecular UV/Vis Shimadzu SPD 20‐A. A coluna utilizada
foi o modelo Luna C18 da marca Phenomenex com 250 x 4,6 mm e partículas de 5 µm. A
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pré‐coluna C18 com 5 cm, para o controle do equipamento e obtenção dos dados têm‐se um
microcomputador, com o programa LCsolution.
Validação
A validação foi avaliada construindo a curva analítica que permite extrair os dados com os quais
podemos determinar a linearidade, a sensibilidade, limite de detecção e quantificação. A precisão
e exatidão do método analítico foram avaliadas pelo estudo de recuperação. A linearidade é a
resposta obtida em função da concentração do analito, deve ser estudada em um intervalo de
concentração apropriado (RIBANNI et al, 2004), para isso construiu‐se a curva analítica com o
padrão de Paration metílico a partir de 5 injeções, de cada ponto da curva 0,01; 0,02; 0,04; 0,06
e 0,1 mg L‐1. A recuperação é a medida de eficiência do processo de isolamento do analito de
interesse na matriz, no qual se encontra presente (RIBANNI et al, 2004) . A precisão expressa o
grau de repetibilidade entre os resultados de análises individuais quando o procedimento é
aplicado mais de uma vez em uma amostra homogênea, em idênticas condições de análise
(LANÇAS, F. M. 2004).
Os níveis de fortificação utilizados foram de 0,025; 0,05 e 0,1 mg Kg‐1 e o cálculo da recuperação
foi realizado levando em consideração a concentração obtida e a concentração de fortificação
(adicionada). A partir destes resultados calculou‐se a precisão do método. O limite de detecção
é definido como a menor quantidade de um analito que pode ser detectada, mas não
necessariamente quantificada como um valor exato. Seu cálculo foi realizado multiplicando‐se
três vezes o desvio padrão do ruído medido (3S), empregando‐se um branco. O limite de
quantificação é a menor quantidade que pode ser quantificada com exatidão de um analito e com
uma fidelidade determinada. Foi calculado como dez vezes o desvio padrão do ruído (10S)
empregando‐se um branco (RIBANNI, et al 2004).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A adição de sais serve para promover o efeito salting out utilizado em vários métodos
multirresíduo. A natureza do solvente utilizado na etapa de partição interfere em melhores
percentuais de recuperação, principalmente para analitos polares, já que a adição de sais
diminui a solubilidade destes compostos na fase aquosa, bem como a quantidade de água na
fase orgânica e vice‐versa.
Condições cromatográficas, Seletividade, Linearidade e Sensibilidade.
As condições cromatográficas, como proporção de fase móvel, fluxo e comprimentos de
onda foram analisados para se obter menor tempo de análise e resolução do pico. As condições
foram: fase móvel Acetonitrila/Água; proporção 60/40 (v/v); modo isocrático fluxo 1 mL min‐1;
comprimento de onda () 270 nm. Pico do analito aparece em aproximadamente 10 minutos
de corrida.
A seletividade indica a capacidade do método em determinar o analito independente dos
possíveis interferentes da matriz garantindo que o pico cromatográfico seja exclusivamente do
composto de interesse (LANÇAS, F. M., 2004). Para avaliar a seletividade do método foram
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analisados extratos brancos da matriz e extratos fortificados com o Paration. Os
cromatogramas obtidos, nas mesmas condições cromatográficas, foram comparados para
verificar a presença de algum interferente da matriz no tempo de retenção do composto. A
sobreposição dos cromatogramas é apresentada na figura 2.
Figura 2‐ Seletividade demonstrada através dos cromatogramas obtidos a partir da injeção
de 20µL do branco (vermelho) e do padrão de Paration Metil 0,01 mg L‐1 (preto). Condições
cromatográficas: ACN/H2O, 60/40 (v/v), fluxo de 1mL min‐1, a 270nm.

A linearidade é demonstrada a partir do coeficiente de correlação da curva analítica, segundo
(Brito et al.,2003). Neste método, para a faixa de concentração utilizada na construção da
curva analítica, observou‐se a linearidade do método através do coeficiente de determinação
(R2) encontrado que foi de 0,998 (figura 3).
Segundo Silva (2008), a sensibilidade é estudada como a resposta do detector em função da
concentração do analito, sendo expressa pelo coeficiente angular da reta (inclinação) obtida
a partir da regressão linear da curva analítica. Assim, segundo a equação da reta fornecida
pela curva a sensibilidade do método é igual a 5155,5854.
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Figura 3‐ Curva analítica para o padrão do Paration Metílico.
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Exatidão e precisão
A exatidão e a precisão (coeficiente de variação ‐ CV) do método foram determinadas a
partir de ensaios de recuperação feitos com as análises de amostras do mamão fortificadas
com o padrão de Paration nas concentrações 0,025; 0,05 e 0,1 mg Kg‐1. Os valores médios
de recuperação variaram de 103 a 140%, com valor máximo de %CV de 18% (tabela 1). O
limite estabelecido pelo método e para os valores de concentração, as porcentagens devem
variar de 70 a 120% (RIBANI, et al 2004). A porcentagem de recuperação para o maior valor de
fortificação foi de 140% o que não é considerado adequado, entretanto, a recuperação média
ficou dentro do limite recomendado de 120%, porém esse percentual deve‐se a erros de
análise, como medição de volumes e manuseio do analista. A precisão ou coeficiente de
variação ficou dentro da faixa de aceite estabelecida pela ANVISA que é de 20%.
Limite de detecção e limite de quantificação
Os LD e o LQ encontrados para o princípio ativo estudado satisfazem às condições descritas
no procedimento estatístico de Thier e Zeumer (1987). Seus valores foram de 0,019 e 0,025
mg L‐1, respectivamente. Na tabela 1 estão listados os principais valores referentes à
validação preliminar do método proposto, bem como o limite máximo de resíduos (LMR)
estabelecido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) Ainda restam alguns
experimentos que melhoram a validação como o estudo do efeito matriz e a repetição para o
estudo das recuperações, visando percentuais dentro da faixa recomendada para a
validação de métodos analíticos (70 a 120%).
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Tabela 1. Valores de coeficiente de variação (CV), coeficiente de correlação linear (R),
limite de detecção (LD, limite de quantificação (LQ) e o limite máximo de resíduos (LMR)
para o paration metílico na matriz de mamão papaya.
CV (%)
18

