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Apresentação
Os tempos que se nos apresentam são verdadeiramente desafiadores. De um lado a ciência e a
tecnologia num processo de avanço acelerado. De outro, questões sociais provocadas por uma série de
contradições entre a produção e a distribuição de bens e renda impulsiona a comunidade acadêmica a
busca de investigar possibilidades de discussão e, quem sabe, sugerir soluções a tais questões. Nesse
sentido, as Faculdades de Tecnologia de Piracicaba Dep. “Roque Trevisan” e de Araçatuba, por meio de
seu periódico Bioenergia em Revista: Diálogos oferece à comunidade acadêmica mais um número, cuja
proposta segue pensando a formação tecnológica, porém considerando sempre a relevância da pesquisa,
inovação e dialogicidade como elementos constituidores desta formação. Para tanto, o presente número
traz à reflexão temas que envolvem as áreas de abrangência deste periódico.
O artigo Biofábricas de mudas de cana-de-açúcar objetiva apresentar um estudo cuja principal
característica foi a produção de mudas pré-brotadas oriundas de cultivo de meristemas e destas mudas de
cana retirar os meristemas para produção de novas mudas e, assim promover um aumento exponencial de
mudas, em tempo reduzido. A cultura canavieira é conhecida como uma cultura que demanda escala de
plantio para conseguir retorno financeiro, portanto, as unidades industriais ocupam grandes áreas de
plantio. Novos cultivares com características genéticas para aumentar a produtividade e a quantidade de
açúcar produzida por área, aumentar a resistência às pragas e às doenças podem proporcionar uma
significativa redução nas áreas plantadas, desde que consigam ser implantadas rapidamente. Biofábricas de
mudas poderão produzir MPB (mudas pré- brotadas) com intuito de agilizar a substituição de cultivares
antigos, proporcionando também melhoria social e cultural. As mudas produzidas tiveram os parâmetros
biométricos e fisiológicos analisados e demonstraram bom potencial na utilização de polímero
hidrorretentores, para crescimento rápido, com economia de água. O cultivo In vitro apresentou resultado
positivo, portanto, a utilização do meristema de mudas jovens pode ser utilizada para a produção de novas
mudas. Existe uma relação entre a carga genética (cultivar) nas variáveis biométricas e fisiológicas e
relação com o crescimento das mudas, esta relação apresenta-se positiva para alguns cultivares e negativas
para outros, deste modo se faz importante o conhecimento prévio do cultivar para o posterior trabalho
com MPB.
Na esteira do estudo anteriormente apontado, o artigo Polímero Em Mudas Pré-Brotadas De Cana-DeAçúcar: Biometria visa discutir acerca da utilização de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar para a
instalação de novos canaviais. Tal processo apresenta inúmeras vantagens em relação ao método
tradicional de plantio, pois possibilita o aumento do número de perfilhos e a uniformidade, minimizando
as falhas no campo, diminuindo o número de mudas e o volume de carga a serem transportadas para o
plantio e, ainda, melhora a qualidade fitossanitária das mudas, utilizando menores quantidades de mudas
por área e segurança na variedade que está sendo plantada, além de um alto controle fitossanitário. A
hipótese deste estudo mostrou que é possível produzir mudas de cana-de-açúcar com melhor qualidade,
utilizando cultivares adequados com uso de polímeros hidrorretentores, levando a uma melhor
produtividade agrícola. O objetivo principal do estudo foi verificar se existe diferença entre os cultivares
(RB 867515, CTC 9001 e CVSP 070470), na produção de mudas pré-brotas de cana-de-açúcar e
determinar em qual dos cultivares avaliados a utilização de polímeros hidrorretentores agrícolas pode ser
mais vantajosa. O resultado do experimento mostrou que os genótipos (CTC 9001 e CVSP 070470) são os
mais indicados para produção de mudas pré-brotadas, e que a dose de 10g L-1 do polímero hidrorretentor
agrícola foi a de maior interesse na pesquisa, pois não comprometeu em nenhum momento o
desenvolvimento das mudas.
Na sequência das ideias acerca da produção e utilização de mudas, o artigo intitulado Estudo de
como a água magnetizada pode auxiliar na produção de muda de alface assevera que nos últimos anos têm sido
5

crescentes pesquisas científicas de inovação e tecnologia agrícola sobre a influência do campo magnético.
Este estudo se deu pela busca de novas técnicas capaz de facilitar e aumentar a produção sem utilização
excessiva de água tendo como objetivo avaliar o efeito do magnetismo na cultura da alface (Lactuca Sativa).
O experimento foi realizado na estufa da Faculdade de Tecnologia- FATEC de Presidente Prudente–SP e
constituiu no plantio das alfaces em duas bandejas com 120 células cada, irrigando uma bandeja com água
convencional e outra com água magnetizada, para que fossem comparados o fator de desenvolvimento da
parte aérea e raízes das alfaces. Os resultados mostraram que houve diferença significativa nas partes
analisadas o que permitiu concluir que o magnetismo apresenta efeitos que aceleram a germinação das
sementes em um menor período, o que aumenta a eficiência na produção.
Na busca de outro olhar sobre a temática Energia, o artigo Estabilidade à oxidação do biodiesel de soja
com adição do antioxidante do resíduo da indústria cervejeira propõe um estudo acerca de tal tema e aponta que,
devido às propriedades químicas, o biodiesel tende a se degradar facilmente, comprometendo a sua
qualidade. Para minimizar este processo, são adicionados antioxidantes no biodiesel que contribuem na
inibição da formação dos radicais no processo de oxidação lembrando que estas substâncias podem ser de
origem sintética e natural. Assim, o estudo objetivou avaliar a atividade antioxidante do resíduo da
indústria cervejeira em biodiesel de soja. Para tanto, foram feitos extratos aquosos e ácidos do resíduo
para a lavagem do biodiesel, com diferentes tempos de extração e concentrações, com os máximos valores
de tempo de indução de 6,03 e 6,00h, para os extratos aquoso e ácido, nas concentrações de 20 e 10g L-1 e
tempos de extração 6 e 4h, respectivamente. Desta maneira há evidências do potencial a inibição de
oxidação, quando equiparados ao valor de TI do biodiesel sem os extratos do resíduo.
Na linha de discussão da energia, o artigo Eficiência de um motogerador a gasolina adaptado para GLP
afirma que os altos custos dos combustíveis no Brasil fazem com que sempre se pesquise o melhor
custo/benefício para os motores em suas diversas finalidades. Este estudo teve como objetivo adaptar um
conjunto motogerador operado originalmente à gasolina, para operar a gás liquefeito de petróleo (GLP).
O equipamento foi abastecido com gasolina pura e testes foram realizados para verificar seu consumo.
Após realizar todas as modificações necessárias, GLP foi fornecido a este mesmo motogerador, o qual
operou durante os mesmos 30 minutos do seu combustível original e mediram-se, periodicamente, os
dados de corrente elétrica em circulação e da massa de combustível consumida. Este experimento gerou
gráficos, que ilustraram as diferenças de eficiência energética em motogeradores utilizando gasolina pura
(sem adição de etanol) e motogeradores utilizando o GLP em um mesmo regime de trabalho e pode-se
observar que o GLP é financeiramente viável quando se é utilizado o botijão P13 e que além da vantagem
do consumo, o GLP é importante na redução da emissão de poluentes para atmosfera por se tratar de um
combustível de queima limpa se comparado a outros combustíveis fósseis.
Na perspectiva econômica o artigo intitulado Análise comparativa com modelo DEA da Taxa SELIC e
inflação acumulada entre os anos de 1999 e 2016 encerra a presente edição apresentando uma abordagem
financeira com estudo estruturado no modelo DEA (Data Envelopment Analysis), para entender a taxa de
juros no Brasil. O diferencial está em se abordar o problema em termos das decisões de alta, baixa ou
manutenção, considerando as variações acima ou abaixo das metas, bem como a inflação acumulada e a
taxa Selic anual, tomadas pelo Copom como uma decisão variável, em vez de contínuas. O modelo do
estudo proposto se mostra parcimonioso e capaz de análise, com o uso dados do Banco Central do Brasil
e das decisões do Copom. O modelo permite que os parâmetros estimados definam o limiar para o qual o
Copom tomaria as decisões assimétricas, mas não encontra diferenças significativas entre os limiares de
alta e baixa, e conclui que a proximidade da menor amplitude entre inflação acumulada e taxa Selic
acumulada é fundamental e soberana para a eficiência da decisão. Analisando-se os dados, conforme
metodologia fica claro que a DMU ano 2012 foi a mais eficiente , quando se compara a inflação e a Selic,
pois a mesma teve índice igual a 1, posto que apresentou uma Selic acumulada de 7,25% e uma inflação
acumulada de 5,84%, e índice de eficiência maior que 0,648538 que é o referencial do estudo da pesquisa.
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A Editora

Chamada de artigos
A Revista Bioenergia em Revista: Diálogos convida pesquisadores, docentes e demais
interessados das áreas de Bioenergia, Gestão Empresarial, Agroindústria, Alimentos e áreas afins,
a colaborarem com artigos científicos, de revisão e/ou resenhas para a próxima edição deste
periódico.
As normas de submissão e análise estão disponíveis em nosso site –
www.fatecpiracicaba.edu.br/revista. Os trabalhos serão recebidos por via eletrônica em fluxo
contínuo, e os autores poderão acompanhar o progresso de sua submissão através do sistema
eletrônico da revista.
Os dados apresentados, bem como a organização do texto em termos de formulação e
encadeamento dos enunciados, das regras de funcionamento da escrita, das versões em língua
inglesa e espanhola dos respectivos resumos, bem como o respeito às Normas da ABNT são
de inteira responsabilidade dos articulistas.
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Biofábricas de mudas de cana-de-açúcar
Marques, Tadeu Alcides
Melo, Bruno de Lima
Fluminhan Júnior, Antonio
Silva, Paulo Antonio da

Resumo

O objetivo foi produzir mudas pré-brotadas oriundas de cultivo de meristemas e destas mudas de cana
retirar os meristemas para produção de novas mudas e assim promover um aumento exponencial de
mudas em tempo reduzido, para isto utilizou-se de polímeros retentores de água, no substrato utilizado
para crescimento das mudas. A cultura canavieira é conhecida como uma cultura que demanda escala de
plantio para conseguir retorno financeiro, portanto as unidades industriais ocupam grandes áreas de
plantio. Novos cultivares com características genéticas para aumentar a produtividade e a quantidade de
açúcar produzida por área, aumentar a resistência às pragas e às doenças podem proporcionar uma
significativa redução nas áreas plantadas, desde que consigam ser implantadas rapidamente. Biofábricas de
mudas poderão produzir MPB (mudas pré- brotadas) com intuito de agilizar a substituição de cultivares
antigos, proporcionando também melhoria social e cultural. As mudas produzidas tiveram os parâmetros
biométricos e fisiológicos analisados. As mudas demonstraram bom potencial na utilização de polímero
hidrorretentores, para crescimento rápido, com economia de água. O cultivo In vitro apresentou resultado
positivo, portanto, a utilização do meristema de mudas jovens pode ser utilizada para a produção de novas
mudas. Existe uma relação entre a carga genética (cultivar) nas variáveis biométricas e fisiológicas e
relação com o crescimento das mudas, esta relação apresenta-se positiva para alguns cultivares e negativas
para outros, deste modo se faz importante o conhecimento prévio do cultivar para o posterior trabalho
com MPB.
Palavras-chave: plantio, cultivo de meristema, cultura de tecido vegetal.
Abstract
The objective of this work was to produce, under greenhouse conditions, seedlings of sugarcane, free of
pests and pathogens, without the use of agrochemicals, and using hydro-retentor polymers together with
meristem cultivation. The sugar cane culture is known as a great culture, because only with planting scale
does it obtain financial return, so the industrial units occupy large areas of monoculture. New cultivars
with genetic traits to increase productivity and sugar content, resistance to pests and diseases can provide
a significant reduction in planted areas provided they can be rapidly deployed. Bio-factories of seedlings,
can produce Cane Seedling in order to speed up the replacement of old cultivars, also providing social and
cultural improvement. The biometric and physiological parameters analyzed demonstrated good potential
in the use of water-saving fast-growing hydro-polymer polymer. In vitro culture showed positive results,
so the use may be indicated to produce Cane Seedling. There is a relation between the genetic load
(cultivar) in biometric and physiological variables, in the growth of Cane seedlings.
Key words: cultivation, meristem cultivation, plant tissue culture.
Resumen
El objetivo de este trabajo fue producir, bajo condiciones de invernadero, plántulas de caña de azúcar,
libres de plagas y patógenos, sin el uso de agroquímicos, y el uso de polímeros hidrorretentantes junto con
el cultivo de meristemas. El cultivo de la caña de azúcar se conoce como una gran cultura, porque solo
con la escala de siembra obtiene un rendimiento financiero, por lo que las unidades industriales ocupan
grandes áreas de monocultivo. Los nuevos cultivares con características genéticas para aumentar la
productividad y el contenido de azúcar, la resistencia a plagas y enfermedades pueden proporcionar una
reducción significativa en las áreas plantadas, siempre que puedan desplegarse rápidamente. Las bio8

fábricas de plántulas pueden producir semillas de caña para acelerar el reemplazo de cultivares viejos, y
también proporcionar mejoras sociales y culturales. Los parámetros biométricos y fisiológicos analizados
demostraron un buen potencial en el uso de polímeros hidro-polímeros de rápido crecimiento que
ahorran agua. El cultivo in vitro mostró resultados positivos, por lo que puede estar indicado el uso para
producir semilla de caña. Existe una relación entre la carga genética (cultivar) en variables biométricas y
fisiológicas, en el crecimiento de las plántulas de Cane.
Palabras clave: plantación, cultivo de meristema, cultivo de tejido vegetal.
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INTRODUÇÃO
O cultivo da cana-de-açúcar além de proporcionar a produção de uma fonte de energia
renovável, devido ao seu grande potencial na produção de etanol, permite a grande redução na
emissão de gases poluentes. No século XXI, a conscientização da população em relação ao meio
ambiente vem ganhando proporções de relevância mundial, devido aos efeitos indesejáveis que a
utilização de combustíveis fósseis causa na atmosfera do planeta e aos efeitos desastrosos do
aquecimento global. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, tendo grande
importância econômica e social para o agronegócio brasileiro. A área cultivada na safra 2017/18
estima-se em torno de 10,2 milhões de hectares. A área de plantio nesta mesma safra está
estimada em 1,15 milhões de hectares, os quais se fossem plantados em sua totalidade com
mudas de cana (MPB) demandariam 15,3 bilhões de mudas, visto que se plantam as mudas
espaçadas 0,5m na fileira e o espaçamento usual entre fileiras é de 1,5m. Com o aumento
provável da demanda mundial por etanol oriundo de fontes renováveis, aliado às grandes áreas
cultiváveis e condições edafoclimáticas favoráveis à cana-de-açúcar, tornam o Brasil um país
promissor para o cultivo e exportação dessa cultura (CONAB, 2017) e uma expansão com
renovação de cultivares faz-se necessária.
A utilização do sistema de multiplicação de cana-de-açúcar através de mudas pré-brotadas
(MPB) pode contribuir para o aumento na velocidade da produção de mudas, associado a um
elevado padrão de fitossanidade, vigor, uniformidade nas linhas de plantio, acarretando
diminuição da área cultivada e redução do impacto ambiental (LANDELL, 2012). Em relação às
pragas e patógenos agrícolas que afetam a cultura, o aspecto da qualidade da muda tem grande
relevância, no sistema MPB o efeito destas pragas e doenças é minimizado pelo fato de ocorrer
seleção das gemas que originarão as mudas no viveiro, pois se elimina praticamente qualquer
risco na disseminação, constituindo-se uma das principais vantagens do sistema MPB (IAC,
2012). A obtenção de mudas de cana-de-açúcar com características adaptadas para cada região de
cultivo é um elemento fundamental para a qualidade da produção de açúcar, álcool e outros
subprodutos desta planta, bem como assegurar a adaptação da espécie nos diferentes locais onde
ela está sendo introduzida (MATSUOKA et al., 2005). A utilização agrícola de polímeros
sintéticos hidrorretentores é uma realidade para diversas culturas agrícolas. Esse polímero é um
produto sintético a base de poliacrilamida que possui uma grande capacidade de retenção e
armazenamento de água (AZEVEDO, 2000; AZEVEDO et al., 2002) quando incorporado ao
solo aumenta a disponibilidade de água e nutrientes às plantas, atuando como condicionadores de
solo (AZEVEDO, 2000; CORTÉS et al., 2007; CAMARA et al., 2011; BERNARDI et al., 2012).
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Artigos científicos relatam o efeito benéfico, no tempo de produção de mudas, no
percentual de pegamento de mudas, devido à utilização desse produto, quando incorporado ao
substrato para a produção de mudas de algumas espécies, tais como: o café (Coffea arabica L.)
(LIMA et al., 2003; MELO et al., 2005; MARQUES et al., 2013), a amoreira (Morus sp)
(MOREIRA et al., 2011) e o eucalipto (Corymbia citriodora) (BERNARDI et al., 2012). Com
produção estimada em 40 milhões toneladas, estima-se que a Região Sudeste do Brasil seja a
maior produtora de cana-de-açúcar do país, responsável nesta safra por 60,7% de todo açúcar
produzido. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás deverão permanecer nesta safra, como os
maiores produtores de açúcar (CONAB, 2016), deve-se salientar que nesta região do Brasil a
cana-de-açúcar produzida é de sequeiro, não sofrendo irrigação.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido no Centro de Estudos Avançados em Bioenergia e
Tecnologia Sucroalcooleira (CENTEC), localizado no Campus II da Universidade do Oeste
Paulista (UNOESTE), situada no Oeste do Estado de São Paulo, no município de Presidente
Prudente (51º 26’00” de Longitude Oeste de W.G e 22º 07’30” de Latitude Sul) a uma altitude
média de 433 metros. O clima da região é classificado como subtropical com temperatura e
precipitação média anual de 23,1ºC e 1.244 mm, respectivamente, com verão quente e inverno
com temperaturas moderadas e baixa precipitação (estação seca) (SETZER, 1966).
A espécie estudada foi a cana-de-açúcar (Saccharum spp.), os cultivares avaliados foram:
CTC 9002, IAC 91-1099 e o IACSP 95-5000. Colhidos em uma área homogênea e com solo
classificado como latossolo vermelho arenoso, típico da região Oeste Paulista. A retirada dos
colmos de cana-de-açúcar foi realizada em viveiros básicos com idade fisiológica de seis a dez
meses. As folhas e as palhas foram removidas no próprio campo durante a colheita, sendo um
local isolado do núcleo de produção das mudas, evitando assim o eventual transporte de pragas
agrícolas para o local de plantio e cultivo das plantas. Essa atividade foi realizada manualmente, o
que reduziu danos às gemas axilares. Os materiais biológicos ao chegarem à sala de
experimentação foram devidamente separados por cultivares, em seguida foram lavados com
água corrente e sabão neutro para a remoção de terra e outros tipos de resíduos oriundos do
campo. Após a lavagem de todos os colmos, foi utilizada uma guilhotina semiautomática com
lâmina dupla, devidamente desinfestado, com produtos à base de amônia quaternária para evitar
contaminação e oxidação durante o corte e a preparação dos minirrebolos (gema individualizada).
O espaçamento entre as lâminas da guilhotina determina o tamanho do minirrebolo, que para
esse modelo de multiplicação de mudas, sugere-se que seja de três centímetros, viabilizando
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bioenergia em revista: diálogos, ano 8, n. 2, p.8 - 18, jul./dez. 2018.
Marques, Tadeu Alcides; Melo, Bruno de Lima; Fluminhan Júnior, Antonio; Silva, Paulo Antonio da
Biofábricas de mudas de cana-de-açúcar