R
0,999

LD (mg kg‐1)
0,019

LQ (mg kg‐1)
0,025

LMR (mg kg‐1)
1,4 a 0,5

CONCLUSÕES
Os parâmetros sensibilidade, linearidade, satisfazem às exigências dos parâmetros de
validação recomendados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Os níveis de
fortificação devem variar de 70 a 120% (RIBANI, MARCELO, 2004), por isso a etapa de
extração será repetida para conseguir novos valores que satisfaçam a faixa estabelecida
para a validação.
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RESUMO
Os biocombustíveis surgiram com o intuito de reduzir a
forte dependência existente sobre o petróleo, pois
possuem inúmeras vantagens, primeiramente por
serem menos poluentes ao meio ambiente, além de
renováveis, e terem um grande leque de matérias
primas para sua produção, sobretudo quando se fala
em biodiesel. O biodiesel de soja é um destes exemplos
e o mais produzido no Brasil. Possui várias formas de
obtenção, dentre as quais pode‐se citar a
transesterificação e a esterificação de triglicerídeos,
comumente utilizadas, que juntamente com o metanol

ou etanol (outro biocombustível de destaque no cenário
brasileiro) usando catalisadores homogêneos ou
heterogêneos para acelerar as reações, geram esse
biodiesel. No presente trabalho através inicialmente de
um processo de saponificação (formação de sabão),
seguido da esterificação dos ácidos graxos, onde tal
reação teve o auxilio do catalisador óxido de alumínio
(Al2O3), foram realizadas análises com o fim de detectar
o rendimento do mesmo do biodiesel catalisado por
Al2O3, em três momentos, variando este rendimento de
46,7 % à 63,3%.

PALAVRAS‐CHAVE: Óleo de Soja, Catalisador Heterogêneo, Biodiesel, óxido de alumínio.

OBTAINING SOY BIODIESEL (Glycine max) IN HETEROGENEOUS CATALYSIS USING ALUMINUM
OXIDE (Al2O3)
ABSTRACT
Biofuels have emerged with the purpose of reduce the
strong dependence existing on oil, which in turn has
numerous advantages to begin with being less polluting
to the environment, in addition of being renewable, and
have a wide range of raw materials for their production.
Biodiesel being the main target of these, having as
highlight the one produced by soybeans. Furthermore,
biodiesel has several ways of obtaining, such as

esterification and transesterification of triglycerides,
along with methanol, using homogeneous or
heterogeneous catalysts. In this paper were first used
the saponification, and then the esterification of the
fatty acids, such reaction had the aid of the catalyst,
aluminum oxide (Al2O3), which in turn was made the
analyze of the performance of the same, at three
moments, varying from 46.7% to 63.3%.

KEY‐WORDS: Soybean Oil, Heterogeneous catalyst, Biodiesel, aluminum oxide
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OBTENÇÃO DO BIODIESEL DE SOJA (Glycine max) POR CATÁLISE HETEROGÊNEA UTILIZANDO
ÓXIDO DE ALUMÍNIO (AlO3)
INTRODUÇÃO
Desde a descoberta do petróleo e do que poderia ser obtido através dele, o mundo
passou a depender do mesmo e seus derivados. Durante muito tempo os únicos tipos de
combustíveis vistos eram os derivados de petróleo e o gás natural. Contudo, depois da primeira
grande crise desse recurso, pesquisadores na área começaram a se dar conta que o mundo era
carente de outras formas de combustíveis, visando obter fontes alternativas, daí se deu a
existência dos biocombustíveis. Apesar das dificuldades enfrentadas para produção dos
biocombustiveis até hoje, as vantagens destes são muitas, a começar por serem menos
poluentes ao meio ambiente, renováveis, e terem um grande leque de matérias primas,
sobretudo o biodiesel, como soja, algodão, gergelim, mamona, entre outros (SILVA, 2010).
Dentre esses combustíveis, o biodiesel é o mais visado, pois como citado anteriormente
apresenta um grande número de opções de matéria‐prima. Este é obtido, na maioria das vezes,
a partir do processo de transesterificação, onde se gera ésteres e glicerina. No Brasil, a matéria
prima mais utilizada entre as várias opções é a soja, produzida em larga escala, pois o país
domina todas as mais avançadas tecnologias para produção desta oleaginosa. Isso acontece,
pois o país apresenta uma forte demanda do mercado internacional pelo seu farelo, usado
principalmente como ração, o óleo é visto como subproduto. Sendo assim, apesar da soja
possuir uma porcentagem inferior de óleo em seu grão, se comparado com outras oleaginosas
como mamona e dendê, ela acaba de sobressaindo e assumindo o ranking brasileiro para
produção de biodiesel (POMPELLI et al., 2011).
Além disso, diferentes métodos como transesterificação e esterificação de triglicerídeos,
juntamente com o metanol ou etanol, usando catalisadores homogêneos ou heterogêneos,
podem ser utilizados. A catálise ocorre acelerando as reações de produção, ou seja, para se
obter os ésteres (biodiesel) de forma mais rápida (PEREIRA, 2010).
No caso deste trabalho, a catálise heterogênea é o foco. Os catalisadores heterogêneos
surgiram como uma alternativa desejável para aperfeiçoar a síntese de biodiesel realizada pelo
catalisador homogêneo (CORDEIRO, SILVA; WYPYCH; RAMOS, 2011)
Neste contexto, este trabalho tem como objetivo principal o estudo do desempenho de
catalisadores heterogêneos, o óxido de alumínio (Al2O3), na produção do biodiesel do óleo
comercial de soja. O estudo se estende também a avaliar a relação do tempo de reação de
transesterificação do óleo de soja com o referido catalisador heterogêneo(PEREIRA, 2010).
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MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada como base para o desenvolvimento durante o trabalho foi
proposta por Pousa (2007) com modificações.
PRODUÇÃO DO BIODIESEL
PREPARAÇÃO DO METÓXIDO DE POTÁSSIO
Em um béquer adicionou‐se 30 g de hidróxido de potássio (KOH) em 40 mL de metanol. Em
seguida, adicionou‐se KOH sob agitação constante, até a total dissolução do mesmo.
REAÇÃO DE SAPONIFICAÇÃO
Em um balão pesou‐se aproximadamente 30 g de óleo de soja e adicionou‐se a solução de
metóxido de potássio previamente preparada. Em seguida, colocou‐se o material em manta
aquecedora sob refluxo por um período de 1h 30min.
Feito isso, transferiu‐se o mesmo para um béquer que foi deixado em banho‐maria para
evaporação do metanol existente ali. Posteriormente, adicionou‐se a mistura com 40 mL de
água destilada, e lavou‐se com hexano três vezes para retirada do material insaponificado. Em
seguida, dentro da capela adicionou 5 mL de acido sulfúrico (H2SO4), afim de que virasse o pH
até em torno de 3 (ácido). Por fim, lavou‐o 3 vezes com um acetato de etila (AcOEt). O material
foi colocado em rota evaporador para evaporar o AcOEt e pesou‐o para obtenção do
rendimento de ácido graxos.
ESTERIFICAÇÃO UTILIZANDO CATALISADOR HETEROGÊNEO
Em um balão de fundo redondo adicionou‐se 10 g dos ácidos graxos previamente
preparados, juntamente com 10 g de metanol e 0,5 g de óxido de alumínio (Al2O3), este último
foi usado como catalisador. Colocou‐se a solução num sistema de refluxo, por volta de 4 horas.
Durante esse período foram retiradas alíquotas, em 1 h, 2 h e uma última com 4 horas, para
assim determinar o rendimento de cada uma.
DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDEZ
Este procedimento foi realizado por meio da titulação de 0,1 g da amostra com NaOH 0,01
mol/L, usando 3 gotas de fenolftaleína como indicador até o surgimento de uma coloração
levemente rosa na mistura. O volume do hidróxido de sódio (NaOH) utilizado na titulação será
empregado como base para determinação de acidez na amostra de acordo com a equação 1.
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equação (1)
Onde:
IA = Índice de acidez;
V =Volume de solução de NaOH gasto na titulação da amostra (mL);
c = Concentração do titulante (mol/L);
P = Massa da amostra titulada (g).
RENDIMENTO DA REAÇÃO PELO ÍNDICE DE ACIDEZ DA SOLUÇÃO
Foram feitas três vezes essa avaliação, retirando‐se três alíquotas, a 1 h, 2 h e 4 h de reação.
Para que, no final, fossem comparados os rendimentos de cada uma. O rendimento de cada
amostra foi avaliado de acordo com a equação 2, com auxílio dos dados anteriormente na
medição do índice de acidez das amostras.

equação (2)
Onde:
R(%) = Rendimento da amostra
Índice de acidez final = índice de acidez do biodiesel
Índice de acidez inicial = Índice de acidez do ácido graxo
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante o período da reação de saponificação foi perceptível à instabilidade do óleo de
soja, quando elevado a altas temperaturas, pois mesmo com auxílio de pérolas de ebulição,
tornou‐se difícil o controle do mesmo (Figura 1).
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Figura 1 ‐ Produção de sabão na manta aquecedora
Fonte: Fotografia produzida pelo grupo

Ao finalizar a reação de saponificação, foram feitas algumas lavagens, cada uma com seu
objetivo específico. A primeira delas foi realizada com 40 mL de água, afim de ocorresse a
dissolução do material saponificados. A segunda foi feita com hexano (3x40mL), para que
retirada dos insaponificados. Ao material saponificado foi adicionado 5 mL de ácido sulfúrico
(H2SO4) com o objetivo de virar o pH de básico à ácido. Por fim, lavou‐se 3 vezes com o solvente
acetato de etila, no qual foi levado até o rotaevaporador para que todo o solvente fosse
evaporado, obtendo‐se assim os ácidos graxos livres do óleo de soja. Em seguida, pesou‐se o
material, obtendo‐se 11,698 g de ácidos graxos livres (Figura 2).

Figura 2 ‐ Ácido graxo livre de soja produzido
Fonte: Fotografia produzida pelo grupo

Após esse procedimento, foi feito o índice de acidez dos ésteres obtidos. Neste
procedimento foi utilizado 15 mL de NaOH, com fator de concentração equivalente a 0,01 mol/L,
para titular uma amostra de 1 g. Desta forma, o índice de acidez do éster de ácido graxo, foi:
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Depois disso, esterificou‐se uma amostra de 10 g de ácido graxo, e fez‐se a determinação
do índice de acidez em 4 momentos (tempo 0; 1h de reação; 2h de reação e 4h de reação), com
o objetivo de calcular o rendimento de cada amostra.
Na tabela 1, pode‐se observar os resultados obtidos a partir das amostras.
Tabela 1 – Rendimento da obtenção de biodiesel por catálise heterogênea em diferentes
tempos de reação
Amostra

Rendimento (%)

Amostra de 1h

46,7

Amostra de 2h

56,7

Amostra de 4h

63,3

Diante dos resultados tendo por base a tabela, pode‐se afirmar que à medida que o
tempo aumenta, o rendimento também aumenta, já que os ésteres de ácido graxo foram cada
vez mais sendo consumidos na reação tendo como catalisador o óxido de alumínio (Al2O3).
Os resultados obtidos no presente trabalho podem ser comparados com os rendimentos
na metodologia utilizada Pousa (2007), na tabela 2.
Tabela 2 – Rendimento da obtenção do biodiesel de soja segundo Pousa (2007)
Amostra

Rendimento (%)