posteriormente o emprego da gema individualizada dentro do copo plástico de 180 (cento e
oitenta) mililitros. Nesta etapa, foi possível realizar uma seleção individualizada das melhores
gemas, essa seleção eliminou do processo os minirrebolos com sintomas de Diatraea saccharalis e
eventuais danos mecânicos das gemas axilares. Após o corte dos colmos de cana-de-açúcar e o
preparo dos mesmos em minirrebolos, foi feita uma seleção visual e individual em cada uma das
gemas para garantir que todas elas estivessem com as condições saudáveis e viáveis para o
plantio, em seguida cada um dos três cultivares avaliados foram devidamente separados em três
sacos de estopa identificados, após esse procedimento as gemas receberam um tratamento
térmico com água em banho-maria a 52 ºC por 30 (trinta) minutos, com o objetivo de ampliar a
sanidade e o vigor inicial das mudas pré-brotadas.
Após o tratamento térmico, realizou-se o plantio na sala de experimentação do
CENTEC, com a aferição da temperatura e da umidade diariamente. As mesas de plantação
foram fabricadas com restos de madeirite da construção civil da própria universidade. Em cada
uma das divisórias da mesa de brotação foram plantados 80 (oitenta) minirrebolos de cana-deaçúcar, em seguida foram cobertos com substrato Carolina Padrão® e mantidos a uma
temperatura entre 30 a 35°C, durante trinta dias. Todos os minirrebolos foram plantados com
três centímetros de comprimento e com dois centímetros de profundidade. As gemas foram
voltadas para cima. Nesta fase, a irrigação foi realizada com regador manual, dividida em dois
períodos (manhã e tarde), em cada um dos períodos foi irrigado 7,5 milímetros de água,
totalizando quinze milímetros de irrigação por dia em cada uma das parcelas da mesa (equivalente
a 15 litros por m2), quantidade suficiente para garantir a manutenção fisiológica do processo de
pré-brotação das plantas. Cada divisória da mesa de brotação, aqui chamada de (parcela),
apresentava 109 (cento e nove) centímetros de comprimento, 73 (setenta e três) centímetros de
largura e 10 (dez) centímetros de altura e/ou profundidade. A emergência do solo é o primeiro
sinal visível que a planta apresenta. Ocorre com cerca de vinte a trinta dias após o plantio. A
brotação ocorre de forma invisível, sob o solo e é o alongamento do caule em miniatura, também
chamado de colmo primário (SEGATO et al., 2006).
De acordo com Inman-bamber et al (2002) e Landell et al. (2012), nessa fase, as raízes, no
caso do minirrebolo, estão maiores e com maior capacidade de absorver água e nutrientes,
enquanto que a brotação se apresenta com a espessura de cinco a oito milímetros ao nível da
superfície do substrato / solo. A individualização ou “repicagem” aconteceu logo após o período
de pré-brotação das plantas na mesa, onde ocorreu um segundo processo de seleção, sendo que
as gemas que não emergiram ou que não brotaram foram descartadas e as que brotaram foram
transferidas para copos plásticos descartáveis de 180 mL, contendo substrato agrícola da marca
12
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Carolina Padrão® com o emprego das respectivas doses do polímero hidrorretentor: (0; 5; 10; 20;
40 g L-1), devidamente hidratado. Este manejo para o copo com o polímero já hidratado
contribuiu de forma significativa para o bom desenvolvimento da planta e não permitiu que no
momento da irrigação das mudas o gel que foi empregado ao substrato pudesse jogar o
minirrebolo para fora do copo.
Após a individualização, os copos plásticos com as gemas brotadas foram transferidos
para aclimatação na casa de vegetação por um período de trinta dias. Nos primeiros sete dias
utilizou-se uma proteção na parte superior da casa de vegetação com tela de sombrite a 50%, a
qual no decorrer da etapa foi sendo retirada. Este procedimento associado à manutenção de
elevada umidade relativa do ar no ambiente, teve como objetivo minimizar os efeitos negativos
de altas temperaturas. As lâminas e os turnos de irrigação foram definidos de acordo com o
desenvolvimento das plantas. Durante a primeira fase de aclimatação, as mudas foram avaliadas
semanalmente com relação à biometria (MARQUES, et al., 2014b). No fim dessa etapa, foi
realizada a primeira poda foliar com tesoura devidamente desinfestada em álcool 70%, esse
manejo estimulou o desenvolvimento radicular e minimizou as perdas de água. É a etapa final do
processo de mudas pré-brotadas, essa fase ocorreu em uma bancada a pleno sol, onde o objetivo
principal foi adaptar as mudas às condições de plantio no campo. O manejo de podas foliares foi
intensificado, com três podas ao longo de vinte e um dias. Ao final de sessenta dias, período do
ciclo completo, as mudas já apresentavam condições fisiológicas de serem retiradas dos copos e
foram transportadas para o laboratório onde o meristema apical foi novamente retirado, segundo
o mesmo protocolo descrito anteriormente e novamente procedeu-se a formação de uma nova
muda de cana-de-açúcar (MPB).
Estas mudas foram acompanhadas novamente até o período final de avaliação, e foram
removidas dos copos plásticos, lavadas com água corrente para retirada do substrato, e
submetidas à avaliação dos parâmetros biométricos de crescimento. Os procedimentos analíticos
envolveram a mensuração e avaliação quantitativa dos seguintes parâmetros: massa fresca das
raízes, massa seca das raízes, massa fresca da parte aérea, massa seca da parte aérea, porcentagem
de sobrevivência (contando o número de sobreviventes e comparando com o total inicial),
quantidade de perfilhos dentro do tubete, para cada um dos tratamentos (MARQUES et al.,
2014a).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação dos resultados, utilizando o teste F estatístico, demonstrou que apenas as
variáveis estudadas referentes ao diâmetro, número de folhas e as massas frescas e secas das
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raízes não apresentaram alterações que pudessem ser explicadas pelo fator tratamento (Quadro
1). No entanto todas as demais variáveis analisadas (altura das mudas, massas frescas e secas da
parte aérea, índice de clorofila aos 30, 45 e 60 dias após os tratamentos (DAT) e a eficiência
quântica do fotossistema II (Fv/Fm) (fluorescência) aos 30, 45 e 60 dias após os tratamentos
(DAT), foram alteradas significativamente pelo fator tratamento com doses de polímero
adicionadas no substrato, demonstrando que as doses de polímero promoveram alterações nessas
variáveis. Pode ser observado que a utilização de cultivares diferentes na produção de muda
também proporcionou alterações significativas nas mesmas variáveis, e também na variável
diâmetro médio do colmo, demonstrando que estas variáveis possuem uma relação de
interdependência dos atributos genéticos das plantas.
Algumas variáveis como: (massa fresca da parte aérea, índice de clorofila (30, 45 e 60 dias)
e fluorescência) apresentaram-se dependente da interação dos dois fatores (doses de polímero e
cultivar).

Estes resultados corroboram a hipótese de que a utilização de polímeros

hidroabsorventes possa interferir (positivamente) na produção de MPB, tanto na redução do
tempo, bem como evitando perdas de mudas por restrição hídrica e diminuição da capacidade
fotossintética e de crescimento (AZEVEDO, 2000; CORTÉS et al., 2007; CAMARA et al., 2011;
BERNARDI et al., 2012). As médias obtidas para variável Eficiência Quântica do Fotossistema
II (Fv/Fm) observadas durante todo o período do experimento com as doses do polímero
utilizados, não foram menores que 0,701, valor que se encontra entre 0,70 e 0,85, intervalo que
Silva et al. (2013) descrevem como sendo de plantas que estão com o aparelho fotossintético sem
danos. Esse comportamento provavelmente ocorreu devido às condições de temperatura e
luminosidade nos dias da avaliação.

No cultivo in vitro dos discos meristemáticos obtidos a

partir das mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar, foi notado que a primeira mudança ocorreu na
presença de luz, que foi a alteração na coloração das culturas celulares, passando de creme para
esverdeado. Após transferência das células para a luz, as mesmas iniciaram o processo de
diferenciação, onde algumas estruturas do vegetal são formadas, como folhas, por exemplo.
Ocorreu a formação de estruturas de coloração roxa que posteriormente deram origem às raízes.
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Quadro 1: Análise de Variância para as variáveis estudada (F), sendo: (NS) = Não Significativo a 5%; (*) =
Significativo a 5% e (**) = Significativo a 1%.
ALTURA DIÂMETRO N° DE
(cm)
(mm)
FOLHAS

ÍNDICE.

PARTE
AÉREA

RAÍZES

M. F.

M. S. M. F.

30

CLOROF
DIAS
45

.

60

MÉDIA
GERAL
FUORESC.

M. S

CULT

**

**

NS

**

**

NS

NS

**

**

**

**

TRAT

**

NS

NS

**

**

NS

NS

**

**

**

**

CULT
X
TRAT

NS

NS

NS

**

NS

NS

NS

**

**

**

**

CONCLUSÕES
Existe uma relação entre a carga genética (cultivar) nas variáveis biométricas e fisiológicas,
no crescimento das mudas de MPB. Os Polímeros hidrorretentores interferem na produção de
mudas pré-brotadas, como relatado na discussão do Quadro 1, pois variáveis como altura, massas
frescas e secas, eficiência quântica do fotossistema II foram alteradas significativamente. A
regeneração do meristema apical das MPB e a produção de novas mudas em quantidade maior
pode acelerar a produção e a qualidade na produção de mudas, podendo assim reduzir áreas
cultivadas com cana-de-açúcar, devido à melhor qualidade das mudas plantadas, fato que vai
proporcionar maiores produtividades e por consequência demandar menores áreas de produção.
Para a produção destas mudas faz-se necessária a criação de uma estrutura física e a utilização de
pessoas treinadas, que poderiam ser estimuladas através de políticas públicas a inserção de
pequenos produtores ou assentados de áreas próximas das produções canavieiras, realizando
assim a distribuição de renda, inserção social e diminuindo o impacto ambiental com a melhoria
da qualidade de vida.
Os próximos passos são realização de testes em unidades industriais com a participação
de grupos de pequenos produtores ou assentados, com políticas públicas adequadas para a
criação destas BIOFÁBRICAS de MPB.
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RESUMO
A utilização de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar para a instalação de novos canaviais, apresenta
inúmeras vantagens em relação ao método tradicional de plantio, pois possibilita o aumento do número de
perfilhos e a uniformidade, minimizando as falhas no campo, diminuindo o número de mudas e o volume
de carga a serem transportada para o plantio e ainda melhora a qualidade fitossanitária das mudas,
utilizando menores quantidades de mudas por área e segurança na variedade que está sendo plantada, além
de um alto controle fitossanitário. A hipótese do presente trabalho mostrou que é possível produzir
mudas de cana-de-açúcar com melhor qualidade, utilizando cultivares adequados com uso de polímeros
hidrorretentores, levando a uma melhor produtividade agrícola. O objetivo principal do trabalho foi
distinguir se existe diferença entre os cultivares (RB 867515, CTC 9001 e CVSP 070470), na produção de
mudas pré-brotas de cana-de-açúcar, e determinar em qual dos cultivares avaliados a utilização de
polímeros hidrorretentores agrícolas pode ser mais vantajosa. O resultado do experimento mostrou que os
genótipos (CTC 9001 e CVSP 070470) são os mais indicados para produção de mudas pré-brotadas, e que
a dose de 10g L-1 do polímero hidrorretentor agrícola foi a de maior interesse na pesquisa, pois não
comprometeu em nenhum momento o desenvolvimento das mudas.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Produtividade Vegetal. Agroecologia. Meio Ambiente.
ABSTRACT
The use of pre-sprouted sugarcane seedlings for the installation of new sugarcane plantations presents
innumerable advantages over the traditional planting method, since it allows the increase of the number of
tillers and the uniformity, minimizing the failures in the field, reducing the number of seedlings and the
volume of cargo to be transported to the planting and also improves the phytosanitary quality of the
seedlings, using smaller amounts of seedlings per area and safety in the variety being planted, besides a
high phytosanitary control. The hypothesis of the present work showed that it is possible to produce
sugarcane seedlings with better quality, using suitable cultivars with the use of water-repellent polymers,
leading to a better agricultural productivity. The main objective of the study was to distinguish between
cultivars (RB 867515, CTC 9001 and CVSP 070470) in the production of pre-sprout sugarcane seedlings,
and to determine in which of the evaluated cultivars the use of water-borne polymers may be more
advantageous. The results of the experiment showed that the genotypes (CTC 9001 and CVSP 070470)
are the most suitable for production of pre-budded seedlings, and that the dose of 10g L-1 of the
agricultural hydro-retentor polymer was of greater interest in the research, since no at no time
compromised the development of seedlings.
Keywords: Sustainability. Vegetable Productivity. Agroecology. Environment.
RESUMEN
La utilización de plantones pre-brotados de caña de azúcar para la instalación de nuevos cañaverales,
presenta innumerables ventajas en relación al método tradicional de plantación, pues posibilita el aumento
del número de perfiles y la uniformidad, minimizando las fallas en el campo, disminuyendo el número de
mudas y el volumen de carga a ser transportado a la plantación y aún mejora la calidad fitosanitaria de las
mudas, utilizando menores cantidades de mudas por área y seguridad en la variedad que está siendo
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plantada, además de un alto control fitosanitario. La hipótesis del presente trabajo mostró que es posible
producir mudas de caña de azúcar con mejor calidad, utilizando cultivares adecuados con el uso de
polímeros hidrorentadores, llevando a una mejor productividad agrícola. El objetivo principal del trabajo
fue distinguir si existe diferencia entre los cultivares (RB 867515, CTC 9001 y CVSP 070470), en la
producción de mudas pre-brotas de caña de azúcar, y determinar en cuál de los cultivares evaluados la
utilización de polímeros hidrostentores agrícolas puede ser más ventajosa. El resultado del experimento
mostró que los genotipos (CTC 9001 y CVSP 070470) son los más indicados para la producción de
plantones pre-brotados, y que la dosis de 10 g L-1 del polímero hidrorretent agrícola fue la de mayor
interés en la investigación, pues no ha comprometido en ningún momento el desarrollo de las mudas.
Palabras clave: Sostenibilidad. Productividad Vegetal. Agroecología. Medio ambiente.
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INTRODUÇÃO
Atualmente a região interiorana de São Paulo é onde se localiza a maior parte dos
canaviais, e o açúcar não é somente o seu principal produto, pois atualmente o álcool,
especialmente o etanol, vem se destacando economicamente, além de ser um combustível
alternativo, contribui para o desenvolvimento sustentável. O melhoramento genético
proporcionou o plantio em diferentes tipos de solos e regiões com climas diferentes, melhorando
a produtividade e a longevidade do canavial, que é de suma importância para os setores de
produção sucroenergético (DIAS, 1997).
O plantio de cana-de-açúcar utilizando o sistema de mudas pré-brotadas vem
possibilitando a redução do volume gasto de colmos por hectare, aumentando a taxa de
multiplicação, através da sanidade das mudas e uniformidade do plantio e utilização de um menor
volume de mudas no campo, com aumento na eficiência do plantio (LANDELL et al., 2012).
Um estudo realizado por Moreira e Boizio (2012), comprovou que a metodologia de
mudas pré-brotadas é rentável também para pequenos produtores de cana-de-açúcar, pois exige
baixo investimento e a formação dos viveiros para a multiplicação é rápida. Sendo que um viveiro
pode ser implantado de diferentes formas e aproveitando o uso de instalações já existentes.
Em canaviais comerciais, a multiplicação da cana-de-açúcar é realizada vegetativamente,
ou seja, de forma assexuada a partir dos toletes, que é parte da planta contendo gemas, reservas
nutricionais, hídricas e hormonais. A principal necessidade dos minirrebolos para uma excelente
brotação é a quantidade de água disponível no solo. Após o minirrebolo ser coberto com solo ou
substrato, havendo disponibilidade de água, ocorre a ativação do sistema enzimático, a produção
de hormônios, que controlam a divisão e o crescimento celular, tanto da gema axilar como
também dos pontos dos primórdios das raízes na zona radicular (LANDELL et al., 2012).
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A ocorrência de pragas e doenças é minimizada durante o processo de seleção das gemas
axilares. A utilização de mudas pré-brotadas permite a redução do volume de mudas e o melhor
controle na qualidade de vigor, redundando em excelentes canaviais. Também, a distribuição das
mudas nas áreas, induz ao melhor aproveitamento da água e de nutrientes reduzindo a
competição de perfilhos, situação comum em plantio mecanizado (IAC, 2012).
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De acordo com Landell et al., (2012), as fases para produção de mudas pré-brotadas
acontece a partir da retirada dos colmos, corte e preparo em minirrebolos, essas etapas devem ser
realizadas com material originado de viveiros básicos com idade fisiológica entre 6 a 10 meses. O
que permite melhor aproveitamento das gemas axilares ao longo do colmo. Para cortar o colmo e
preparar em minirrebolos, a guilhotina deverá estar devidamente desinfestada e deve ser utilizado
o espaçamento entre as lâminas de três centímetros, facilitando a utilização da gema
individualizada no tubete. Nesta fase, é também realizada a seleção das gemas isentas de danos
causados por pragas ou demais injúrias (XAVIER et al., 2008).
Para a produção de mudas pré-brotadas, torna-se necessária a prevenção das doenças que
possam interferir e comprometer economicamente a produção de uma muda que deveria ser
sadia. Tratamento térmico contra o raquitismo da soqueira inclui três tipos de etapas: água
quente, vapor de água quente e ar quente. Brotação é uma etapa do processo que ocorre em
substrato agrícola, por meio de mesa de brotação, podem ser utilizados materiais reutilizados para
sua construção ou até mesmo adaptações de locais para esta fase (MILNER, 2001).
A utilização de polímeros hidrorretentores contribui com o aumento da capacidade de
retenção de água no solo, reduzindo a frequência de irrigação e permitindo uma utilização mais
efetiva dos recursos solo e água (NIMAH et al., 1983; WANG; BOOGER, 1987).
De acordo com Melo et al., (2005), a utilização do substrato pode ser muito favorável no
desenvolvimento da planta sendo que, o aplique seja realizado com um produto de características
físico químicas adequadas e quantidades suficientes de elementos essenciais para o crescimento e
desenvolvimento da cultura.
Em diversos estudos com polímeros, desde a produção de mudas até nas culturas
perenes, por exemplo, produção de eucalipto, observa-se um grande aumento de produtividade,
diminuição na frequência de irrigação, melhor crescimento, maior número de perfilhos, melhor
retenção hídrica com maior umidade disponível para as plantas (MARQUES et al., 2013).
Os polímeros apresentaram-se eficientes na diminuição de condutividade hidráulica,
conseguindo reter mais água no solo, aumentando sua capacidade à medida que se aumentam as
doses, a utilização do polímero com o objetivo de aumentar a retenção hídrica no solo
(GERVÁZIO; FRIZZONE, 2004).