Amostra de 30 min

60

Amostra 1h

74

Amostra 2h

87

Amostra 3h

89

Fonte: Pousa, 2007

De acordo com a tabela, chegou‐se a conclusão que Pousa (2007) obteve os resultados
com maiores rendimentos que os do grupo, visto que se fez algumas alterações nas condições
reacionais, pois o grupo adicionou‐se mais metanol ao meio. Outro dado importante que se
pode retirar da tabela da metodologia, é que depois de certo tempo verifica‐se que os
rendimentos da reação de Pousa chegam a um equilíbrio, permanecendo constante com o
passar do tempo.
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CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos durante o decorrer do trabalho, pode‐se concluir
que o uso de catalisadores heterogêneos, no que tange o óxido de alumínio (Al2O3) é uma boa
forma para obtenção de biodiesel, embora lenta, se comparado com outros métodos mais
utilizados, como a reação transesterificação visto a facilidade na remoção do catalisador
(filtração) e a possibilidade de reuso do mesmo (dificultada na reação com catálise homogênea).
Contudo, o rendimento dos ácidos graxos em biodiesel aumenta à medida que o tempo de
reação aumenta, onde variou de 46,7% para 63,3%.
Logo, o trabalho teve seu objetivo alcançado, onde visava a avaliação da obtenção de
biodiesel com técnicas pouco trabalhadas, obtendo sua viabilidade.
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RESUMO
Planejamentos experimentais são ferramentas bastante
úteis quando os pesquisadores desejam maximizar ou
minimizar uma determinada resposta. Neste trabalho,
foi avaliado o uso de um planejamento Box‐Behnken
para otimização das condições de preparo de amostras
via úmida assistido por radiação micro‐ondas, visando
uma futura análise de elementos traço. Para tanto, os
fatores escolhidos foram: Potência, Tempo e Volume de
HNO3. O BBD gerou cerca de 15 experimentos, onde a
variável resposta escolhida foi o teor de acidez residual.
Após a realização dos experimentos, os resultados foram
utilizados para obtenção de uma superfície de resposta,
capaz, de prever os valores de acidez residual dentro
dos níveis experimentais escolhidos. Assim, o ponto

ótimo do sistema forneceu valores de acidez residual em
torno de 6%, valor abaixo do limite máximo de 10%
estabelecido. As condições que fornecem este valor de
acidez residual consistem na aplicação de 750W durante
12 minutos com adição de apenas 2,0 mL de HNO3. Para
avaliar o modelo matemático, análise de variância foi
empregada, mostrando que o mesmo possuía
significância estatística e preditiva para determinação
dos valores de acidez residual. Desta maneira, o
planejamento se mostrou como uma importante
ferramenta para otimização das variáveis experimentais
de sistemas de preparo de amostra.

PALAVRAS‐CHAVE: Planejamento Box‐Behnken, Preparo de amostra, acidez residual

BOX‐BEHNKEN DESING TO OPTMIZATION OF SAMPLE PREPARATION PROCEDURE FOR TRACE
ANALYSIS
ABSTRACT
Experimental design is a very useful tool when
researchers want to maximize or minimize a particular
response experimental. In this study, it was evaluated
the use of Box‐Behnken desing to optimize the for
sample preparation conditions by microwave wet
digestion, for further trace elements analysis. For this,
the factors chosen were: Power of microwave radiation,
time of this power and HNO3 volume. The BBD
generated about 15 experiments, where the response
variable was the residual acidity. After the experiments,
the results were use to obtain a response surface,
capable of predicting values of residual acidity within

the chosen experimental levels. Therefore, the optimum
values of the system provided residual acidity around
6%, lower than 10% established. The conditions that
provide this amount of residual acidity consisting in
applying 750W for 12 minutes with addition of only 2.0
ml of HNO3. In order to evaluate the mathematical
model, analysis of variance was employed, showing that
it had predictive and statistical significance to determine
the residual acidity in the samples. Thus, the Box‐
Behnken design shown as an important tool, for the
optimization of the variables from sample preparation
systems.

KEY‐WORDS: Box‐Behnken Desing, sample preparation, residual acidity
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PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL BOX‐BEHNKEN PARA OTIMIZAÇÃO DE PREPARO DE
AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TRAÇOS
INTRODUÇÃO
A Quimiometria é uma área da química que emprega métodos matemáticos e estatísticos
para planejamento de experimentos e tratamento de dados, fornecendo o máximo de
informação química de um conjunto de dados de natureza multivariada (NETO, 2006). O
planejamento de experimentos, consiste em um conjunto de ensaios estabelecidos com critérios
científicos e estatísticos para extrair do sistema em estudo o máximo de informação útil, fazendo
um número mínimo de experimentos (NETO, 2002).
Planejamentos experimentais como o Composto Central (CCD, do inglês Central
Composite Design) e o Box‐Behnken (BBD, do inglês Box‐Behnken Design) são empregados para
encontrar o ponto ótimo de um sistema em estudo com a obtenção de um modelo capaz de
descrever o domínio experimental. Comparando estes dois planejamentos para três fatores, por
exemplo, o BBD apresenta uma eficiência de 0,77, enquanto o CCD apresenta eficiência de 0,67
(FERREIRA, 2007). Esta eficiência é dada pela razão entre o número de coeficientes que podem
ser estimados pelo modelo e a quantidade de experimentos que são efetivamente realizados.
Outra vantagem do Box‐Behnken é que este planejamento não contém combinações nas quais
todos os fatores se apresentam em seus níveis máximos ou mínimos, reduzindo os riscos
operacionais para a realização dos experimentos em condições níveis máximos das variáveis
(BOX, 1951; BOX, 1960).
O BBD baseia‐se em um planejamento fatorial incompleto em três níveis. Para três fatores
a representação gráfica pode ser vista na Figura 1, onde C refere‐se ao ponto central e os
numerados de 1 a 12 correspondem aos pontos médios das arestas do cubo. O número de
experimentos (N) requeridos para o desenvolvimento deste planejamento é definido pela
equação N = 2K(K‐1) + Co, onde K refere‐se ao número de fatores e Co ao número de pontos
centrais.