22

bioenergia em revista: diálogos, ano 8, n. 2, p.19 - 28, jul./dez. 2018.
Melo, Bruno de Lima; Santos, Luis Augusto Mauro
Polímero em mudas de cana-de-açúcar: biometria

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido no Centro de Estudos Avançados em Bioenergia e
Tecnologia Sucroalcooleira, instalado na Universidade do Oeste Paulista, situada no Oeste do
Estado de São Paulo, no município de Presidente Prudente.
O híbrido interespecífico estudado foi a cana-de-açúcar (Saccharum sp.), os cultivares
avaliados foram (RB 867515, CTC 9001 e CVSP 070470), colhidos em uma área agrícola
classificada como latossolo vermelho arenoso, típico da região do Oeste Paulista.
A retirada dos colmos de cana-de-açúcar foi realizada em viveiros com idade fisiológica
de dez meses, o que permitiu um maior aproveitamento das gemas axilares ao longo do colmo.
As folhas e as palhas dos colmos foram removidas no próprio campo durante a colheita, sendo
um local isolado do núcleo de produção das mudas, evitando assim o eventual transporte de
pragas agrícolas para o local de instalação e cultivo das plantas, essa atividade foi realizada
manualmente, o que reduziu danos físicos às gemas axilares.
Os colmos de cana-de-açúcar ao chegarem ao ambiente de experimentação foram
devidamente separados por cultivares, em seguida todos eles foram lavados com água corrente e
sabão neutro para remoção de terra e outros tipos de resíduos oriundos do campo. Após a
limpeza externa de todos os colmos de cana-de-açúcar, foi utilizada para separar as gemas axilares
dos colmos em minirrebolos individualizados uma guilhotina semiautomática de lâmina dupla,
que foi devidamente esterilizada com produtos à base de amônia quaternária, com intuito de
evitar contaminação e oxidação durante a preparação dos minirrebolos.
O espaçamento entre as lâminas da guilhotina determina o tamanho do minirrebolo, que
para esse modelo de multiplicação de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar, foi de três
centímetros, viabilizando posteriormente o emprego da gema axilar individualizada ser plantada
dentro do copo plástico de cento e oitenta mililitros. Nesta etapa, foi possível realizar uma
seleção individualizada das melhores gemas axilares, essa seleção eliminou do processo as que
apresentavam sintomas de Diatraea saccharalis (broca do colmo) e eventuais danos mecânicos.
Após o corte dos colmos de cana-de-açúcar e a obtenção dos mesmos em minirrebolos,
foi feita uma seleção macroscópica e individual em cada uma das gemas axilares para garantir que
todas estivessem com as condições saudáveis e viáveis para o plantio, em seguida cada um dos
três cultivares avaliados foram devidamente separados em três sacos do tipo estopa devidamente
identificados; Após esse procedimento as gemas axilares receberam um tratamento térmico com
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água em banho-maria à 52ºC por trinta minutos, com o objetivo de ampliar a sanidade e o vigor
inicial das mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar.
Após o término do tratamento térmico, foi feito o plantio dos minirrebolos de cana-deaçúcar em uma mesa de brotação de mudas, em casa de vegetação, todos os minirrebolos
apresentaram três centímetros de comprimento e foram instalados na mesa de brotação contendo
substrato agrícola Carolina Padrão®; todas as gemas axilares dos minirrebolos ficaram voltadas
para cima, facilitando o processo de emergência das plântulas, em seguida foram cobertos com o
substrato, mantidos a uma temperatura entre 30 a 35°C, por trinta dias.
A individualização aconteceu logo após o período de pré-brotação das plântulas, onde
ocorreu um segundo processo de seleção, as gemas axilares que não emergiram ou que não
brotaram foram descartadas, e as que brotaram foram transferidas para copos plásticos
descartáveis de 180 ml, contendo substrato agrícola Carolina Padrão®, com o emprego das
respectivas doses do polímero hidrorretentor agrícola Hydroplan-EB®: (0; 5; 10; 20; 40 g L-1),
nessa fase a manipulação das plântulas da mesa de brotação para os copos foi realizada com o
polímero agrícola hidratado em meio ao substrato, esse processo contribuiu de forma
significativa para o bom desenvolvimento da planta e não permitiu que no momento da irrigação
das mudas pré-brotadas o polímero agrícola jogasse o minirrebolo para fora do copo.
Após a individualização das plântulas em copos, as mesmas ficaram mantidas na casa de
vegetação para aclimatação por mais um período de trinta dias. Nos primeiros sete dias utilizouse uma proteção na parte superior da casa de vegetação com tela de sombrite a 50%, a qual no
decorrer da etapa foi sendo retirada. Este procedimento associado à manutenção de elevada
umidade relativa do ar no ambiente, tem como objetivo minimizar os efeitos negativos de altas
temperaturas. As lâminas e os turnos de irrigação foram definidos de acordo com o
desenvolvimento das plantas. Durante a primeira fase de aclimatação, as mudas foram avaliadas
semanalmente com relação à biometria (MARQUES, et al., 2014). No final da primeira etapa de
aclimatação, foi realizado a primeira poda foliar com tesoura esterilizada em álcool 70°C,
estimulando o desenvolvimento radicular e a diminuição das perdas de água.
A etapa final do processo de produção de mudas pré-brotadas ocorreu em uma bancada a
pleno sol, onde o principal objetivo foi adaptar as mudas às condições de plantio no campo. As
podas foliares foram intensificadas, com três podas ao longo de vinte e um dias (Figura 1 e 2).
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Figura 1: Mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar com excelente vigor fisiológico

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 2: Mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar em bancada a pleno sol

Fonte: Elaborado pelo autor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação à altura das mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar, observa-se que os
cultivares (CTC 9001 e CVSP 070470) foram os que apresentaram maiores alturas quando
comparadas com o cultivar (RB 867515), (Tabela 1).
Tabela 1: Resultados estatísticos para variável Altura das Mudas (cm), nos cultivares e tratamentos
utilizados
ALTURA DAS MUDAS
Dose do Polímero
Hidrorretentor Agrícola
RB 867515
CTC 9001
CVSP 070470
MÉDIA
(g/L-1)
0
11,80 Bb
14,30 Aa
14,50 Aa
13,53 A
5
11,80 Bb
14,00 Aa
14,80 Aa
13,53 A
10
12,80 ABb
14,00 Aa
14,60 Aa
13,80 A
20
14,20 Aa
14,00 Aa
14,60 Aa
14,27 A
40
12,00 Ba
14,80 Aa
14,70 Aa
13,83 A
MÉDIA GERAL
12,50 b
14,22 a
14,64 a
Letras maiúsculas diferença na coluna e letras minúsculas diferença na linha (p < 0,05), para teste de contraste entre
médias Scott-Knott.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Apenas o cultivar (RB 867515) apresentou resposta com as doses do polímero
hidrorretentor, sendo que as doses de 10 e 20 g/L-1 foi a mais baixa e com melhores resultados.
Deve-se salientar que os melhores resultados da (RB 867515) se igualam com os resultados dos
outros cultivares.
Em relação a variável número de folhas (Tabela 2) observa-se que o cultivar RB 867515
foi superior aos demais e, que nesta variável as doses não tiveram influencias para o cultivar RB
867515, no entanto para os cultivares (CTC 9001 e CVSP 070470) houve uma redução no
número de folhas com as doses de 10, 20 e 40 g/L-1.
De acordo com DIAS (1997), IAC (2012) e LANDELL et al. (2012) as mudas prébrotadas de maior porte e com folhas bem desenvolvidas apresentam maior possibilidade de
conferir qualidade e produtividade ao canavial.
Desta forma, os cultivares (CTC 9001 e CVSP 070470) devem ser preferidos na
elaboração de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar.
No entanto se as demais características do cultivar (RB 867515) forem de interesse, a
produção de mudas pré-brotadas para este cultivar deve utilizar polímero hidrorretentor agrícola,
que na pesquisa foi encontrada na dose de 10 g/L-1, no substrato.
Tabela 2: Resultados estatísticos para variável Número de Folhas, nos cultivares e tratamentos utilizados
NÚMERO DE FOLHAS
Dose do Polímero
Hidrorretentor
RB 867515
CTC 9001
CVSP 070470
MÉDIA
Agrícola (g/L-1)
0
4,8 Aa
4,0 Aa
4,6 Ab
4,3 A
5
4,4 Aa
4,0 Aa
4,0 Aa
4,1 A
10
4,2 Aa
3,4 ABb
3,4 ABb
3,7 B
20
4,6 Aa
3,2 Bb
3,2 Bb
3,7 B
40
4,2 Aa
3,4 ABb
3,4 ABb
3,7 B
MÉDIA GERAL
4,44 a
3,6 b
3,6 b
Letras maiúsculas diferença na coluna e letras minúsculas diferença na linha (p < 0,05), para teste de contraste entre
médias Scott-Knott.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao final de sessenta dias, as mudas já apresentavam condições fisiológicas de serem
retiradas dos copos e serem transferidas para o plantio no campo.
CONCLUSÕES
A produção de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar é possível, e para alguns cultivares
faz-se necessário a correção do substrato;
Os cultivares (CTC 9001 e CVSP 070470) são os mais indicados para produção de mudas;
A dose de 10 g/L-1 foi a de maior interesse no presente trabalho;
A utilização do polímero hidrorretentor agrícola Hydroplan-EB®, não comprometeu o
desenvolvimento das mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar.
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Estudo de como a água magnetizada pode
auxiliar na produção de muda de alface
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Resumo
Nos últimos anos têm sido crescentes pesquisas científicas de inovação e tecnologia agrícola sobre a
influência do campo magnético. Este estudo se deu pela busca de novas técnicas capaz de facilitar e
aumentar a produção sem utilização excessiva de água. O presente estudo teve como objetivo avaliar o
efeito do magnetismo na cultura da alface (Lactuca Sativa). O experimento foi realizado na estufa da
Faculdade de Tecnologia- FATEC de Presidente Prudente–SP e constituiu no plantio das alfaces em duas
bandejas com 120 células cada, irrigando uma bandeja com água convencional e outra com água
magnetizada, para que fossem comparados o fator de desenvolvimento da parte aérea e raízes das alfaces.
Os resultados mostraram que houve diferença significativa nas partes analisadas o que permitiu concluir
que o magnetismo apresenta efeitos que aceleram a germinação das sementes em um menor período, o
que aumenta a eficiência na produção.
Palavras-chave: magnetismo, alface, germinação.
Abstract
In recent years there have been increasing scientific research on agricultural technology and innovation on
the influence of the magnetic field. This study was based on the search for new techniques capable of
providing greater production without excessive use of water. The objective of this study was to evaluate
the effect of magnetism on lettuce (Lactuca Sativa). The experiment was carried out in the greenhouse of
the Faculty of Technology - FATEC of Presidente Prudente-SP and constituted in the planting of the
lettuces in two trays with 120 cells each, irrigating a tray with conventional water and another one with
magnetized water, so that they were studied and compared the development factor of the aerial part and
roots of lettuces. The results showed that there was a significant difference in the analyzed parts, which
allowed to conclude that the magnetism presents effects that accelerate the germination of the seeds in a
shorter period, which increases the efficiency in the production.
Keywords: magnetism, lettuce, germination.
Resumen
En los últimos años han sido crecientes investigaciones científicas de innovación y tecnología agrícola
sobre la influencia del campo magnético. Este estudio se dio por la búsqueda de nuevas técnicas capaz de
suministrar mayor producción sin utilización excesiva de agua. El presente estudio tuvo como objetivo
evaluar el efecto del magnetismo en la cultura de la lechuga (Lactuca Sativa). El experimento fue realizado
en el invernadero de la Facultad de Tecnología FATEC de Presidente Prudente-SP y constituyó en el
plantío de las lechugas en dos bandejas con 120 células cada una, irrigando una bandeja con agua
convencional y otra con agua magnetizada, para que fueran estudiados y comparados el factor desarrollo
de la parte aérea y las raíces de las lechugas. Los resultados mostraron que hubo diferencia significativa en
las partes analizadas lo que permitió concluir que el magnetismo presenta efectos que aceleran la
germinación de las semillas en un menor período, lo que aumenta la eficiencia en la producción.
Palabras clave: magnetismo, lechuga, germinación.
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INTRODUÇÃO
A formação de mudas de qualidade na produção de qualquer cultura é muito importante.
Desta forma, torna-se fundamental este estudo a respeito dos fatores que influenciam o
crescimento de mudas de alfaces e o uso de eletromagnetizado pode promover na produção e
redução do consumo de água (PUTTI, 2014).
Sales (2010) apresenta que o eletromagnetismo consiste em uma tecnologia que utiliza da
energia gerada pelo magnetismo, e quando projetada na água ela modifica a estrutura físicoquímica da água, tornando assim o modo mais eficiente de ser utilizada.
Campo magnético é uma região do espaço onde se manifesta o magnetismo, através das
chamadas ações magnéticas. Estas ações são verificadas à distância e apenas algumas substâncias
são influenciadas pelo campo magnético, como os materiais ferrosos. Estas substâncias são
chamadas de ferromagnéticas.
Quando uma corrente elétrica atravessa um fio condutor, cria em torno de se um campo
magnético. Este efeito foi verificado pela primeira vez por Hans Christian Orsted em abril de
1820 (SALES, 2010, p. 5)
Segundo Freitas (1999) apud Putti (2014), quando a água é submetida a influência de
campos magnéticos, ocorrem a cristalização e precipitação em soluções, influenciando na
alteração de sua morfologia.
Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo avaliar o desenvolvimento da muda de
alface com uso da água magnetizada em comparação com a água convencional, especificamente
avaliar o crescimento da parte aérea e raiz dessa cultura.
De origem asiática onde clima é temperado, a alface (Lactuca sativa L.) é boa fonte de
vitaminas e energia. É a hortaliça folhosa mais comercializada no Brasil, produzindo cerca de 350
mil tonelada, sendo 8 mil hectares de produção somente no estado de São Paulo
(ALMANAQUE DO CAMPO, 2018).
O clima influencia na produção, trata-se de uma hortaliça que se adapta ao clima ameno e
é no inverno que se atinge as maiores produções. Nas outras estações deve-se levar em
consideração o clima mais quente, resultando a baixa qualidade e ao alto preço, porém algumas
espécies foram melhoradas para o cultivo nas regiões tropicais (HENZ; SUINAGA, 2009).
Atualmente, com a ajuda da tecnologia existe a possibilidade de produzir hortaliças em
estufas, e assim obter maior controle com relação ao clima, tempo, doenças e entre outros
fatores. O projeto traz os resultados encontrados após a comparação entre a produção de mudas
de alface com água convencional e água magnetizada e todo o processo da produção. Desse
modo, a pesquisa buscou avaliar, tecnicamente, o desenvolvimento da muda de alface com uso da
água magnetizada em comparação com a água convencional, especificamente o crescimento da
parte aérea e raiz dessa cultura
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em uma estufa da Faculdade de Tecnologia FATEC de
Presidente Prudente, com início em 23 de julho/2017 até 16 de agosto de 2017 (Figura 1).
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Figura 1: Alunos realizando o experimento

Fonte: autores.

Constituiu no plantio de duas bandejas com 120 células cada, com sementes peletizadas
de alface de variedade "Vanda". Utilizou-se substrato vegetal. Empregou-se o delineamento
experimental de blocos ao acaso, de dez repetições de 12 células, totalizando 20 parcelas e 240
células (Figura 3).
Figura 2: Sementes de alfaces para germinação na bandeja

Fonte: autores.

Desde a semeadura até os 24 dias, a irrigação foi realizada com 4,0 ml de água em duas
aplicações diárias para cada célula, sendo que uma bandeja recebeu somente água magnetizada e a
outra água convencional (4,0 l. m-2, divididas em duas aplicações diárias de 2 mm). Foram
realizadas medições semanais da altura de 10 plantas selecionadas e no final foi medido o
comprimento das raízes.
Para magnetizar a água foi utilizado um imã Sylocimol 14 de 50 g, colocado dentro de um
recipiente plástico com capacidade para 2,0 litros de água, por cerca de 20 minutos (tempo
necessário para a magnetização). Após o uso a água era reposta.
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O Sylocimol magnetiza a água através de imãs interceptando e organizando os elétrons
que são os radicais livres da água (O- - e H+), ocorrendo troca iônica e pareamento iônico
durante a reagrupação da molécula da água formando a molécula de

H2O

mais fluida possível em

formato hexagonal (TIMOL, 2018).
O tempo necessário para magnetizar a água é de 20 minutos para 20 litros de água,
permanecendo magnetizada por até 48 horas em recipiente aberto, porém pode ter um período
indeterminado se for mantido em recipiente fechado.

Figura 3: Sylocimol utilizado no experimento

Fonte: autores.

No final do experimento as mudas eram retiradas das bandejas, lavadas para a limpeza do
substrato de suas raízes e realizavam-se as medições do comprimento da parte aérea e das raízes.
A figura 4: mostra alface irrigada com água convencional/ irrigada com água magnetizada.
Figura 4: Alface irrigada com água convencional/ com água magnetizada

Fonte: autores.
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A figura 5: mostra como foi retirada do substrato vegetal das mudas de alfaces
Figura 5: Substrato vegetal das mudas de alfaces

Fonte: autores.