Figura 1 ‐ Visualização do planejamento: Cubo para um BBD com o ponto central
Planejamentos experimentais podem ser bastante úteis para otimização das condições de
preparo de amostra, já que esta se apresenta como uma etapa crucial dentro da sequência
analítica. No laboratório, a amostra deve ser submetida a um tratamento adequado visando à
sua preparação para a determinação do(s) analito(s). Este tratamento pode variar desde um
simples polimento da superfície de uma amostra, até a completa conversão da amostra sólida em
uma solução compatível com o método de determinação (MELO, 2007).
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A decomposição por via úmida é particularmente útil para a determinação de baixas
concentrações de elementos em vários tipos de amostra, pois muitos analitos de interesse são
convertidos em cátions inorgânicos simples não voláteis, que permanecem no meio ácido. Nesta
perspectiva, procedimentos que se baseiam no uso de radiação micro‐ondas para digestão de
amostras vem sendo bastante empregados e aprimorados nos últimos anos (MELLO, 2012;
DANTAS, 2013).
As principais vantagens da utilização da radiação micro‐ondas no preparo de amostra
incluem a redução de tempo, menor consumo de reagentes, diminuição dos riscos de
contaminação e eficiência obtida na decomposição da matéria orgânica em função do
aquecimento provocado no seio da solução (efeitos de rotação dos dipolos e migração iônica). A
eficiência dos procedimentos de digestão normalmente é avaliada em termos de dois
parâmetros: teor de carbono residual e acidez final residual dos digeridos. O teor de carbono
residual indica quanto de matéria orgânica ainda está presente na solução após a digestão,
enquanto a acidez residual deve ser controlada, pois elevados valores de acidez residual podem
causar danos aos equipamentos onde serão realizadas as medições.
Assim, preparo de amostra envolvendo uso de radiação micro‐ondas fornece parâmetros
que podem ser otimizados por meio de planejamentos experimentais. Deste modo, o objetivo do
presente trabalho foi aplicar um planejamento experimental Box‐Behnken para otimização das
condições experimentais de preparo de amostras para se obter redução da acidez residual das
soluções obtidas após a etapa de preparo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Reagentes e Soluções
Todas as vidrarias e frascos utilizados neste trabalho foram previamente
descontaminados em banho de HNO3 10% v/v durante um período de 24h. Água deionizada
ultrapura, com resistividade de 18,2 MὨcm obtida por meio de um sistema de purificação de
água Milli‐Q (Millipore, Estados Unidos) foi empregada para a realização das diluições de todas as
soluções. Na decomposição das amostras foram utilizados HNO3 P.A (63% p/v, Vetec) e H2O2 (30%
p/v, Vetec). Para determinação da acidez residual foram utilizados Biftalato de Potássio P.A.
(Synth) e Hidróxido de Sódio P. A. (Qhemis – São Paulo ‐ Brasil).
As amostras utilizadas neste trabalho foram de cera de carnaúba, que apresentam ligeira
complexidade para serem mineralizadas em meio ácido, por conta de suas características
hidrofóbicas, sendo uma boa amostra para ser utilizada em ensaios que avaliem a otimização de
condições de preparo de amostras.
Planejamento Experimental
Planejamento Experimental Box‐Behnken com três fatores em três níveis foi utilizado para
investigar os efeitos dos seguintes parâmetros instrumentais relacionados ao preparo de amostra
em micro‐ondas: Potência (W), Tempo (min) e Volume de HNO3 (mL). Os níveis para cada fator
estudado podem ser observados na Tabela 1.
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Tabela 1 ‐ Relação entre os fatores e os níveis estabelecidos para o Planejamento Box‐Behnken.
Fatores

(+)

(0)

(‐)

X1 ‐ Potência (W)
X2 ‐ Tempo (min)
X3 ‐ Vol. HNO3 (mL)

1000
20
4,0

800
12,5
2,5

600
5,0
1,0

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando se leva em consideração o uso de radiação micro‐ondas no preparo de amostras
orgânicas, os programas de aquecimento geralmente empregam uma etapa de aumento
gradativo de potência seguido de um patamar em um valor de potência mais elevado. Esse
aquecimento gradativo de temperatura do sistema em função da elevação da potência é
responsável por dar início às reações de oxidação da matéria orgânica das amostras utilizadas
neste experimento. A degradação da matriz orgânica de amostra é importante, pois disponibiliza
os analitos inorgânicos para fase aquosa. Assim, potência e tempo de irradiação são fatores
cruciais para uma boa degradação da matriz orgânica que constitui a amostra. Um terceiro
importante fator é a quantidade de ácido nítrico, sendo um dos reagentes químicos mais
utilizados em procedimentos de preparo de amostras com matrizes orgânicas.
Para a variável potência, o nível mínimo (600W) adotado foi estabelecido com base no
trabalho de AUGELLI (AUGELLI, 2013). que desenvolveu procedimento para decomposição de
gorduras de peixes e camarão para quantificação de mercúrio, sendo a potência usada para
degradação dos materiais foi de 630W; o nível máximo (1000W) consiste na maior potência que
pode ser aplicada pelo equipamento. O mesmo critério foi utilizado para os fatores tempo e
volume de HNO3.
Após o estabelecimento dos fatores e dos respectivos níveis, o planejamento Box‐
Behnken gerou 15 experimentos, sendo 12 correspondentes aos pontos médios do cubo e os
outros três referentes a réplicas do ponto central. A variável resposta para este planejamento foi
a acidez residual dos digeridos obtidos. A acidez residual caracteriza‐se como um parâmetro
importante quando se avalia as características finais de digeridos, pois elevados valores de acidez
residual podem ocasionar danos ao equipamento que será utilizado nas medições analíticas,
como ICP OES, por exemplo, em que os valores de acidez recomendados são inferiores a 10%.
Logo, este planejamento foi pensado para gerar soluções com acidez residual adequada para
determinação de analitos inorgânicos por ICP OES.
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A Erro! Fonte de referência não encontrada.2 apresenta a matriz codificada para cada
experimento e os resultados obtidos para a acidez final dos digeridos.
Tabela 2 ‐ Matriz de Planejamento Box‐Behnken para otimização do preparo de amostra
utilizando micro‐ondas.
Experimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C*
C*
C*
*Ponto central