As alfaces foram plantadas no dia 23 de julho de 2017 iniciando as medições com três
dias de fertilização. Estas foram colidas no dia 16 de agosto de 2017 totalizando o ciclo da muda.

RESULTADOS
Com relação ao comprimento médio da parte aérea as alfaces irrigadas com água
convencional tiveram 3,85 cm, e as alfaces que foram irrigadas com água magnetizada tiveram
4,30 cm, apresentando uma diferença de crescimento de 11,68% conforme pode ser visualizado
no gráfico 1.
Gráfico 1: Média da parte aérea dos alfaces: convencional e magnetizada (cm)
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Fonte: autores.
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Em relação ao comprimento médio da raiz, as plantas irrigadas com água convencional
foram 7,0 cm, e com água magnetizada 9,0 cm, com uma diferença de 28,57% conforme pode ser
visualizado no gráfico 2.
Gráfico 2: Média da raiz aérea dos alfaces: convencional e magnetizada (cm)
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Fonte: autores.

As medições realizadas semanalmente, de forma aleatória, nas 10 alfaces selecionadas
com água convencional e com água magnetizada trouxeram resultados como a média de
crescimento semana e a média de cada planta durante o ciclo de 24 dias, conforme tabela 1 baixo.
Tabela 1: Média semana das alfaces irrigada com água convencional

26/jul
02/ago
09/ago
16/ago
Média de cada
alface
Fonte: autores.

Média
da
semana

Alfaces com Água Convencional

Datas de
análises
A1
0,6
1,0
2,0
3,8

A2
0,5
0,9
1,9
3,4

A3
1,0
1,5
2,2
3,9

A4
1,3
1,7
3,0
4,6

A5
1,2
2,2
3,1
5,3

A6
0,7
1,0
2,0
3,8

A7
0,9
1,7
2,7
5,0

A8
1,2
2,3
3,3
5,6

A9
0,9
2,0
2,7
4,7

A10
0,7
1,9
3,2
4,0

1,85

1,68

2,15

2,65

2,95

1,88

2,58

3,1

2,58

2,45

O gráfico 3 originou-se da tabela 1.
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Gráfico 3: Média da raiz aérea dos alfaces: convencional (cm)
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Fonte: autores.

Os dados da tabela 2 mostram a média semanais do crescimento das alfaces com água
magnetizada, entre o intervalos de 26/ julho até 16 de agosto de 2018.
Tabela 2: Média semana das alfaces irrigada com água magnetizada
Alfaces com Água Magnetizada

Datas de
análises

A1

26/jul
02/ago
09/ago
16/ago
Média de cada
alface
Fonte: autores.

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

0,7
1,5
2,6
3,9

0,8
1,7
2,6
4

1,3
2,00
2,8
4,5

0,9
1,8
2,7
4,5

0,9
2,00
2,7
4,5

1,5
2,6
2,8
5,2

1,3
2,1
2,7
4,7

1,4
2,3
2,8
4,8

0,8
1,9
2,7
4,2

0,7
1,6
2,6
3,9

2,175

2,28

2,65

2,475

2,525

3,03

2,70

2,825

2,40

2,2

O gráfico 4 originou-se da tabela 2, das alfaces irrigadas com água magnetizadas.

Gráfico 4: Média da raiz aérea dos alfaces magnetizada (cm)
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Fonte: autores.

DISCUSSÃO
As mudas de alface irrigadas com água tratada magneticamente apresentaram melhores
resultados tanto no comprimento da parte aérea, como no comprimento das raízes.
Segundo Katsuki et al., 1996 e Hasson et al., 1985 (apud PUTTI, 2014, p. 14), o uso de
água magnetizada traz benefícios para a planta como aumenta a solubilidade de alguns minerais
ocorre a desgaseificação aumentando dessa forma a permeabilidade no solo, que
consequentemente aumenta a eficiência da irrigação. No experimento realizado obtivemos 12% a
mais de comprimento da parte aérea e 29% a mais de comprimento de raiz nos tratamentos onde
foi utilizada água magnetizada.
CONCLUSÃO
Conforme objetivo proposto, verificou-se que a altura da parte aérea e o comprimento
de raízes na produção de mudas de alfaces quando irrigadas com água tratada magneticamente,
apresentaram melhores resultados quando comparado com o irrigado com água natural. Desta
forma é possível reduzir dias do ciclo da produção da muda de alface, quando se utiliza o
tratamento magnético da água o que , consequentemente, aumentará a eficiência produtiva.

REFERÊNCIAS
ALMANAQUE DO CAMPO. Hortaliças: Alface. 2018. Disponível em:
<http://www.almanaquedocampo.com.br/verbete/exibir/111>. Acesso em: jun. 2018.
FIGUEIREDO, L. A. et al. Gestão da implantação do sistema de irrigação por água magnetizada aplicado no
cultivo de almeirão. ETIC – Encontro de Iniciação Científica. Disponível
em:<file:///C:/Users/usessr/Desktop/ENEPE_2017_FATEC/3318-8220-1-PB.pdf>Acesso
em: jun. 2018.
HENZ, Gilmar Paulo; SUINAGA, Fábio. Alface: Tipos de alface cultivados no Brasil. 2009.
Disponível em:
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/783588/1/cot75.pdf>. Acesso em:
jun. 2018.

36

bioenergia em revista: diálogos, ano 8, n. 2, p.29 - 38, jul./dez. 2018.
Martins, Moises da Silva; Marques, Tadeu Alcides; Santos, Daniele Carobina; Santos, Rachel Carobina
Pradela, Valter Alves
Estudo de como a água magnetizada pode auxiliar na produção de muda de alface

MENDONÇA, R. M. et al. Uso de água imantada no cultivo da alface em sistema hidropônico. Disponível
em:
<http://www.abhorticultura.com.br/biblioteca/arquivos/Download/Biblioteca/46_0055.pdf>
Acesso em: jun. 2017.
PUTTI, F. F. Produção da cultura de alface irrigada com água tratada magneticamente. FCA/UNESP,
Botucatu – SP, 2014.
SALES, Fábio Henrique Silva; LOPES, Joaquim Teixeira. A Influência do Campo Magnético na
Germinação e no Crescimento de Vegetais. Revista Eletrônica Multidisciplinar Pindorama do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Bahia, v. 1, n. 1, p.1-15, 2010.
TIMOL GROUP: Área Rural. 2018. Disponível em:
<http://www.timolgroup.com.br/content.asp?contentid=290>. Acesso em: jul. 2018.

37

bioenergia em revista: diálogos, ano 8, n. 2, p.29 - 38, jul./dez. 2018.
Martins, Moises da Silva; Marques, Tadeu Alcides; Santos, Daniele Carobina; Santos, Rachel Carobina
Pradela, Valter Alves
Estudo de como a água magnetizada pode auxiliar na produção de muda de alface

1 Martins, Moisés da Silva. É doutor em Ciências Ambientais e sustentabilidade área de
produção e Estudo de Eficiência – com uso de Dea – Análise Envoltória de Dados pela
Universidade Católica Dom Bosco. Mestre em Administração – Área das Ciências Aplicadas
em Empreendedorismo e Gestão de Negócios pela UEM/UEL. Possui graduação em Pedagogia
– Fac. de Ciências, Letras e Educação de Pres. Prudente (1985). Possui graduação em Física pela
Faculdade de Ciências e Educação de Pres. Prudente (1983). Graduação em Matemática – FAFIUNESP Faculdade de Ciências e Letras de Pres. Prudente (1979). Atualmente é professor do
Centro Est. De Educação Tecnológica Paula Souza e professor da Universidade do Oeste
Paulista. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Métodos e Modelos
Matemáticos, projetos, contabilidade, custos Econométricos e Estatísticos, atuando
principalmente no tema negócios. martinsmoises@bol.com.br.
2 Marques, Tadeu Alcides. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, em 1985, Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em 1991, no Setor de Açúcar e Álcool, atual
LAN. Doutorado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, em
1997, na Faculdade de Engenharia de Alimentos, setor de açucarados. De 1998 a 1999 atuou no
pós-doutorado em Tecnologia de Alimentos pelo CPQBA/UNICAMP, elaboração do Programa
Multimídia SuKroMedia. Atua desde 1999 como docente na Faculdade de Ciências Agrárias da
UNOESTE, atuando com empenho e eficiência na área de produção de biomassa para
bioenergia. Iniciou atividades como docente pesquisador no programa de Pós-graduação em
Ciências Biológicas em 2000, e posteriormente no Programa de Mestrado/Doutorado em
Produção Vegetal em 2002. Recentemente (2013) no Mestrado em meio ambiente e
desenvolvimento regional (MMADRE). Diretor do Centro de Estudos Avançados em Bioenergia
e Tecnologia da Unoeste. Professor da Faculdade de Tecnologia de Piracicaba – Deputado
“RoqueTrevisan”. tmarques@unoeste.com
3 Santos, Daniele Carobina. FATEC – Presidente Prudente.
4 Santos, Rachel Carobina. FATEC – Presidente Prudente.
5 Pradela, Valter Alves. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz e Licenciatura em Matemática pela Universidade de Franca –
UNIFRAN. Possui especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Gestão
Agrícola do Setor Sucroalcooleiro. Possui Mestrado em Agronomia na Universidade do Oeste
Paulista – Unoeste. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em cana de açúcar.
Atualmente é Professor 1 do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e Professor
Assistente da Faculdade de Tecnologia FATEC de Presidente Prudente-SP. Atua como Perito
Judicial na área da Agronomia e Segurança do Trabalho nas esferas Civil, Trabalhista e Federal.

38

Estabilidade à oxidação do biodiesel de soja
com adição do antioxidante do resíduo da
indústria cervejeira
Gasperin, Katiane de Morais
Silva, Edenilson da
Boschen, Nayara Lais
Rodrigues, Paulo Rogério Pinto
Gallina, André Lazarin

Resumo

Devido as propriedades químicas, o biodiesel tende a se degradar facilmente, comprometendo a qualidade
deste biocombustível. Para minimizar este processo, são adicionados antioxidantes no biodiesel que
contribuem na inibição da formação dos radicais no processo de oxidação. Estas substâncias podem ser de
origem sintética e natural. A partir disso, esse trabalho tem como intuito avaliar a atividade antioxidante
do resíduo da indústria cervejeira em biodiesel de soja. Para isso, foram feitos extratos aquosos e ácidos do
resíduo para a lavagem do biodiesel, com diferentes tempos de extração e concentrações. Desse modo,
com os máximos valores de tempo de indução de 6,03 e 6,00h, para os extratos aquoso e ácido, nas
concentrações de 20 e 10g L-1 e tempos de extração 6 e 4h, respectivamente. Desta maneira há evidências
do potencial a inibição de oxidação, quando equiparados ao valor de TI do biodiesel sem os extratos do
resíduo.
Palavras-chave: biocombustível, bioenergia e oxidação.
Abstract
Due to the chemical properties, biodiesel tends to degrade easily, compromising the quality of this biofuel.
To minimize this process, antioxidants are added in the biodiesel that contribute to the inhibition of
radical formation in the oxidation process. These substances may be of synthetic and natural origin. From
this, this work aims to evaluate the antioxidant activity of the brewing industry residue in soybean
biodiesel. For this reason, aqueous and acidic extracts of the residue were made for washing the biodiesel,
with different extraction times and concentrations. Thus, with the maximum induction time values of 6.03
and 6.00h, for the aqueous and acidic extracts at the concentrations of 20 and 10g L-1 and extraction times
6 and 4h, respectively. Thus, there is evidence of the potential for oxidation inhibition, when compared to
the TI value of the biodiesel without the extracts of the residue.
Keywords: Biofuel, bioenergy and oxidation.
Resúmen
Debido a las propiedades químicas, el biodiesel tiende a degradarse fácilmente, comprometiendo la calidad
de este biocombustible. Para este proceso, son los antioxidantes en el biodiesel los que contribuyen en la
inhibición de la oxidación de los radicales en el proceso de oxidación. Estas sustancias pueden ser de
origen sintético y natural. A partir de eso, el trabajo tiene como actividad una actividad antioxidante del
producto de la industria de cerveza en biodiesel de soja. En el caso de los biocombustibles, se observó un
aumento en la producción de biodiesel. De este modo, con los máximos valores de tiempo de inducción
de 6,03 y 6,00h, para los extractos acuoso y ácido, en las concentraciones de 20 y 10g L-1 y tiempos de
extracción 6 y 4h, respectivamente. De esta manera, hay evidencias del potencial a la inhibición de
oxidación, cuando se asimilan al valor de TI del biodiesel sin los extractos del residuo.
Palablas-clave: biocombustible, bioenergía y oxidación.
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INTRODUÇÃO
Quando se aborda sobre a matriz energética mundial a utilização dos combustíveis
fósseis, não renováveis, ganham destaque. Entretanto, o consumo deste tipo de combustível
aumenta a concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, podendo contribuir com as
mudanças climáticas e com o aquecimento global. Diante deste cenário é preciso buscar
alternativas de combustíveis renováveis, para amenizar e mudar gradativamente essas
consequências climáticas (ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2009, p. 92).
Em decorrência da utilização de combustíveis fósseis e em resposta aos problemas
ambientais, os estudos de energias renováveis vêm ganhando espaço no meio científico (Miranda,
2013, p. 1), pois estas diminuem a utilização de recursos que são finitos dos combustíveis fósseis
e reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Projeções apontam que a utilização da biomassa,
na matriz energética, será de até 20% ao fim do século XXI (GOLDEMBERG, 2009, p. 582).
Entre estas energias renováveis, existem os biocombustíveis, destacando-se especialmente o
biodiesel, que está progredindo diante do cenário da matriz energética brasileira e mundial
(TEIXEIRA; TAOUIL, 2010, p. 29).
O biodiesel é um biocombustível, do qual as fontes são de óleos vegetais, gorduras
animais ou gorduras residuais, que através dos processos de transesterificação e esterificação são
utilizados na produção (TEIXEIRA; TAOUIL, 2010, p. 21).
Segundo a PETROBRÁS (2007), o biodiesel possui vantagens quando comparado ao
diesel mineral, pois os gases liberados na sua combustão são absorvidos pela própria biomassa,
além disso, a produção proporciona inclusão social e desenvolvimento de novas tecnologias, além
de que para os motores dos automóveis a vida útil do motor é aumentada devido aos altos
indicies de lubrificação do biodiesel.
No entanto, o biodiesel é de fácil degradação, pois os ácidos graxos insaturados contidos
em óleos e gorduras, utilizados como matéria prima para a produção do biodiesel, são de fácil
oxidação, principalmente pela ação da luz e o contato com o oxigênio do ar (MEHER; VIDYA
SAGAR; NAIK, 2006, p. 265). Para aumentar a resistência à oxidação, é necessário adicionar ao
biodiesel, substâncias inibidoras, ou seja, antioxidantes. Os antioxidantes atuam, estabilizando os
radicais livres formados no processo de oxidação do biocombustível, assim maximizando o
tempo de estocagem do biodiesel (BORSATO et al., 2010, p. 1726).
Os antioxidantes usualmente empregados no biodiesel são sintéticos como, por exemplo,
TBHQ (tetrabutilhidroquinona), BHT (butilhidroxitolueno) e propilgalato (PrG), devido uma alta
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estabilidade química, são capazes de transformar-se em radicais livres e se estabilizar sem
propagar a oxidação (MITTELBACH; SCHOBER, 2003, p. 817).
Existem também os antioxidantes naturais, como vitamina C, A e E (tocoferol) e
compostos fenólicos, que estão presentes em plantas e são divididos em dois grupos como
flavonoides e os ácidos fenólicos, todos contribuem com o aumento da estabilidade à oxidação
de óleos vegetais (MARTINS, 2010, p. 14).
Encontram-se na literatura estudos que comprovam que alguns antioxidantes sintéticos
possuem toxidade, com isso apresentando restrições de uso em alguns países (PEREIRA, 2010,
p. 5). Em vista disso, estudos envolvendo antioxidantes naturais alternativos vêm crescendo, uma
vez que são comumente encontrados em alimentos como, por exemplo, o ácido ascórbico já
utilizado como antioxidante natural para o biodiesel de soja (SCHUSTER et al., 2018, p. 189).
Porém, ocorre um discernimento ao utilizarmos antioxidantes oriundos dos alimentos,
pois este processo pode acarretar uma competição com a cadeia alimentar. Desse modo, são
analisadas outras possibilidades de fontes, como por exemplo, o resíduo da indústria de
cervejeira, que pode ser utilizado como uma alternativa de antioxidante para o biodiesel
(BOSCHEN, 2016, p. 59).
O resíduo da indústria cervejeira é a parte sólida e úmida obtida no primeiro processo de
fabricação das cervejas (BROCHIER; CARVALHO, 2009, p. 1392). Possui em sua composição
uma quantidade considerável de compostos polifenólicos, (FREITAS, 2006, p. 68) tais como,
ácido ferúlico, ácido p-cumárico, ácido sináptico, ácido cafeico, ácido siríngico, ácido 4-OHbenzoico, ácido clorogênico e ácido protocatecuíco, todos estes contribuintes na inibição de
formação de radicais do processo de oxidação (STEFANELLO et al., 2014, p. 3).
Este resíduo também é utilizado na alteração de características físico-químicas de
alimentos (Franco et al., 2015, p. 64), além disso, este subproduto é rico em proteínas e em
minerais (SOUZA, 2016, p. 1; STEFANELLO et al., 2014, p. 4).
No que se refere à disponibilidade, de acordo com Santos e Ribeiro (2005, p. 36), a
quantidade de resíduo produzido no processo de obtenção de cerveja é de aproximadamente 14 a
20 kg a cada 100 litros de cerveja. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria
da Cerveja (2016), se produz anualmente 13 bilhões de litros de cerveja. Dessa forma, a
quantidade aproximada de resíduo gerada anualmente no Brasil seria de 2,6 milhões de toneladas.
Os subprodutos da indústria cervejeira, quando descartados de maneira incorreta no
ambiente, têm potencial de provocar sérios danos, pois a composição do resíduo pode ser
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considerada poluente (SOUZA, 2016, p. 1). Para evitar esta possível contaminação do meio
ambiente, as indústrias são responsáveis pelo descarte adequado dos resíduos.
Atualmente, o resíduo de cervejaria está sendo utilizado em estudos da produção de
carvão ativado, (Hao et al., 2014, p. 522; Wakizaka; Miyake; Kawahara, 2016, p. 1), também para
o biossorvente de metais (Han et al., 2006, p. 1569) e adsorvente de corantes em águas residuárias
(Tsai et al., 2008, p. 73), assim como para o auxílio da alimentação bovina e/ou enviados para
aterros industriais, no entanto, este destino não é o mais adequado como descarte deste
subproduto, além do fato o custo deste procedimento (MELLO; PAYLOWSKY, 2002, p. 27).
Desta maneira, se faz necessário o reaproveitamento do resíduo gerado agregando valor e
minimizando de poluição ambiental.
Com base no exposto, o propósito deste trabalho é analisar a eficiência do resíduo da
indústria cervejeira como antioxidante para o biodiesel de soja B100. Utilizando-se, da extração
via aquosa e ácida do resíduo, com diferentes tempos de extrações e concentrações, para a
lavagem do biodiesel.
MATERIAIS E MÉTODOS
Produção do Biodiesel de Soja
O processo empregado na produção do biodiesel foi a transesterificação do óleo vegetal
de soja refinado, utilizando-se o metanol e como catalisador hidróxido de potássio (KOH), na
proporção em relação ao óleo de soja de 100:30:2 (v/v/m).
Inicialmente o óleo vegetal foi aquecido até atingir temperatura de 80⁰C,
concomitantemente em outro recipiente, o catalisador (KOH) foi dissolvido no metanol, essa
solução foi aquecida até atingir a temperatura de 40⁰C. Posteriormente, a mistura metanol+KOH
foi adicionada ao recipiente que contém o óleo de soja a 80⁰C, mantendo a temperatura de 60⁰C
da mistura reacional pelo tempo de 1 hora, sob agitação (GALLINA et al., 2010, p. 72).
O produto da reação foi adicionado em um funil de decantação, para a separação do
biodiesel da glicerina, por um período de 24h. O processo de lavagem está descrito no item 2.5.
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Obtenção do resíduo da indústria cervejeira
O resíduo bagaço de malte de cevada da indústria de cervejeira foi adquirido de um
pequeno produtor de cerveja da cidade de Realeza-PR. O resíduo foi seco em uma estufa da
marca American Lab, modelo AL-102/480 a uma temperatura de 60⁰C, com fluxo de ar, para
minimizar a proliferação de bactérias e fungos, sem danificar a amostra (BOSCHEN, 2015, p.
22). O resíduo seco foi moído em um moinho de facas, marca American Lab, modelo AL-0325
com peneira de 20 mesh.
Caracterização físico-química dos resíduos da indústria cervejeira
Determinou-se a caracterização físico-química do resíduo da indústria cervejeira, com o
intuito de identificar, os teores de umidade, cinzas e determinação lipídica. Todos os
procedimentos seguiram os métodos do Instituto Adolfo Lutz (1985) e foram feitos em triplicata.
Teor de Umidade
O teor de umidade foi realizado através da secagem do resíduo. Inicialmente, foi aquecida
uma cápsula de porcelana, em uma estufa da marca American Lab, modelo AL-102/480, por um
período de 2h na temperatura de 105ºC, posteriormente a cápsula foi resfriada em um dessecador
de sílica de gel. Posteriormente, foi aferida uma massa de 10g da amostra e adicionada a cápsula,
após a cápsula+amostra foi inserida na estufa e foi aquecida em um período de 3h na
temperatura de 105ºC.
Após a secagem, a amostra+cápsula, foi acondicionada em um dessecador até atingir a
temperatura ambiente e então a massa foi aferida. Este procedimento se repetiu até que a massa
da amostra não apresentasse variações. Para o cálculo foi utilizada a equação 1, onde U é a
porcentagem de umidade, N o n⁰ perda de massa em gramas e P o n⁰ de gramas da amostra
inicial (LUTZ, 1985, p. 102).
U=

100  N
P

(1)
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Determinação do teor de Cinzas
Para determinar teor de cinzas do resíduo da indústria de cervejaria, mensurou-se 5g da
amostra do resíduo em uma cápsula, que estava previamente aquecida em uma mufla da marca
Jung, modelo LF0421301 a 550ºC por um período de 2h e resfriada em um dessecador.
Em seguida, a amostra+cápsula, foi adicionada à mufla e aquecida a uma temperatura de
550ºC, por um período de 4 horas, posteriormente a amostra+cápsula foi inserida em um
dessecador até atingir a temperatura ambiente. Após este processo determinou-se a massa da
amostra incinerada e o cálculo utilizado para o teor de cinzas foi a equação 2, onde C é a
porcentagem de cinzas obtidas, N o nº de g de cinzas e P o nº de g da amostra (LUTZ, 1985,
p.105)
C=

100  N
P

(2)

Determinação Lipídica
A determinação lipídica ocorreu pelo método de extração Soxhlet, neste processo
utilizou-se uma amostra de 5g de resíduo seco, em seguida, adicionou-se a amostra no cartucho
do extrator e o balão de fundo chato contendo éter de petróleo, com um tempo de extração de 8
horas. Posteriormente, destilou-se o éter utilizado na extração e o produto desta destilação foi
seco em estufa (American Lab, modelo AL-102/480) a 105°C, por cerca de 1 h, após isso o
produto foi resfriado em um dessecador até atingir a temperatura ambiente. Repetiu-se o
procedimento descrito anteriormente até a massa da amostra se tornar constante. Para o cálculo
do teor de lipídios foi utilizado a equação 3, no qual o L é a porcentagem de lipídios resultadas, N
o n⁰ de gramas de lipídios e P n⁰ de gramas da amostra (LUTZ, 1985, p. 117; BRUM et al., 2009,
p. 850).
L=

100  N
P

(3)

Extratos Para Lavagem do Biodiesel
Com a finalidade de averiguar a eficiência do antioxidante derivado do resíduo foram
feitos dois tipos de extratos, denominados aquoso e ácido, cujas concentrações foram de 5, 10,
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15g L-1 e com tempos de extração de 2, 4 e 6 horas, de acordo com um planejamento
experimental.
Para o preparo do extrato aquoso, foi mensurada as massas de resíduo de acordo as
concentrações pré-determinadas, estas amostras foram acondicionadas em um cartucho e
inseridas no extrator Soxhlet, utilizando água como solvente e o tempo de extração variável de
acordo como planejamento. Após esse processo, o extrato foi adicionado a um balão de 500 mL
e completado o volume com água destilada para se obter a concentração definida anteriormente
(ANDREO; JORGE, 2006, p. 329).
Assim para obter o extrato ácido, também se mensurou as massas do resíduo nas
concentrações pré-estabelecidas que foram colocadas em um béquer de 50 mL, com adição de 50
mL do solvente ácido clorídrico (HCl), vedou-se o béquer com um papel filtro e aguardou-se
findar os determinados tempos de extração. Posteriormente, filtraram-se as amostras e, em
seguida, foram adicionadas a um balão de 500 mL e acrescentou água destilada até completar o
balão, resultando na concentração planejada. Estes extratos foram empregados para a lavagem do
biodiesel (BOSCHEN, 2015, p. 23).
Planejamento Experimental
Realizou-se um planejamento experimental, utilizando o programa Design Expert®, com
modelo estatístico cúbico (2³), variando o tipo de extrato (aquoso e ácido), tempo de extração e
concentração dos extratos, a resposta analisada foi a estabilidade a oxidação.
Obtenção das misturas biodiesel + antioxidante
As amostras foram separadas em dois lotes, sendo a primeira produzida do biodiesel
lavado da maneira convencional, ou seja, com a água destilada (controle) e a segunda parcela
foram de amostras produzidas a partir do processo de lavagem com os extratos aquoso e ácido
do resíduo da indústria cervejeira (5, 10 e 15g L-1). A lavagem ocorreu com a adição de 80 mL do
biodiesel e 25 mL do extrato ou água em um funil de decantação de 250mL, dessa maneira
agitou-se o funil e após a decantação de 24 horas é retirado o biodiesel lavado, vide Figura 1.
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Figura 1: Lavagem do biodiesel com extrato ácido 1A e com o extrato aquoso 1B

Fonte: Autoria Própria, 2016.

Estudo da eficiência dos extratos antioxidantes
Com o intuito de avaliar a capacidade antioxidante das amostras descritas no item 2.5, foi
realizado o ensaio de Estabilidade à Oxidação, seguindo a norma EN 14112 da resolução N º 45,
de 25.8.2014 da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), na
temperatura de 110°C, utilizando o equipamento Rancimat 873, da marca Metrohm, disponível
no laboratório do grupo de pesquisa GPEL na Unicentro. Adicionou-se 3g de amostra de
biodiesel de soja, acelerando o processo de oxidação através do aquecimento, com um fluxo de ar
com vazão de 10L min-1, obtendo como resultado o tempo de indução (TI) das amostras, este
ensaio foi realizado em triplicatas. (CINI et al., 2013 p. 80).
Caracterização físico-química do biodiesel
Após a determinação da amostra de maior eficiência antioxidante, foi realizado o controle
de qualidade do biodiesel, pela análise das propriedades físico-químicas, tais como: ponto de
fulgor, massa específica, cor, aspecto, potencial hidrogeniônico (pH) e condutividade elétrica.
Ponto de fulgor
As análises do ponto de fulgor foram executadas utilizando um equipamento de Ponto
de Fulgor PENSKY-MARTENS, vinculado com um termômetro com escala de 0 a 200ºC. A
norma utilizada foi a ASTM D92 da Resolução ANP Nº 51, de 25/11/2015 (CRUZ; LÔBO;
FERREIRA, 2009, p. 1598).
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Massa Específica
Foi utilizado um densímetro de marca Anton Par para análise dos ensaios de massa
específica a 20ºC, haste graduada que varia entre 850 a 900 kg m-3, de acordo com a norma
ASTM D1298 da Resolução ANP no 45, de 26 de agosto de 2008 (CRUZ; LÔBO; FERREIRA,
2009, p. 1598).
Cor visual e Aspecto
Esse processo ocorreu em uma proveta de 1L, analisando cuidadosamente a amostra
contra a luz, deve-se perceber se há presença de impurezas, e/ou água no fundo do recipiente e a
coloração do produto, de acordo com a Resolução ANP no 45, de 26 de agosto de 2008,
classificando-o como:
- Límpido e isento de impurezas (L.I.I)
- Límpido e com impurezas (L.C.I)
- Turvo e isento de impurezas (T.I.I)
- Turvo e com impurezas (T.C.I) (CRUZ; LÔBO; FERREIRA, 2009, p.1598).
Potencial Hidrogenoiônico (pH)
Para análise de pH foram utilizadas as fitas indicadoras marca Quali vidros e
comparados com as colorações contidas na caixa de fitas (GALLINA, 2011, p. 40).
Condutividade Elétrica
Neste ensaio foi utilizado um condutivímetro de marca DIGIMED, modelo DM-3PPE2, seguindo a norma ASTM D2624, de acordo com a Resolução no 50, de 23/12/2012 da
ANP, que determina critérios da utilização do biodiesel (GALLINA, 2011, p. 40).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Caracterização Físico-Química do Resíduo da Indústria Cervejeira
Na Tabela 1 são demonstrados os resultados da caracterização físico-química, calculadas a
partir das equações 1, 2 e 3. Observa-se que a porcentagem de umidade do resíduo foi de 8,04%,
este resultado é próximo ao encontrado para insumos da indústria cervejeira, como por exemplo,
o malte (4 a 6%), cevada (10 e 14%) (Curi; Venturini Filho; Nojimoto, 2009, p. 109) e fécula de
mandioca 14% (CEREDA, SOARES, ROÇA, 1989, p. 95). Em vista disso, essas variações de
teor de umidade podem ser explicadas pelos processos de transporte, manuseio, armazenamento
da amostra e pelo processo da obtenção da cerveja que utiliza água (CURI; VENTURINI
FILHO; NOJIMOTO, 2009, p. 109).
Tabela 1: Valores resultantes das análises Físico-químicas do resíduo da indústria cervejeira

TIPO DE CARACTERIZAÇÃO
Teor de Umidade
Teor de Cinzas
Teor Lipídico

RESULTADOS (%)
8,04+0,90
2,54+0,11
4,43+2,36

Um alto teor de umidade no resíduo pode acarretar um índice elevado de degradação,
decorrente de fungos e leveduras, por isso recomenda-se a utilização do resíduo no máximo em
10 dias, em condições de aerobiose. Neste mesmo sentido, deve-se ter cuidado no transporte do
resíduo, pois em distâncias superiores a 100km, pode-se potencializar a fermentação do resíduo
por microrganismos (CORDEIRO, 2011, p. 79).
Os valores de porcentagem descritos na Tabela 1 do teor de cinzas foi de 2,54%, ou seja,
a quantidade de material inorgânico presente no resíduo. O valor encontrado de porcentagem de
cinzas pode ser equiparado a outros teores de cinzas encontrados na produção da cerveja, como
por exemplo, o malte 1,56%, malte de fécula de mandioca 0,17% (Cereda, Soares, Roça, 1989, p.
97), bagaço úmido da cevada 0,77 % (Freitas, 2006, p. 63) e cerveja com mel 3,16%
(BRUNELLI, 2012, p. 22). Podem-se justificar essas variações de porcentagens contidas nas
substâncias, em razão da utilização de diferentes metodologias para a caracterização do teor de
cinzas, porém devem ser reprodutíveis (VENTURINI FILHO; CEREDA, 1998, p. 159).
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Posteriormente, determinou-se o valor de teor lipídico encontrado no resíduo que foi de
4,43%(Tabela 1), todavia, segundo a literatura é capaz de identificar determinações de lipídios, no
qual os valores de porcentagem se aproximam do valor encontrado, como por exemplo, bagaço
úmido da cevada 1,87% (Freitas, 2006, p.63), malte com 2,27% (Venturini Filho; Cereda, 1998, p.
159), cevada na faixa de 1-1,5% (Barbosa, 2016, p. 13), fécula de mandioca 0,08%(Cereda, Soares,
Roça, 1989, p. 96) e cerveja com mel 0,15%(BRUNELLI, 2012, p. 63). Estas porcentagens com
pequenas quantidades de teores de lipídios podem ser explicadas pela circunstância de que na
produção de cerveja devem-se utilizar insumos que não tenham uma grande quantidade de teor
lipídico (CEREDA, SOARES, ROÇA, 1989, p. 97).
Estabilidade a oxidação
Os resultados obtidos de acordo com o primeiro planejamento experimental estão
apresentados na Tabela 2.
Tabela 2: Resultados dos primeiros ensaios de estabilidade de oxidação, realizados em triplicata

Extrato

Concentração
(g L-1)
5

Aquoso

10
15

5

Ácido

10

15

Tempo
(Horas)

Valor de TI
(Horas)

2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
6

5,08+0,18
5,57+0,11
4,12+0,43
4,47+0,30
5,57+0,15
5,23+0,75
5,51+0,40
5,63+0,24
5,45+0,24
5,48+0,49
4,75+0,30
4,50+0,41
4,54+0,17
6,00+0,77
4,15+1,43
5,51+0,37
5,09+0,33
4,83+0,30

Observa-se, na Tabela 2, que os maiores valores médios de TI foram do extrato ácido na
concentração de 10g L-1, no tempo de extração de 4 horas com valor de 6,00 horas e em relação
49

bioenergia em revista: diálogos, ano 8, n. 2, p.39 - 62, jul./dez. 2018.
Gasperin, Katiane de Morais; Silva, Edenilson da; Boschen, Nayara Lais; Rodrigues, Paulo Rogério Pinto;
Gallina, André Lazarin
Estabilidade à oxidação do biodiesel de soja com adição do antioxidante do resíduo da indústria cervejeira

ao extrato aquoso o ensaio na concentração de 15g L-1, no tempo de extração de 4 horas, obteve
o valor de 5,63 horas. Entretanto, não atingiram o mínimo estipulado pela norma EN 14112 da
resolução N º 45, de 25.8.2014 da ANP, que é de 8 horas.
Sucessivamente, realizou-se o estudo estatístico dos resultados apresentados na Tabela 2,
obtendo-se um modelo estatístico-quadrático, com uma significância de 95%, conforme Tabela 3,
com intuito de verificar a superfície de resposta destes dados e nortear próximos ensaios.
Tabela 3: Dados resultados do Programa estatístico Design Expert®.
FONTE

P-VALOR

EFEITO

Modelo

0,3249

5,35

A- Tempo

0,2273

-0,1925

B- Concentração

0,1911

0,2100

C-Tipo de extrato

0,4360

-0,0989

AB

0,4310

0,1500

AC

0,3416

-0,1492

BC

0,5455

-0,0933

A²

0,0699

-0,5292

B²

0,6168

0,1333

Evidencia-se que na Tabela 3, dentre das variáveis estudadas, a concentração (0,2100) é o
fator que mais influência de maneira positiva no processo e o tempo de extração é a variável
numérica que contribui negativamente (-0,1925). No que diz respeito ao tipo de extrato, observase que o efeito desta variável é de -0,0989, ou seja, a mudança do tipo de extrato, de aquoso para
ácido, contribui negativamente no tempo de indução, sugerindo que o extrato aquoso apresenta
resultados maiores.
O efeito positivo encontrado para a concentração sugere que quando se varia do nível
menor para o nível maior desta variável o tempo de indução aumenta. Porém, quando se refere
ao tipo de extrato e ao tempo de extração a mudança de ácido para aquoso diminui o TI das
amostras, pois o efeito é negativo (BARROS NETO, 2010, p. 41).
Na Figura 2, estão apresentadas as superfícies de respostas para os extratos ácido (2A) e
aquoso (2B).
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Figura 2: Superfície de respostas dos ensaios do extrato ácido (2A) e dos ensaios do extrato aquoso (2B),
para o primeiro planejamento experimental

2A

2B
De acordo com a Figura 2A, a superfície de resposta não apresenta claramente um
melhor ensaio, todavia nota-se que na região do ponto central, ou seja, concentração de 10g L-1
no tempo de extração de 4 horas, os valores experimentais para este ensaio são superiores aos
preditos pela superfície de resposta. Desta maneira, pode-se sugerir que ensaios próximos do
ponto central podem resultar em valores maiores de TI, com isso foi realizado um novo
delineamento experimental, utilizando os mesmos valores do ponto central do primeiro
planejamento, variando 2 unidades acima e abaixo para a variável concentração e variando 1
unidade acima e abaixo do tempo de extração, vide Tabela 4.
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Similarmente, na Figura 2B a superfície de resposta não indicou uma região em que o
tempo de indução fosse significativamente maior quando comparado ao restante, porém pode-se
observar que na região de concentração de 15g L-1 e independentemente do tempo de extração os
valores de TI são maiores. Por consequência, pode-se sugerir que ensaios acima do valor descrito
anteriormente, podem originar valores superiores de TI. Portanto, foi realizado um novo
planejamento, considerando o ponto central como sendo a concentração de 15g L-1 e 4 horas de
extração, variando-se 5 unidades acima e abaixo para a concentração e 2 unidades para mais e
para menos de tempo de extração. Os resultados deste planejamento estão na Tabela 4.
Tabela 4: Resultados de TI da análise de estabilidade a oxidação do segundo planejamento para os extratos aquosos e
ácidos, realizados em triplicata