X1(Potencia)
‐1
1
‐1
1
‐1
1
‐1
1
0
0
0
0
0
0
0

X2(Tempo)
‐1
‐1
1
1
0
0
0
0
‐1
1
‐1
1
0
0
0

X3(Volume de HNO3)
0
0
0
0
‐1
‐1
1
1
‐1
‐1
1
1
0
0
0

Acidez (%)
7,5
9,2
7,9
12,8
1,8
2,3
16,4
12,9
3,5
2,2
14,9
15,0
6,5
6,4
6,0

Observando os valores contidos na Tabela 1, pode‐se notar que a acidez variou de cerca
de 2 a 17%. Aplicando metodologia de superfície de resposta com os dados obtidos para acidez
residual, foi possível obter um modelo que descreve o domínio experimental avaliado, sendo o
mesmo descrito pela equação 1 apresentada a seguir.
RCC (%) = 6,13 + 0,45.X1 + 1,33.X12 + 0,35X2 + 1,88.X22 + 6,17.X3 – 0,88.X32
+ 0,80.X1.X2 - 1,0.X1.X3 + 0,35.X2.X3

Equação (1)

A equação 1 consiste na descrição matemática da superfície de resposta apresentada na
Figura 2. Este modelo é uma descrição dos valores de acidez residual dos digeridos para qualquer
condição experimental que se encontre dentro dos níveis estudados para os fatores. Observa‐se
na Figura 1 um ponto de mínimo, no qual o valor de acidez residual previsto foi de 6%. Para esta
condição, os níveis dos fatores foram de 750W, 12 minutos e 2,0mL de HNO3. Após esta, uma
etapa de 15 minutos de resfriamento se faz necessária para garantir as condições de segurança
de abertura dos frascos para transferência das amostras. A temperatura e pressão alcançadas
durante o de preparo foram de aproximadamente 200ºC e 70 bar, respectivamente. Após, este
procedimento as soluções resultantes apresentaram‐se límpidas e sem presença de sólidos
dissolvidos, indicando uma drástica redução da quantidade de matéria orgânica.
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Figura 2 ‐ Superfície de resposta obtida para o planejamento experimental Box‐Behnken.
Com relação aos efeitos dos fatores na acidez final residual, foi observado que apenas o
volume HNO3 apresentou‐se com significância positiva, ou seja, quanto maior o teor de ácido
nítrico utilizado maior ainda a acidez residual final da solução. Os demais fatores estudados não
apresentaram significância estatística sobre a resposta. Este dado é interessante, pois, quando se
utilizam condições mínimas dos fatores (potência e tempo), não se obtém completa digestão da
matriz da amostra, gerando valores maiores de acidez residual por excesso de ácido não
consumido durante a etapa de digestão. Todavia, quando os níveis dos fatores potência e tempo
foram altos, os valores de acidez final residual também se elevaram, resultado que não era
esperado. Este aumento pode se dar em função das reações de regeneração do HNO3 no interior
dos frascos de digestão, catalisadas pelas altas temperaturas alcançadas quando os níveis de
potência e tempo são altos (+1). Todavia, experimentos adicionais ainda são necessários para
comprovar esta observação.
A eficiência preditiva do modelo foi avaliada grafando‐se os valores previstos versus os
valores medidos por meio de titulação ácido‐base. Observa‐se uma relação linear entre os dois
conjuntos de valores, com um coeficiente de correlação de 0,97. A relação linear entre os valores
previstos e os valores experimentais demonstra a eficiência do modelo para prever a acidez final
dos digeridos em cada condição experimental. Já com relação aos pequenos desvios observados,
pode‐se atribuir ao erro aleatório, que é responsável pela pequena dispersão observada entre os
pontos. A Figura 3 apresenta a relação entre os valores previstos e os valores medidos para
acidez residual.
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Figura 3 ‐ Gráfico de valores preditos versus medidos para o planejamento experimental Box‐
Behnken utilizado no preparo de amostra.
Por fim, para avaliar a concordância do ajuste do modelo às condições reais foi utilizada
Análise de Variância ‐ ANOVA. Neste caso a avaliação é feita para observar se os desvios previstos
são semelhantes aos desvios medidos. A razão de F na análise de variância, sempre que o mesmo
for maior que 1 pode‐se concluir que a regressão feita possui significância estatística e que há
relação entre os fatores e a resposta. Entretanto, para que esta regressão não seja apenas
significativa, mas possa ser utilizada com fins preditivos, o valor da razão de F deve ser igual ou
superior a 4 (DE MELO, 2008; BEZERRA, 2008). O valor de F para o modelo foi de 12,01, o que
demonstra estatisticamente que o modelo desenvolvido possui capacidade preditiva. Após esta
avaliação estatística, o modelo foi validado, possuindo significância estatística de previsão das
condições de acidez residual para o preparo de amostra.
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, o planejamento experimental Box‐
Behnken se apresentou como uma importante ferramenta para obtenção dos níveis dos fatores
que geram os menores valores de acidez residual. Com apenas 15 experimentos, foi possível
obter um ponto ótimo para o sistema em estudo, fato que gerou economia de tempo, menor
consumo de reagentes e ainda forneceu um modelo matemático que descreve as condições
experimentais com significância estatística e capacidade preditiva.
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RESUMO
O estudo químico de plantas tem sua
fundamentação a partir da medicina popular que nos dá
os parâmetros iniciais de possíveis atividades presentes
nas espécies vegetais, algumas dessas substâncias
podem ser encontradas nos óleos essenciais que são
substâncias naturais de grande importância, tanto
farmacológica como econômica sendo utilizados em
perfumaria, cosméticos, alimentos e medicamentos.
Este trabalho teve como objetivo a extração do óleo da
Annona Crassiflora (araticum) utilizando um extrator
caseiro que fornece um sistema de extração em arraste
a vapor onde o material vegetal entra em contato
apenas com o vapor de água, após a extração do óleo, o

mesmo foi submetido à análise realizada por CG‐EM em
aparelho SHIMADZU QP 2010 SE com coluna DB‐1 (30 m
x 0,25 mm x 0,25 µm) trabalhando com programa de
aquecimento. O referido óleo apresentou como
compostos majoritários o cariofileno, D‐Limoneno e
Elixeno.