Extrato

Concentração (g L-1)

Tempo (Horas)

10

Aquoso

15

20

8

Ácido

10

12

Valor Médio De Ti
(Horas)

2

4,47+0,30

4

5,57+0,15

6

5,23+0,75

2

5,51+0,40

4

5,63+0,24

6

5,45+0,24

2

4,90+0,23

4

5,14+0,17

6

6,03+0,20

3

4,63+0,20

4

3,50+0,55

5

4,27+0,39

3

2,91+0,70

4

6,00+0,77

5

3,98+0,95

3

4,27+0,30

4

2,06+0,24

5

4,24+0,13

Nota-se na Tabela 4, que os maiores valores de TI para o extrato ácido, foi na
concentração de 10g L-1 e no tempo de extração de 4 horas, com TI de 6,00 horas, como obtido
anteriormente. Já no que diz respeito ao extrato aquoso houve um aumento de TI na
concentração de 20g L-1 e no tempo de extração de 6 horas, com 6,03 horas, quando comparado
ao planejamento anterior. Neste segundo planejamento os dados referentes ao extrato aquosos
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foram tratados estatisticamente, obtendo-se modelo linear, com uma significância de 90%. De
acordo com a Tabela 5, a variável que continua tendo maior influência para o aumento do valor
TI é o tempo de extração (0,3050) e a concentração (0,1333), tem menor influência nos valores
de TI. Destaca-se que, assim como, na análise anterior, o tempo de extração e a concentração
com efeito positivo, contribuem para o aumento do valor de TI (BARROS NETO, 2010, p. 41).
Na Tabela 5 estão apresentados os dados estatísticos do programa Design Expert®, com
modelo linear, das variáveis de tempo de extração e concentração do extrato aquoso.
Tabela 5: Dados estatísticos do programa Design Expert®
FONTE

P-VALOR
PROB > F

EFEITO

Modelo

0,2141

5,33

A- Tempo de Extração

0,1155

0,3050

B- Concentração

0,4521

0,1333

A Figura 3 apresenta a superfície de respostas dos resultados de TI do extrato aquoso. A
superfície de resposta dos dados de TI analisados estatisticamente para o extrato aquoso,
apresenta valores elevados de TI na região de concentração de 20g L-1, no tempo de extração de 6
horas, sugerindo que, em maiores concentrações e tempo de extração os valores de TI podem
atingir o mínimo de 8,00 horas, entretanto são necessários outros estudos nesta região da
superfície.
Figura 3: Superfície de resposta do segundo planejamento de ensaio do extrato aquoso
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Para os estudos estatísticos dos dados da estabilidade a oxidação do extrato ácido, no
segundo planejamento, não foi possível determinar um modelo estatístico, pois os modelos
testados obtiveram baixa significância, impossibilitando a análise destes dados.
Por conseguinte, com base nos estudos estatísticos delineou-se novas concentrações para
somente o extrato aquoso, nos quais foram 15, 20 e 25 g L-1e com tempo de extração de 4,6 e 8
horas. Entretanto, pode se identificar na Tabela 6, que nenhum dos valores de TI do terceiro
planejamento experimental se sobressaiu quando comparado aos valores de TI do segundo
planejamento experimental da Tabela 4, mantendo assim as concentrações do biodiesel com
adição de antioxidante do segundo delineamento experimental que apresentaram maiores valores
de TI.
Tabela 6: Resultados de TI da análise de estabilidade a oxidação do terceiro planejamento para o extrato
aquoso
VALOR MÉDIO DO
CONCENTRAÇÃO (g
TEMPO DE
EXTRATO
TEMPO DE
L-1)
EXTRAÇÃO (horas)
INDUÇÃO (horas)
15

Aquoso

20

25

4

5,63+0,24

6

5,45+0,24

8

0,26+0,02

4

5,14+0,17

6

6,03+0,20

8

4,93+0,14

4

4,36+0,16

6

5,79+0,35

8

5,37+0,27

Diante do exposto, os ensaios que apresentaram destaque do segundo planejamento
experimental no extrato aquoso e no extrato ácido foram comparados ao biodiesel sem adição de
antioxidantes (controle), para avaliar a eficiência destes métodos desenvolvidos.
Pode-se perceber na Tabela 7, o valor de tempo de indução do controle foi de 5,33 horas,
comparados ao valor de TI do biodiesel lavado com extrato ácido de 10g L-1 no tempo de
extração em 4 horas, houve um acréscimo no tempo de indução de 6,00 horas, no biodiesel
lavado com o extrato aquoso 20g L-1, no tempo de extração 6 horas, também ocorreu um
aumento no valor de TI 6,03 horas. Estes valores indicam a potencialidade antioxidante dos
extratos ácido e aquoso adicionado ao biodiesel. Os fatores que podem influenciar nos valores de
TI, podem ser, tais como, a superfície de contato do resíduo, o tempo de extração do resíduo,
características químicas dos compostos fenólicos contido no resíduo, entre outros (ANDREO,
JORGE, 2006, p. 324).
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Nos extratos ácidos e aquosos do resíduo, mesmo que não tenham atingido o tempo de
indução exigido pela Resolução ANP no 45, de 26 de agosto de 2008, de 8 horas, percebe-se o
aumento da estabilidade a oxidação quando adicionado ao biodiesel. Um dos fatores que pode ter
influenciado no aumento do TI, é a superfície de contato do resíduo. Antes da extração, o
resíduo passou pelo processo de secagem e foi moído, contribuindo para o aumento da superfície
de contato e para a desativação das enzimas lipoxigenase que atuam promovendo o efeito de
rancificação oxidativa (GÁMEZ-MEZA et al.,1999, p. 1445).
Em relação ao tempo de extração, utilizou-se no planejamento experimental de tempos
que variavam entre 2 a 6 horas, estando em conformidade com a literatura que limita o tempo de
extração de 1 min a 24 horas. Porém, evidencia-se que ao empregar um intervalo de tempo
excessivo de extração, pode acarretar a oxidação dos antioxidantes contidos no resíduo, assim
como ao utilizar temperaturas elevadas contribui para a degradação de ácidos fenólicos, tornando
desfavorável para a adição no biodiesel (ANDREO, JORGE, 2006, p. 326).
No resíduo da indústria cervejeira há uma grande variedade de compostos bioativos com
naturezas químicas diferenciadas, como por exemplo, a polaridade. Uma vez que, alguns
compostos fenólicos são insolúveis em água, mas se tornam solúveis quando adicionados ao
solvente (ANDREO, JORGE, 2006, p. 324). Entretanto, para os compostos antioxidantes se
tornarem solúveis, dependem da polaridade do solvente nele exposto, o seu nível de polimerizar,
a sua influência ao contato com outras substâncias e a produção de complexos solúveis (MIRA et
al., 2008, p. 995).
Segundo a literatura o extrato aquoso tem uma alta eficiência em extrair compostos
fenólicos antioxidantes, isso se dá por conta da sua polaridade (ANDREO, JORGE, 2006, p.
326). Dessa forma, segundo o paradoxo polar (Porter, 1993, p. 100), no qual explica a interação
de substâncias antioxidantes polares são extraídas facilmente em solventes apolares, já os
antioxidantes apolares são extraídos pelos solventes polares (GUERRA; LAJOLO, 2005, p. 48).
De acordo com este fato, é possível sugerir que houve a extração de antioxidantes que agem em
compostos apolares (biodiesel).
No que diz respeito ao extrato ácido, há relatos na literatura do estudo da extração de
antioxidante do resíduo da indústria cervejeira com solvente ácido (diluído), metanol e metóxido
de potássio, destacando que a extração ácida (HCl), tem maior eficiência. Isto é explicado pelo
fato de que o ácido protona as substâncias antioxidantes, mais especificamente a hidroxila
presente no anel aromático do elemento tocoferol, que em meio ácido se apresenta solúvel, este
possui propriedades antioxidantes (BOSCHEN, 2011, p. 37). Entretanto, os resultados obtidos
para os extratos ácidos comparados ao extrato aquoso, não apresentou valores elevados, visto
que no processo de extração do resíduo utilizou-se HCl P.A. concentrado, assim o excesso de
ácido pode ter degradado o próprio resíduo simultaneamente ao processo de extração,
diminuindo o TI.
Outro fator que pode ser citado como intermédio para a estabilidade à oxidação, refere-se
ao método de extração dos compostos antioxidantes do resíduo da indústria cervejeira. No
extrato aquoso foi utilizado método de extração à quente pelo extrator Soxhlet, já no extrato
ácido a obtenção se deu via extração a frio por maceração, os dois métodos com diferentes
tempos de extração. Porém, diferentes estudos não indicam um melhor método de extração de
compostos fenólicos no resíduo da indústria cervejeira, mas citam outros como, a derivatização
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rápida assistida por micro-ondas, hidrólise ácida e saponificação (STEFANELLO et al., 2014, p.
4).
Dentre os fatores que podem ter influenciado na diferenciação de valores de TI, é a
quantidade de resíduo para a extração, como demonstra nos estudos estatísticos do extrato
aquoso, este fator deve ser superior aos utilizados. Com embasamento na literatura, obtém-se
uma quantidade maior de ácido ferúlico e ácido p-cumárico (antioxidantes), quando é utilizada
uma maior massa de resíduo no processo de extração (STEFANELLO et al., 2014, p. 5).
Desta maneira, para o resíduo atuar efetivamente como antioxidante para o biodiesel seria
necessária uma maior de concentração de resíduo, para acarretar uma extração maior de
compostos fenólicos que atuam como antioxidantes, pois em menores quantidades do resíduo
somente são identificados compostos fenólicos, como ácido ferúlico e ácido cafeico. Sendo que,
em escala decrescente de maior quantidade existente de antioxidante tem-se: o ácido cafeico, o
ácido sinápico, ácido ferúlico e ácido p-cumárico, salienta-se que o ácido sinápico e ferúlico tem
efeito similares no que diz respeito a ação antioxidante (STEFANELLO et al., 2014, p. 3).
Caracterização Físico-química Biodiesel
Na Tabela 7, estão apontados os valores das caracterizações físico-químicas do biodiesel
lavado com os antioxidantes e sem adição de antioxidante (controle), com os melhores tempos de
indução. Pode-se identificar que o ponto de fulgor nos dois extratos, ácido e aquoso, obtiveram
uma temperatura de 95⁰C, estes valores estão próximos a outras caracterizações físico-químicas
de ponto de fulgor encontrados na literatura do biodiesel de soja sem adição de antioxidantes,
com uma temperatura de 102⁰C (GALLINA, 2011, p. 60). Porém não atingiu o valor mínimo
exigido pela Resolução ANP Nº 51 DE 25/11/2015 que determina o ponto de fulgor com
100⁰C.
Tabela 7: Valores resultantes da caracterização físico-química do biodiesel lavado com extrato ácido
(BLEA1), aquoso (BLEA2) e sem adição de antioxidante (controle)
AMOSTRAS
CONTROLE
(BLEA1)
(BLEA2)
NORMAS
ENSAIOS
10g L-1 e 4
20g L-1 e 6
DA ANP
horas
horas
95
95
95
100
Ponto de Fulgor (⁰C)
-3
Massa Específica (kg m )
870,0
878,2
877,9
850 a 900
Cor Visual
Amarela
Amarela
Amarela
*
Aspecto**
L.I.I
L. I. I.
L. I. I.
L.I.I
pH
6,00
5,00
5,00
*
Condutividade Elétrica (µS m-1)
430
400
285
*
Tempo de indução(h)
5,33
6,00
6,03
8,00
*Limites não estabelecidos pela ANP. ** As classificações estão descritas no item (2) Cor, Visual e Aspecto.

O ponto de fulgor tem sua importância no controle de qualidade do biodiesel, pois
interfere na combustão do combustível, consequentemente quanto maior o ponto de fulgor, mais
seguro será o transporte, manuseio e armazenamento do combustível. Essa pequena diferença
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obtida de ponto de fulgor, pode ser explicada pela existência de vestígios de álcool ainda contidos
no biodiesel, no qual, não foram eliminados no processo de lavagem (CRUZ; LÔBO;
FERREIRA, 2009, p. 1602).
As massas específicas do biodiesel com adição dos extratos antioxidantes e sem
antioxidantes estão de acordo com o limite determinado pela ANP de 850 a 900 kg m -3. As
determinações de cor visual e aspecto foram identificadas como amarelada, límpida e isentas de
impurezas (L.I.I.).
Para as medidas de potencial hidrogeniônico (pH), o valor de pH do controle foi de 6,00,
já nas duas amostras de biodiesel com adição de antioxidante resultaram no mesmo pH com
valor de 5,00. Aferiu-se também o pH dos extratos ácido e aquoso do resíduo, que foram
utilizados para a lavagem do biodiesel, e os valores de pH foram 1,00 e 3,00, respectivamente.
Desta maneira sugere-se que o motivo pelo qual o pH do biodiesel com adição de antioxidante
apresentou um pH ácido é associado a lavagem do biodiesel com o extrato ácido e aquoso.
No que diz respeito aos resultados de condutividade os valores para o biodiesel com
adição de antioxidante utilizando extrato aquoso, ácido e controle, resultaram nos valores de 285,
400 e 430 µS m-1, respectivamente. Destaca-se que o extrato ácido e o controle ultrapassaram o
limite permitido de 350 µS m-1, fato associado elevada dissociação do ácido clorídrico,
contribuído para a formação de íons que aumentam a condutividade do meio. Os valores de
condutividade são determinados pelo tipo de lavagem do biodiesel, uma lavagem mais eficiente
apresenta valores menores ou inexistência de íons, que são responsáveis pela condução de
eletricidade (GALLINA, 2011, p. 54).
CONCLUSÕES
O extrato aquoso e ácido do resíduo da indústria cervejeira tem potencialidade como
antioxidante para o biodiesel, quando comparados os valores de TI do biodiesel com adição de
antioxidantes e do biodiesel sem antioxidantes.
Os maiores tempos de indução foram na concentração 20g L-1, tempo de extração de 6
horas do extrato aquoso com (6,03 horas) e para a concentração de 10g L-1, no tempo de extração
4 horas do extrato ácido com (6,00 horas). Conclui-se que é necessário realizar um novo
delineamento experimental para os ensaios na lavagem do biodiesel com o extrato aquoso, com
uma maior concentração do resíduo, podendo originar a valores mínimos de TI, exigidos pelo
controle de qualidade do biodiesel.
Na caracterização físico-química do biodiesel com adição do extrato aquoso e ácido,
obtiveram um de pH 5,00, isso foi promovido pelos extratos ácido e aquoso que obtiveram pH
ácidos com valores de 1,00 e 3,00, respectivamente.
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Eficiência de um motogerador a gasolina
adaptado para GLP
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Resumo
Os altos custos dos combustíveis no Brasil fazem com que sempre se pesquise o melhor custo/benefício
para os motores em suas diversas finalidades. Este trabalho teve como objetivo adaptar um conjunto
motogerador operado originalmente à gasolina, para operar a gás liquefeito de petróleo (GLP). O
equipamento foi abastecido com gasolina pura e testes foram realizados para verificar seu consumo. Após
realizar todas as modificações necessárias, GLP foi fornecido a este mesmo motogerador, o qual operou
durante os mesmos 30 minutos do seu combustível original e mediram-se, periodicamente, os dados de
corrente elétrica em circulação e da massa de combustível consumida. Este experimento gerou gráficos,
que ilustraram as diferenças de eficiência energética em motogeradores utilizando gasolina pura (sem
adição de etanol) e motogeradores utilizando o GLP em um mesmo regime de trabalho e pode-se
observar que o GLP é financeiramente viável quando se é utilizado o botijão P13 e que além da vantagem
do consumo, o GLP é importante na redução da emissão de poluentes para atmosfera por se tratar de um
combustível de queima limpa se comparado a outros combustíveis fósseis.
Palavras chave: Motogerador, GLP, gasolina, eficiência.
Abstract
The high costs of fuels in Brazil mean that the best cost / benefit is always sought for the engines in their
various purposes. This work had the objective of adapting a motor generator set originally operated to
gasoline, to operate with liquefied petroleum gas (LPG). The equipment was stocked with common
gasoline and tests were performed to verify its consumption. After making all necessary modifications,
LPG was supplied to this same motor generator, which operated for the same 30 minutes of its original
fuel and periodically measured the current electric current data and the mass of fuel consumed. This
experiment generated graphs, which illustrated the differences in energy efficiency in motor generators
using pure gasoline and motor generators using LPG in the same work regime and it can be observed that
LPG is financially viable when using the P13 canister and that besides advantage of LPG is important in
reducing the emission of pollutants into the atmosphere because it is a clean burning fuel compared to
other fossil fuels
Key words: Motor generator, LPG, gasoline, efficiency.
Resumen
Los altos costos de los combustibles en Brasil hacen que siempre se busque el mejor costo / beneficio
para los motores en sus diversas finalidades. Este trabajo tuvo como objetivo adaptar un conjunto
motogenerador operado originalmente a la gasolina, para operar a gas licuado de petróleo (GLP). El
equipo fue abastecido con gasolina común y se realizaron pruebas para verificar su consumo. Después de
realizar todas las modificaciones necesarias, GLP fue suministrado a este mismo motorizador, el cual
operó durante los mismos 30 minutos de su combustible original y se midió periódicamente los datos de
corriente eléctrica en circulación y de la masa de combustible consumida. Este experimento generó
gráficos que ilustraron las diferencias de eficiencia energética en motogeneradores utilizando gasolina
puramente y motogeneradores utilizando el GLP en un mismo régimen de trabajo y se puede observar
que el GLP es financieramente viable cuando se utiliza la bombona P13 y que además la ventaja del
consumo, el GLP es importante en la reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera por tratarse
de un combustible de combustión limpia si se compara a otros combustibles fósiles.
Palabras clave: MotoGenerador, GLP, gasolina, eficiencia.
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INTRODUÇÃO
A economia mundial está baseada no petróleo, mais especificamente, na ampla
utilização dos combustíveis fósseis em detrimento dos renováveis. Essa dependência mundial
causa problemas econômicos e ambientais para todos os países.
Neste cenário, é imprescindível a ampliação das energias renováveis ou menos poluentes
na matriz energética mundial. Ainda que seja difícil eliminar o vínculo com os derivados de
petróleo, novas ideias para reduzir seu uso podem ser utilizadas como alternativa.
Este trabalho teve foco na utilização do gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), que é o
derivado do petróleo de menor impacto ambiental por ter combustão completa e mais limpa, em
um motogerador a gasolina de 4 tempos adaptado a receber o GLP e, na comparação dos
resultados entre os dois diferentes combustíveis.
O objetivo deste trabalho foi adaptar e avaliar o sistema de alimentação a gás liquefeito
de petróleo (GLP) de um gerador com motor estacionário a 4 tempos acoplado, onde foram
avaliados os desempenhos do gerador, operando inicialmente com gasolina e, em seguida,
operando com GLP; e, por fim, se definiu o melhor combustível para operar o gerador.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Histórico: motores à combustão
James Watt percebeu que o maior problema do motor de Newcomen era a perda de calor
latente e, para isso, o inventor concluiu que a condensação deveria ocorrer em uma câmara
distinta do cilindro, porém ligado a ele. Pouco tempo depois, Watt criou um motor baseado em
suas teorias. Todas as técnicas deram origem ao conceito de Horse-Power (hp), que é uma
medida de potência utilizada até os dias de hoje (RIBEIRO, 2014).
O engenheiro francês Beau de Rochas publicou uma brochura que resumia seus trabalhos
em pesquisas sobre o ciclo a 4 tempos. O francês foi o pioneiro a focar seus estudos na
possibilidade de gerar uma combustão, comprimindo uma mistura gasosa. Em 1872, o
engenheiro alemão Nikolaus Otto implantou os conceitos definidos anteriormente por de Rochas
e desenvolveu o motor ciclo Otto, onde a ignição era realizada por meio de uma centelha elétrica
(TILLMANN, 2013).
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Motores de combustão interna
Os motores de combustão interna são caracterizados por realizar a combustão no interior
do cilindro de trabalho. Nesta categoria encontram-se motores movidos a pistão ou motores
rotativos. Os motores de combustão interna movidos a pistão podem ser classificados conforme
análise da combustão, a qual o motor é submetido. Motores onde a “explosão” da mistura
ar/combustível se dá através de uma centelha são classificados como motores ciclo Otto.
Quando a ignição é realizada por meio da compressão do ar e injeção de combustível (Diesel),
gerando a combustão, o motor é classificado como Diesel (FERGUSON; KIRKPATRICK,
2016).
Componentes e características estruturais dos motores
Motores de combustão interna apresentam uma estrutura rígida, a fim de suportar os
esforços gerados pelas variações de pressão e velocidades, às quais o motor está suscetível
durante seu ciclo de trabalho. O cabeçote do motor, normalmente fabricado em ferro fundido ou
liga de alumínio, é o componente que é parafusado na parte superior do bloco, formando a
câmara de combustão. Nele encontram-se dispostas as válvulas de admissão e escape
(FERGUSON; KIRKPATRICK, 2016).
Os blocos geralmente são fabricados em ferro fundido, podendo haver inclusão de
determinadas ligas a fim de aumentar a resistência ou até diminuir consideravelmente o peso do
componente utilizando o ferro fundido com ligas de metais leves. A maioria dos blocos
apresentam tubos removíveis dando forma à parede do cilindro. Esses tubos são chamados de
camisas e podem ser classificadas como camisas secas ou úmidas (MAHLE, 2012).
O cárter geralmente é fabricado de chapa dura, pelo processo de prensagem. Este
componente fecha a parte inferior do motor e tem a finalidade de depositar fluido lubrificante do
motor (FERGUSON; KIRKPATRICK, 2016).
Válvulas
As válvulas são responsáveis por permitir ou bloquear a passagem de gases dos cilindros.
Nos motores de combustão interna, há dois tipos de válvulas: válvulas de admissão e escape. As
válvulas de admissão permitem a passagem de ar (Diesel) ou mistura ar/combustível (Otto) para
a câmara do cilindro. As válvulas de escape permitem a passagem dos gases gerados pela
combustão (BERTOLDI, 2007).
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Carburadores
Nos motores de ignição por centelha, o trabalho realizado pelo pistão é gerado a partir da
queima da mistura ar/combustível. Para que ocorra a combustão completa da mistura, são
necessárias quantidades exatas de combustível e ar que, quando em proporções ideais, são
chamadas de estequiométricas. Dentre as variadas dosagens que a mistura pode apresentar,
podem-se classificar em misturas pobres, quando menos combustível for fornecido, e misturas
ricas, quando o combustível for dosado de forma excedente (FERGUSON; KIRKPATRICK,
2016).
A principal característica dos carburadores é a de restringir a passagem do ar aspirado,
por meio de uma restrição com forma de Venturi. Ao passar pela área reduzida do Venturi, o ar
tem sua velocidade acelerada. De acordo com a lei de Bernoulli, ao aumentar a velocidade do ar, a
pressão do mesmo diminui. Essa queda de pressão auxilia na aspiração do combustível, que fica
armazenado na cuba, sendo misturado com o ar (FERGUSON; KIRKPATRICK, 2016).
Uma válvula-borboleta, ligada ao comando do acelerador, controla a quantidade da
mistura e, consequentemente, a potência do motor. Os carburadores possuem um sitema de
marcha lenta, permitindo que o motor trabalhe em baixas rotações, quando a borboleta está
quase fechada (SOUZA, 2006). A Figura 1 mostra um esquema de carburador.
Figura 1. Representação de um carburador

Fonte: Passos (2018).
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Ciclos de Potência
Ciclo de Carnot
Analisando o motor a combustão interna, observa-se que o seu rendimento térmico é
inferior a 100%. Porém, em 1824, um engenheiro de nome Nicolas Leonard Sadi Carnot,
estabeleceu, por meio de estudos com base na 2ª Lei da Termodinâmica, um ciclo teórico
denominado ciclo de Carnot, onde adotamos que o ciclo possui rendimento máximo e que todos
os processos nele envolvidos são reversíveis: dois processos adiabáticos alternados com dois
processos isotérmicos (SCHULZ, 2009).
Na Figura 2 pode-se identificar um diagrama pressão (p) – volume (v) de um ciclo de
Carnot.
Figura 2. Diagrama p x v ilustrando um ciclo de Carnot

2

Já na Figura 3, um conjunto pistão-cilindro nos mostra como o ciclo é realizado.
Figura 3. Ciclo de Carnot representado por um conjunto cilindro-pistão

3
Fonte: Moran & Shapiro (2008).
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As paredes do conjunto são não condutoras e a troca de calor se dá em direção à seta.
Nota-se a presença de dois reservatórios às temperaturas TH e TC, respectivamente.
De acordo com Borgnakke & Sonntag (2013), o conjunto está sobre uma superfície
isolante e o sistema está no estado 1, onde a temperatura é a TC. Os processos seguintes são:
•

Processo 1 -- 2: O gás presente na câmara é comprimido adiabaticamente até o

estado 2, onde sua temperatura passa a ser TH;
•

Processo 2 -- 3: O conjunto é posto em contato com o reservatório à temperatura

TH. O gás se expande isotermicamente enquanto recebe a energia QH proveniente da troca de
calor com o reservatório TH;
•

Processo 3 -- 4: O conjunto é novamente colocado em contato com a superfície

isolada e o gás continua sua expansão adiabaticamente até sua temperatura cair até TC;
•

Processo 4 -- 1: O conjunto é colocado em contato com o reservatório à

temperatura TC. O gás é comprimido isotermicamente até seu estado inicial enquanto, através da
troca de calor, a energia QC é descarregada para o reservatório frio.
Ciclo Otto
Os motores a 4 tempos são assim chamados devido à realização de quatro deslocamentos
completos do pistão durante o ciclo de operação. As 4 fases são descritas por (FERGUSON &
KIRKPATRICK, 2016):
•

1ª Fase – Aspiração

•

2ª Fase – Compressão

•

3ª Fase – Combustão (expansão)

•

4ª Fase – Escape

Na primeira fase, ao se deslocar do ponto morto superior (PMS) ao ponto morto inferior
(PMI), o pistão cria uma queda de pressão no interior da câmara de combustão, fazendo com que
a mistura ar/combustível seja aspirada. Na fase de compressão, a válvula de admissão se fecha e
o pistão se desloca do PMI ao PMS, comprimindo a mistura ar/combustível (PENIDO FILHO,
1991).
Um pouco antes de o pistão atingir o PMS, uma centelha elétrica é solta pela vela de
ignição, dando início à combustão da mistura. A temperatura dos gases sobe rapidamente e a
pressão no interior da câmara aumenta. A energia liberada força o pistão a se deslocar em direção
ao PMI. Nesta última etapa, um pouco antes de o pistão atingir o PMI, a válvula de escape abre,
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liberando a passagem dos gases da combustão que, por estar a alta pressão, começam a sair
espontaneamente. O pistão, ainda sobre a ação da inércia, sobe até o PMS, expulsando o restante
dos gases (PENIDO FILHO, 1991).
A Figura 4 demonstra os pontos superior e inferior de um pistão e a Figura 5 é uma
representação completa de um ciclo Otto.
Figura 4. Representação do ponto morto superior (PMS) e do ponto morto inferior (PMI)

4
5
e
g
Fonte: http://www.motorconsult.pt/glossario/dimensoes-e-capacidades/191-diametro-curso#.W75EWPZv-qY
e
n
Figura 5. Representação dde um motor a combustão interna a 4 tempos
a
Fonte: http://www.garagemroyal.com.br/preparacao-de-motores/
:
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ocupe pouco espaço. Quando se usa o GLP, este é vaporizado lenta e seguramente através da
abertura da válvula instalada na saída do recipiente de armazenamento. Além dos
hidrocarbonetos de 3 a 4 átomos de carbono, podem ainda ocorrer no GLP pequenas
quantidades de compostos mais leves (etano) e/ou mais pesados (pentanos). A presença de etano
(C2H6) é restrita no GLP, porque torna difícil a liquefação do produto nas condições de
armazenamento do GLP (PETROBRAS, 2018).
Poder Calorífico
Os constituintes mais importantes do GLP são: propano (C3H8); propeno (C3H6);
isobutano (C4H10); n-butano (C4H10); e buteno (C4H8). O poder calorífico do propano é de
49.952 kJ.kg-1 (11.934 kcal.kg-1) enquanto o do butano é de 49.255 kJ.kg-1 (11.767 kcal.kg-1) e o da
gasolina é de 40.660 kJ.kg-1 (9.714 kcal.kg-1) (PETROBRAS, 2018).
Na Tabela 1 é possível observar a diferença do poder calorífico do GLP em comparação
a outros combustíveis.
Tabela 1. Poder Calorífico do GLP em relação a outros combustíveis
Quantidade

Combustível

Poder Calorífico (Kcal)

1Kg

GLP

11.500

1 m3

Gás Natural

9.400

1 m3

Gás de rua

4.200

1 Kg

Óleo Diesel

10.200

1 Kg

Carvão

5.000

1 Kg

Lenha

2.900

1 KWh

Energia Elétrica

860

Fonte: Adaptado de SINDIGÁS (2009).

O GLP e o Meio Ambiente
O gás liquefeito de petróleo possui uma excelente queima e, consequentemente, é uma
ótima opção de combustível. Comparando a emissão de CO2, a queima do GLP apresenta um
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nível bem menor de emissão se comparado ao carvão ou outro combustível fóssil (SINDIGÁS,
2009).
Segundo a Petrobrás (2018), por possuir teores mais altos de hidrogênio em suas
moléculas, sua combustão gera menor emissão de CO2 e NOx. Devido aos baixíssimos teores de
enxofre em sua composição, o GLP gera emissões mais baixas de óxidos de enxofre SOx.
METODOLOGIA
Para a realização deste projeto foi utilizado um motogerador do modelo Tekna
GT1000FP. O equipamento é originalmente a gasolina, carburado, monocilíndrico, com motor a
4 tempos, refrigerado a ar. Para atender o objetivo deste trabalho, que é adaptar um motogerador
para operar com gás GLP, foram necessárias algumas adaptações no conjunto original. Essas
adaptações buscaram melhorar a eficiência do equipamento utilizando o combustível gasoso.
A Tabela 2 ilustra as especificações técnicas do gerador utilizado neste trabalho.
Tabela 2. Dados técnicos do gerador Tekna GT 1000 FP
Dados Técnicos do gerador GT 1000 FP
Tipo

Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar.

Potência máxima a 4000 RPM

1,8 kW ou 2,4 HP

Cilindrada
Motor

100 cc

Sistema de partida

Manual retrátil

Combustível

Alternador

Gasolina

Tanque de combustível (capacidade)

4 litros

Potência máxima de saída

0,9 kW

Potência nominal de saída

0,8 kW

Corrente nominal

6,3 A

Tensão de saída

127 V

Frequência

60 Hz

Tomadas

1 x 127 V

Saída: corrente contínua

12 V

Fonte: Adaptado do catálogo Tekna (2018).

A Tabela 3 mostra os materiais utilizados para efetuar a adaptação do conjunto
motogerador.
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Tabela 3. Materiais necessários para a adaptação
Material

Quantidade

Válvula redutora de pressão Felcher

1

Mangueira para vácuo

0,8 m

Mangueira de gás

0,5 m

Mangueira de borracha

0,8 m

Tubulação

1m

Bico injetor de latão

1

Bico de latão para sistema de vácuo

1

Fonte: Autores.

Para realizar o procedimento de adaptação, primeiramente foi necessário desmontar o
conjunto carburador. Para isso, o filtro foi removido e a alimentação de combustível foi
“cortada”. A alavanca de aceleração automática foi separada do conjunto, possibilitando a
retirada do mesmo.
Tendo retirado o carburador, a etapa seguinte foi a construção de uma peça, feita de
poliuretano de alta densidade (PU), que é encaixada entre o carburador e o bloco. O gás precisa
ser “arrastado” para dentro da câmara de combustão e, para isso, foi necessária a criação de um
“vácuo” no sistema.
A peça de PU foi modelada, seguindo o modelo da junta do carburador. Após concluir a
furação para os parafusos de fixação e do furo para a entrada da mistura, foi realizada uma
furação na face lateral da peça até atingir a parede do furo de entrada da mistura.
Observa-se pela Figura 6 a disposição da peça construída e posição do bico de latão, que
posteriormente foi responsável pelo “vácuo” gerado no sistema.
Figura 6. Identificação da posição dos furos de fixação e admissão, assim como a posição do bico de latão

/6
Fonte: Autores.
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Após posicionar a peça construída entre o carburador e o bloco, montou-se o conjunto
gerador novamente, observando a correta posição da junta, a fim de evitar vazamentos. Ao bico
de latão foi conectada uma mangueira que, posteriormente, fez parte do conjunto válvula
redutora.
A Figura 7 mostra o conjunto carburador montado, com a adição do novo componente.
Figura 7. Conjunto carburador modificado

7
Fonte: Autores.

Para haver a mistura de ar e combustível na câmara de combustão foi necessário adaptar
o sistema de admissão do gerador.
A Figura 8 demonstra como se dá a admissão no sistema original do motogerador.
Figura 8. Componentes originais de admissão do motogerador

Fonte: Autores.

8
(
W
)

Durante a operação, o ar atmosférico é sugado através de uma entrada de ar, localizada na
parte inferior direita do filtro de ar. O ar sugado passa pelo filtro (uma esponja), e segue para o
carburador com o ar já filtrado.
Para haver a injeção do GLP no sistema, um bico injetor de latão foi instalado na entrada
de ar do carburador. Assim, foi necessária uma furação na tampa do filtro de ar. Essa furação
deve ter um posicionamento certo, para que a injeção do gás seja da forma correta.
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A Figura 9 mostra as adaptações realizadas na tampa do filtro de ar.
Figura 9. Adaptações realizadas na tampa do filtro de ar, para a instalação do bico injetor de GLP

9
Fonte: Autores.

O gás liquefeito de petróleo é envasado no estado líquido em vasilhames especiais,
padronizados, conhecidos como botijões. No mercado, atualmente, os vasilhames são
classificados como P2, P5, P13, P45, P90. O número corresponde à quantidade em quilogramas
de GLP presente no vasilhame.
A pressão na saída do botijão varia de 4 a 7 kgf.cm-² (392 a 686 kPa no SI). Essa pressão é
considerada muito elevada para aplicarmos o GLP diretamente na admissão do gerador, o que
levaria ao afogamento do equipamento devido ao excesso de combustível. Pensando nisso, foi
instalada uma válvula redutora de pressão.
A válvula reduz a pressão de saída e regula a vazão do GLP, mediante ao ajuste de suas
válvulas de regulagem de alta e baixa precisão. Para uma melhor disposição dos equipamentos, a
válvula foi fixada na alça de transporte do gerador como mostra a Figura 10.
Figura 10. Válvula redutora e adaptação na alça de transporte do gerador

Fonte: Autores.
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Para ser consumido, o gás liquefeito de petróleo necessita voltar à fase gasosa pelo
recebimento de calor do ambiente através da parede do botijão. Um botijão P5 gaseifica, por
exemplo, 400 gramas de GLP por hora.
A válvula reguladora não está ligada diretamente à saída do botijão. Por questões de
segurança e definição, o GLP sai do botijão seguindo por uma mangueira de borracha até uma
junção, onde será guiado até à válvula por uma tubulação de cobre.
Devido à alta pressão de saída do gás, as junções de latão tendem a esfriar rapidamente.
Para evitar o fenômeno do congelamento, foi definido um layout da tubulação de cobre, onde
um conjunto de espiras passa através do conjunto de escapamento, aquecendo o gás para a
entrada na câmara de combustível.
A Figura 11 mostra o layout da tubulação de cobre até a entrada da válvula e as espiras
realizadas para aproveitar a caixa de escape do gerador.
Figura 11. Tubulação de cobre e espiras no motogerador

Fonte: Autores.

O aquecimento da tubulação ocorre alguns minutos após a operação do gerador.
Recomenda-se então, efetuar a partida do gerador com gasolina e após alguns minutos, efetuar a
transição para o gás combustível.
Primeiramente, o gerador foi abastecido com 69 g de gasolina comum (Petrobrás) em
regime de 30 minutos, para a obtenção de dados referentes à operação do gerador, conforme
padrões de fábrica. Durante a operação, um liquidificador Philco foi ligado ao conjunto para
simular uma carga ao gerador.
A Tabela 4 apresenta os parâmetros do liquidificador utilizado no experimento.
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Tabela 4. Parâmetros do liquidificador utilizado durante a operação do motogerador
Liquidificador Philco – Filter Ph 1,7 L 8 Velocidades Inox 430 W – Dados Técnicos

MOTOR

Tipo:

Elétrico

Potência Máxima:

430 W

Velocidade:

8 Velocidades

Consumo:

0,4 kW.h-1

Voltagem:

110 V ou 220 V

Fonte: Adaptado do catálogo Philco (2016).