PALAVRAS‐CHAVE: Óleo essencial; araticum, análise, extrator caseiro.

ESSENTIAL OIL EXTRACTION OF ANNONA CRASSIFLORA (ARATICUM) BY THE DRAG STEAM
METHOD

Comentado [LA3]: Nomes científicos de espécies vegetais
devem estar em itálico.

ABSTRACT
Plant Chemical studies has its foundation from
popular medicine that gives us the initicial parameters
of possible activies present in plant species, some of this
substances can be found in their essential oils,
composed by natural substances with pharmacological
and economical importance being used in perfumery,
comestics, foods and medicine. This study aimed the
essential oil extraction of Annona Crassiflora (araticum)

using a simple extractor that provides a steam
distillation extraction. The essential oil compounds was
identified by GC‐MS on Shimadzu QP 2010 SE with DB‐1
(30 mx 0.25 mm x 0.25 mM) working with heating
program column. Caryophyllene, D‐limonene and
Elixene was determined as the major compounds.

Comentado [LA5]: Difere do informado no resumo.
Comentado [LA6]: corrigir
Comentado [LA7]: unidade diferente da informada no resumo.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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Extração do óleo essencial da Annona Crassiflira (Araticum) através do método de
Arraste a vapor
INTRODUÇÃO
As plantas com propriedades terapêuticas utilizadas no cuidado de saúde tradicional constituem
uma importante fonte de novos compostos biologicamente ativos. Elas aparecem como parte do cuidado
da saúde em muitas partes do mundo ao longo de décadas e têm despertado o interesse de vários
pesquisadores (COWAN, 1999; BELÉM, 2002; MICHELIN et al., 2005). Com o avanço da tecnologia e a

globalização nos últimos anos o homem tem buscado novas descobertas na área medicinal e de
cosméticos e, faz um grande esforço para obter novas substâncias químicas para o uso
farmacológico, através de estudos científicos em plantas da fauna e flora brasileira. (MOURA et
al., 2013).
Produtos naturais são substâncias produzidas por seres vivos encontrados na natureza,
com atividade biológica ou farmacológica, que podem ser usados na descoberta ou concepção de
produtos farmacêuticos. Dentre eles, podem‐se citar os óleos essenciais, que são compostos
voláteis obtidos de plantas e animais. Os mesmos são substâncias químicas que exercem as
funções de autodefesa das plantas, atraindo também animais polinizadores. (COSTA et al., 2012)
Segundo Silva‐Santos e colaboradores (2006) o conjunto dessas substâncias químicas
voláteis, presentes nos óleos essenciais apresenta várias classes orgânicas de ésteres de ácidos
graxos, mono e sesquiterpenos, fenilpropanonas, alcoóis, aldeídos, e em alguns casos, por
hidrocarbonetos alifáticos, entre outros. Diversos estudos foram realizados a partir da
volatilidade e da composição química contidas em diversos tipos de plantas, Viana (1998) afirma
que muitas plantas foram estudadas com base na sua composição química volátil, sendo que a
classe mais comum é a dos terpenos.
Os óleos essenciais são encontrados nas partes aéreas (folhas e ramos finos), cascas,
troncos, raízes, frutos, flores, sementes e resinas. Estes constituem‐se matéria‐prima de grande
importância na área industrial, na produção de cosméticos, na indústria farmacêutica e
alimentícia, sendo geralmente os componentes de ação terapêutica, no caso de plantas
medicinais (ZOGHBI, 1998).
Dentre as matérias primas mais utilizadas para sua produção, as flores, folhas, cascas,
rizomas e frutos são as mais importantes, a exemplo dos óleos essenciais de rosas, eucalipto,
canela, gengibre e laranja, respectivamente. Possui grande aplicação na perfumaria, cosmética,
alimentos e como coadjuvantes em medicamentos. São empregados principalmente como
aromas, fragrâncias, fixadores de fragrâncias, em composições farmacêuticas e orais,
comercializados na sua forma bruta ou beneficiada, fornecendo substâncias purificadas como o
limoneno, citral, citronelal, eugenol, mentol e safrol (SILVA‐SANTOS et al., 2006; CRAVEIRO,
1993).
Para Moura e colaboradores (2013) a obtenção destes compostos voláteis pode ser
realizada por diversos procedimentos, tais como: hidrodestilação, Arraste com vapor d’água,
extração a frio e a quente com solvente, enfleuragem, CO2 supercrítico fitois e outros.
Entretanto, os métodos de hidrodestilação e arraste com vapor de água são de longe os mais
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utilizados. Apesar de apresentarem semelhanças entre si, à composição química do óleo obtido
por estes processos podem ser acentuadamente diferentes, uma vez que a hidrodestilação
constitui‐se em um método onde o material vegetal fica em contato direto com a água em
ebulição, onde os constituintes voláteis são arrastados pelo vapor de água e em seguida,
condensados em sistema de refrigeração. Já o processo de arraste com vapor d’água tem a parte
vegetal da qual se deseja obter o óleo separado da água em ebulição, esta gera o vapor que é
direcionado para o material vegetal, arrastando os compostos voláteis que serão condensados
em seguida.
O araticum (Annona Crassiflira) ocorre em maior densidade em localidades típicas como
cerrado, entretanto essa espécie pode também se desenvolver em ambientes cujo solo possui
uma baixa oferta nutricional (MESQUITA et al., 2007). Os frutos possuem excelente sabor, aroma
e qualidade nutritiva, sendo muito consumidos in natura, apresentando rendimento médio de
55% a 65% em polpa, com potencial para a sua utilização na forma processada como polpa
congelada, sucos, geleias e sorvetes (GOMES, 2009).
Estudos anteriores comprovam a capacidade antioxidante e a presença de substâncias
como fenóis e antocianinas nas folhas da Annona Crassiflora (araticum) desta forma a extração e
avaliação da composição química do óleo essencial proveniente desse material, principal objetivo
do presente trabalho, irá possibilitar um maior conhecimento a cerca dessa espécie.

Comentado [LA9]: Uma vez citado todo nome cientifico da
espécie trabalhada, sugiro que abrevie o gênero quando cita‐la
novamente. Ex.: A. Crassiflora .

MATERIAL E MÉTODOS
1. Extrações por Arraste a vapor
1.1 Fabricação do Extrator
Os materiais utilizados: chapa de ferro de (2mx1m) com 1,2mm de espessura, uma válvula
de contenção de 25 mm, dois spray (150g) de tinta de alta temperatura, solda oxiacetilênica,
foram adquiridos no comércio local da cidade de Apodi‐RN. A resistência elétrica e o termostato
de temperatura regulável foram comprados em lojas especializadas no município de Fortaleza‐
CE.
A chapa de ferro foi modelada em formato cilíndrico e suas partes soldadas com solda
oxiacetilênica, em seguida adaptado a resistência elétrica com o termostato para o sistema de
aquecimento de água juntamente uma válvula esvaziamento do extrator. No seu interior foi
colocada uma peneira metálica para separação do material vegetal e da água em ebulição. Por
fim, foi confeccionada uma campânula metálica com vedação através do selo d’agua existente na
parte superior do extrator (Figura 1).
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Comentado [LA10]: Se usar o “de” antes não precisa colocar
entre parênteses, e não deve estar tudo junto como apresentado.

Figura 1 ‐ Dimensões do Extrator do Óleo essencial
1.2 Método de Extração
Para a extração do óleo essencial foram utilizadas folhas de araticum coletadas na zona
rural da cidade de Apodi‐RN. Após trituradas, as mesmas foram colocadas dentro do extrator já
contendo a quantidade de água especifica (10 L) em seu interior, em seguida a campânula
metálica foi selada com água, sendo a mesma adaptada a um sistema de resfriamento
(condensador) ilustrado abaixo (Figura 2).
Comentado [LA11]: Deve ter espaçamento separando do texto.

Figura 2 ‐ Sistema de Extração do Óleo essencial.
Após o sistema montado e já com a matéria, a resistência foi ligada aquecendo assim a
água em seu interior, o vapor de água entra em contato com o material vegetal arrastando o óleo
essencial que passa em seguida por um sistema de resfriamento onde o vapor é condensado e o
óleo essencial é separado e coletado. O tempo de extração (desde o início do aquecimento) foi
de 5 horas ininterruptas.
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A análise da composição química do óleo essencial da espécie foi realizada por CG‐EM em
aparelho SHIMADZU QP 2010 SE com coluna DB‐1 (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) trabalhando com
programa de aquecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise do cromatograma e dos espectros de massas obtidos após extração e injeção da
amostra em CG‐EM possibilitou a identificação dos constituintes do óleo essencial de Annona
Crassiflora. A Figura 3, a seguir, apresenta o cromatograma obtido no estudo em questão.

Comentado [LA12]: Dentro do texto deve iniciar com letra
minúscula.

Figura 3 – Cromatograma do óleo essencial das folhas de Annona Crassiflora (araticum)
O referido cromatograma apresentou um total de 20 picos referentes aos componentes
presentes no óleo do araticum. Deste total 14 substâncias foram identificadas pela comparação
dos seus espectros de massas com dados da literatura, totalizando 96,7 % de sua composição
total. Os dados de composição bem como a abundância de cada substância são apresentados na
Tabela 1 a seguir.
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Comentado [LA13]: Minúscula.

Tabela 1 – Composição Química do óleo essencial de Annona Crassiflora (araticum)

Comentado [LA14]: Porque esta em maiúsculo?
Comentado [LA15]: Apenas o cientifico deve estar em itálico.

Entrada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Composto
α‐Pineno
Sabineno
β‐Pineno
β‐Mirceno
D‐Limoneno
β‐Ocimeno
Linalol
Cariofileno
Humuleno
Germacreno
Elixeno
Espatulenol
Óxido de cariofileno
Fitol
Total
T.R = tempo de retenção

T.R (min)
8,355
9,720
9,830
10,330
11,695
12,415
14,340
25,925
27,050
27,940
28,455
31,000
31,185
39,790
‐‐

% Composição total
1,5
0,6
7,7
1,5
19,8
1,7
0,6
30,0
2,6
6,7
13,6
5,4
4,4
0,6
96,7
Comentado [LA16]: Fonte deve ser menor.

De acordo com a Tabela 1, observa‐se que o Cariofileno é o componente de maior
abundância no óleo essencial do araticum (30,0 %) seguido do D‐Limoneno (19,8 %) e do Elixeno
(13,6 %). As estruturas dos compostos majoritários encontram‐se representados na Figura 4.

Cariofileno

D-limoneno

Elixeno
Comentado [LA18]: Deve conter espaçamento depois, para
separar do próximo subtítulo.

Figura 4 – Compostos majoritários do óleo essencial de araticu
CONCLUSÃO

Comentado [LA19]: Corrigir.

O uso de técnica de arraste em vapor de água é um bom meio para extração de óleo
essencial em vegetais visto que não ocorre contato direto do material com a água em
aquecimento evitando assim a formação de artefatos e gerando um material com maior
confiabilidade.
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A extração do óleo essencial do araticum possibilitou a identificação e determinação de
14 constituintes voláteis tendo o cariofileno (30,0 %), D‐limoneno (19,8 %) e Elixeno (13,6 %)
como compostos majoritários.
Pretende‐se ainda estender o estudo para análise sazonal do óleo em diferentes métodos
de extração para avaliar a influência dos mesmos na sua composição química.

Comentado [LA20]: Também deve iniciar com letra maiúscula
para padronizar com os nomes dos outros dois constituintes.
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