Para realizar as medições de corrente durante o funcionamento do equipamento em
conjunto com o liquidificador, foi utilizado um amperímetro tipo alicate. Os parâmetros do
amperímetro estão listados na Tabela 5.
Tabela 5. Parâmetros do amperímetro digital Minipa ET 3200A
Alicate amperímetro digital ET 3200A

Dados técnicos

Display

LCD 3. ½”

Faixa

20 A

Precisão

± (3,0% + 5D)

Taxa de amostragem

3 vezes por segundo

Fonte: Adaptado do catálogo Minipa (2016).

Depois de realizadas as adaptações no conjunto motogerador, um teste foi necessário
para avaliar se o gerador sofreu alguma variação de eficiência operando com gasolina. Para isso, o
conjunto foi abastecido com gasolina comum e verificou-se se houve alguma variação dos dados
anteriormente coletados.
Por fim, o gerador foi submetido à operação, por 30 minutos, com o gás liquefeito de
petróleo como combustível.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para realização dos experimentos, gás GLP e gasolina comum foram adquiridos de locais
credenciados. A gasolina tem seu valor por litro do combustível, já o GLP é vendido pelo valor
do vasilhame cheio. No caso deste projeto, o vasilhame utilizado experimentalmente foi o P5,
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porém foi cotado P13 (mais usual) e com preço mais barato por kg de GLP. Na Tabela 6, seguem
as cotações dos combustíveis – gasolina comum e GLP P13.
Tabela 6. Cotação dos combustíveis utilizados no projeto
Combustível

Valor [R$]

Mês de referência

Gasolina comum

3,567

Mar/2016

GLP

51,58

Mar/2016

Gasolina comum

4,717

Out/2018

GLP

68,53

Out/2018

Fonte: ANP (2018).

A Tabela 7 apresenta os valores de densidade e poder calorífico dos combustíveis
utilizados.
Tabela 7. Densidade dos combustíveis utilizados no projeto
Combustível

Densidade [kg.L1]

Poder calorífico
[kcal.kg-1]

Poder Calorífico
[kJ.kg-1]

GLP

0,552

11.500

48.116

Gasolina comum

0,7475

10.400

43.514

Fonte: ANP (2017).

Os dados coletados, referentes à operação do gerador em seu padrão original de fábrica
com gasolina comum, serão dispostos neste trabalho tomando como referência o trabalho de
graduação de Santos (2016) que, em determinada parte de seu trabalho, utilizou o mesmo gerador
com gasolina comum para obter seu rendimento, em seus padrões originais de fábrica.
A Tabela 8 fornece os dados coletados, diante da utilização de gasolina comum no
motogerador, com padrões originais.

77

bioenergia em revista: diálogos, ano 8, n. 2, p.63 - 86, jul./dez. 2018.
Mazzonetto, Alexandre Witier ; Carvalho, Fernando Henrique de; Pedro, Alexandre da Costa
Eficiência de um motogerador a gasolina adaptado para GLP
Tabela 8. Dados obtidos analisando gasolina comum no gerador sem modificações – utilizando gasolina
comum (27% de etanol)
Tempo [h] Tensão [V] Corrente [A]
Velocidade* Massa [g]
Potência [W] CE [g/W.h]
0,08
0,17
0,20
0,23
0,28
0,30
0,34
0,28

127
127
127
127
127
127
127
127

1,51
1,56
1,60
1,64
1,67
1,69
1,75
1,75

1
2
3
4
5
6
8
8

192
198
203
208
212
215
222
222

69

1,11

Fonte: Adaptado de Santos (2016). * Velocidades do liquidificador Philco.

Após a obtenção dos dados, o gerador foi submetido às adaptações necessárias para
operar o mesmo com combustíveis gasosos. Finalizadas as adaptações, foram coletados os
resultados para operação do gerador com gasolina pura e listados em uma Tabela 9.
Tabela 9. Resultados obtidos durante 20 minutos e 35 segundos de funcionamento com 93,4 gramas de
combustível
Velocidade Tempo [h] Tensão [V]
Corrente [A]
Massa [g]
Potência [W]
CE [g/Wh]
8
8
8
8

0,083
0,167
0,250
0,339

127
127
127
127

1,70
1,71
1.72
1,73

93,4

215,90
217,17
218,44
219,71

1,254

Fonte: Autores.

Pode-se analisar que após a adaptação do conjunto gerador, o mesmo apresentou uma
redução de potência de aproximadamente 1,143 % em relação ao modelo de fábrica. O consumo
específico teve um aumento de 12,97 %. Essa diferença pode ser justificada pela inclusão da peça
de PU no conjunto carburador, aumentando o comprimento do conjunto e, consequentemente, a
distância percorrida pela mistura ar/combustível.
O teste final foi realizado introduzindo um combustível gasoso (GLP) no sistema. Para
uma coleta de dados eficiente, o botijão de gás foi colocado sobre uma balança digital e durante
toda a operação do motogerador, os dados foram sendo coletados.
A Tabela 10 detalha os parâmetros da balança digital utilizada para as medições.
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Tabela 10. Parâmetros da balança digital FILIZOLA BP15
Características

técnicas

da

Balança

Digital

utilizada
Marca

Filizola

Modelo

BP 15

Tara [kg]

9

Máximo [kg]

15

Mínimo [kg]

0,125

Erro [kg]

0,005

Fonte: Adaptado do catálogo FILIZOLA (2018).

Uma das dificuldades encontradas durante a realização dos testes foi o ajuste da vazão do
gás. Nos primeiros testes, as válvulas se encontravam abertas e, consequentemente, a vazão de
GLP era alta. Assim que o gás era arrastado pelo carburador, o motor afogava e morria.
Durante algumas tentativas, observou-se que uma vazão mínima de GLP era suficiente
para estabilizar o motogerador. Sendo assim, o gerador foi regulado para o melhor desempenho e
os dados foram coletados.
Durante os testes foram utilizados alguns gramas de gás GLP do botijão P5. Pelo fato de
a medição ter sido feita em tempo real com o auxílio de uma balança digital, os testes não
necessitavam ser com um botijão cheio.
Os dados obtidos no teste realizado estão listados na Tabela 11.
Tabela 11. Dados coletados da operação do gerador com GLP durante 30 minutos
Velocidade
Motogerador

Tempo
[h]

Tensão
[V]

Corrente
[A]

Massa [g]

8
8
8
8
8
8
8
Fonte: Autores.

0,00
0,08
0,17
0,25
0,33
0,42
0,50

127
127
127
127
127
127
127

1,72
1,73
1,74
1,75
1,75
1,74
1,73

14455
14435
14415
14390
14370
14350
14325

Massa
consumida
GLP [g]
0,0
20
40
65
85
105
130

Potência
[W]

CE
[g/Wh]

218,44
219,71
220,98
222,25
222,25
220,98
219,71

0,00
1,14
1,06
1,17
1,16
1,13
1,18

Após coleta dos dados, observou-se que a potência varia entre 218,44 a 222,25 Watts
(1,7%). Essa variação pode ser explicada devido à instabilidade do gerador com o combustível
gasoso. A Figura 12 apresenta o gráfico da potência ao longo dos 30 minutos.
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Figura 12. Gráfico da potência ao longo dos 30 minutos

Fonte: Autores.

Para obtermos uma conclusão, em termos de economia e eficiência, utilizando o GLP,
utilizaremos os dados gerados no momento em que o gerador atinge a potência máxima e
permanece estável por um determinado tempo. A potência máxima é atingida nos dois
experimentos a aproximadamente 20 minutos do início de operação.
Com 85 gramas de GLP foi possível funcionar o motogerador durante 20 minutos,
obtendo uma potência de 220,73 W na média, durante o período. Partindo-se do princípio de que
um botijão P5 apresenta 5 kg de GLP em seu interior, seria possível operar o motogerador
durante 1176,47 minutos (19,61 horas). O valor do GLP por hora seria de R$ 2,80.
Utilizando o valor do botijão P5 que foi de R$ 55,00, seria possível obter,
respectivamente 11,66 litros de gasolina comum a R$ 4,717 por litro. A densidade da gasolina
comum é em média 0,7475 kg/L. Em 11,66 litros se obtém o equivalente a 8,7158 kg de gasolina.
Com o valor calculado da quantidade de massa de gasolina comum que pode se obter com R$
55,00, podemos determinar o tempo em que o gerador iria operar com essa quantidade de
combustível.
Com 93,4 gramas de gasolina comum, o motogerador operou durante 20 minutos.
Adicionando 8,7158 kg de gasolina, o equipamento funcionaria durante 1914,67 minutos (31,91
horas). O valor de gasolina por hora seria de R$ 1,72.
A Figura 13 ilustra a diferença no tempo de operação do motogerador com um botijão
P5 (R$55,00) e 11,66 litros de gasolina (R$55,00).

80

bioenergia em revista: diálogos, ano 8, n. 2, p.63 - 86, jul./dez. 2018.
Mazzonetto, Alexandre Witier ; Carvalho, Fernando Henrique de; Pedro, Alexandre da Costa
Eficiência de um motogerador a gasolina adaptado para GLP
Figura 13. Gráfico ilustrando a diferença de horas trabalhadas utilizando os dois combustíveis

Diferença entre horas trabalhadas

40,00
Gasolina comum

30,00

GLP

20,00
10,00
0,00
Fonte: Autores.

Para obter uma comparação entre o preço cobrado pelo GLP, cotou-se o valor de um
botijão P13 na mesma distribuidora era R$ 68,53, com preço médio de R$ 68,53, segundo a ANP.
Refazendo-se os cálculos, utilizando com um botijão P13, considerando-se que o gerador
funcionaria durante 3094,58 minutos (51,57 horas). O valor do GLP por hora seria de R$ 1,33.
Com os R$ 68,53 é possível obter 14,53 litros de gasolina comum. Este valor em massa é
de 10,8599 kg. Adicionando essa quantidade de combustível no motogerador, o equipamento
funcionaria durante 2385,67 minutos (39,76 horas). O valor da gasolina por hora seria de R$ 1,72.
A Figura 14 ilustra a diferença de valor por hora dos botijões P5 e P13.

Figura 14. Ilustração do valor do GLP para diferentes tipos de vasilhame

Valores do GLP por hora utilizando P5 e P13

R$ 003
R$ 003

Botijão P5

R$ 002

Botijão P13

R$ 002
R$ 001
R$ 001
R$ 000
Fonte: Autores.
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Com os valores obtidos, foi necessário gerar um novo gráfico (Figura 15) para comparar
as horas trabalhadas utilizando gasolina comum e o GLP.
Figura 15. Gráfico ilustrando a diferença de horas trabalhadas utilizando como referência um botijão P13 e
R$ 68,53 em gasolina comum

Diferença entre horas trabalhadas

60
Gasolina comum
40

GLP

20
0
Fonte: Autores.

Após traçados os gráficos, foi possível analisar que o valor cobrado pelo GLP influência
nos resultados. O gás GLP possui um poder calorífico maior, o que demanda menos combustível
comparado à gasolina. Provavelmente, o botijão P5 é comercializado com um valor acima do
teórico. Tal fato pode ser explicado por se tratar de um produto com pouca saída de mercado e
lembrando-se que associado ao valor final está, também, o custo da embalagem. Quanto menor a
embalagem maior o custo do produto e quanto maior a embalagem, menor será o custo do
produto.
O conjunto se torna vantajoso financeiramente quando o botijão P13 é adotado como
padrão. Por ser o vasilhame com maior saída de mercado, o seu preço torna a massa de GLP
mais barata do que o P5 e, por tanto, competitiva com a gasolina. A diferença de horas
trabalhadas entre os dois combustíveis foi de 22,90%.
CONCLUSÃO
Com relação à adaptação realizada no gerador Tekna, conclui-se que as adaptações se
mostraram funcionais e eficientes, sem nenhuma modificação das características do conjunto,
apenas a inserção de alguns componentes ao sistema. Sendo assim, fica claro que as modificações
podem ser realizadas por pessoas que utilizam um conjunto motogerador a gasolina com
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frequência e que desejam transformar seu equipamento para flex, podendo alternar entre os dois
combustíveis quando julgar necessário. É importante verificar os riscos presentes (queimaduras e
explosão) antes da adaptação ser realizada.
Operando com GLP, o equipamento possui uma leve queda de potência na ordem de
aproximadamente 1,5%, o que não atrapalha seu fornecimento de energia.
Com base nas cotações realizadas no mês de março, o experimento se mostrou eficiente
quando utilizado um botijão P13. Esse fato pode ser explicado devido ao valor desproporcional
do botijão P5, adotado primeiramente no trabalho, no mercado.
O gás GLP se mostra mais eficiente do que a gasolina, além de ter uma queima limpa e
completa, auxiliando a diminuição das emissões de gases no meio ambiente.
Recomenda-se a futuros pesquisadores melhorar a estabilidade do conjunto quando
operado à GLP. É possível que a redução seja ainda maior se ajustado corretamente. Recomendase aplicar os métodos utilizados neste trabalho para adaptar um motogerador para operar com
GNV e para desenvolver um novo carburador para utilizar biogás como combustível.
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Comparativo da Taxa SELIC e inflação
acumulada entre os anos de 1999 e 2016
usando o modelo DEA
Martins, Moises da Silva
Marques, Tadeu Alcides

Resumo

O presente artigo utilizou uma abordagem financeira com estudo estruturado no modelo DEA (Data
Envelopment Analysis), para entender a taxa de juros no Brasil. O diferencial está em se abordar o problema
em termos das decisões de alta, baixa ou manutenção, considerando as variações acima ou abaixo das
metas, bem como a inflação acumulada e a taxa Selic anual, tomadas pelo Copom como uma decisão
variável, em vez de contínuas. O modelo do estudo proposto se mostra parcimonioso e capaz de análise,
com o uso dados do Banco Central do Brasil e das decisões do Copom. O modelo permite que os
parâmetros estimados definam o limiar para o qual o Copom tomaria as decisões assimétricas, mas não
encontra diferenças significativas entre os limiares de alta e baixa, e conclui que a proximidade da menor
amplitude entre inflação acumulada e taxa Selic acumulada é fundamental e soberana para a eficiência da
decisão. Analisando-se os dados, conforme metodologia fica claro que a DMU ano 2012 foi a mais
eficiente , quando se compara a inflação e a Selic, pois a mesma teve índice igual a 1, posto que apresentou
uma Selic acumulada de 7,25% e uma inflação acumulada de 5,84%, e índice de eficiência maior que
0,648538 que é o referencial do estudo da pesquisa.
Palavras chave: Taxa de juros. Banco Central. Economia. Análise envoltória de dados
Abstract
The present article used a financial approach with structured study in the DEA (Data Envelopment
Analysis) model, to understand the interest rate in Brazil. The difference lies in addressing the problem in
terms of the decisions of discharge, low or maintenance, considering the variations above or below the
targets, as well as the accumulated inflation and the annual Selic rate, taken by the Copom as a variable
decision, instead of continuous. The model of the proposed study is parsimonious and capable of analysis,
with the use of data from the Central Bank of Brazil and the decisions of the Copom. The model allows
the estimated parameters to define the threshold for which the Copom would make the asymmetric
decisions, but does not find significant differences between the high and low thresholds, and concludes
that the proximity of the smallest amplitude between accumulated inflation and accumulated Selic rate is
fundamental and sovereign for the efficiency of the decision. Analyzing the data, according to
methodology, it is clear that the DMU year 2012 was the most efficient when comparing inflation and
Selic, since it had an index equal to 1, since it presented a cumulative Selic of 7.25 % and accumulated
inflation of 5.84%, and efficiency index greater than 0.648538 which is the reference of the study of the
research.
Key words: Interest rate. Central bank. Economy. Data Envelopment Analysis

Resumen
El presente artículo utilizó un enfoque financiero con estudio estructurado en el modelo DEA (Data
Envelopment Analysis), para entender la tasa de interés en Brasil. El diferencial está en abordar el
problema en términos de las decisiones de alta, baja o mantenimiento, considerando las variaciones arriba
o por debajo de las metas, así como la inflación acumulada y la tasa Selic anual, tomadas por el Copom
como una decisión variable, en lugar de continua. El modelo del estudio propuesto se muestra
parcimonioso y capaz de análisis, con el uso de datos del Banco Central de Brasil y de las decisiones del
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Copom. El modelo permite que los parámetros estimados definan el umbral para el cual el Copom
tomaría las decisiones asimétricas, pero no encuentra diferencias significativas entre los umbrales de alta y
baja, y concluye que la proximidad de la menor amplitud entre inflación acumulada y tasa Selic acumulada
es fundamental y soberana para la eficiencia de la decisión. En cuanto a los datos, según la metodología,
queda claro que la DMU año 2012, fue la más eficiente, cuando se compara la inflación y la Selic, pues la
misma tuvo índice igual a 1, puesto que presentó una Selic acumulada de 7,25 % y una inflación
acumulada del 5,84%, y un índice de eficiencia mayor que 0,648538 que es el referencial del estudio de la
investigación.
Palabras clave: Tasa de interés. Banco Central. Economía. Análisis de datos de datos
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INTRODUÇÃO
Desde o final dos anos 40, o monetarista de Milton Friedman já propunha uma regra para a
autoridade monetária, ao defender a ideia de que esta regra deveria ter, como meta, a taxa de
crescimento de um agregado monetário, taxa que deveria ser sempre constante e igual à taxa de
crescimento real estimada.
Sua crítica e proposta se orientam contra a condução discricionária da política monetária, uma
vez que regras impõem disciplina ao Governo, dando maior credibilidade à sua política. No
entanto as propostas de utilização dos agregados monetários perderam força, à medida que
mudanças institucionais, no mercado financeiro, tornaram a velocidade de circulação dos
diferentes agregados monetários voláteis e, consequentemente, com maior imprevisibilidade do
que antes.
Por conseguinte, a simplicidade da regra de Friedman foi substituída por importantes inovações
metodológicas e empíricas, que alavancaram, com o debate, regras versus discrição em política
monetária, como um importante campo de pesquisa nos anos de 1980 e 1990. Dentro desse
contexto, pode-se ressaltar o colapso das regras monetárias baseadas em âncoras nominais, como
o regime da taxa de câmbio fixo ou, mesmo, crawling peg, no ano 1990, e sua substituição em
termos de condução da política monetária pelo regime de metas de inflação, que se tornou
amplamente aceito tanto pelos macroeconomistas teóricos quanto pelos formuladores de política
monetária.
No Brasil, a condução da política monetária tem sido pautada em duas condições: a contenção da
inflação e a predeterminação da inflação e da taxa Selic, como chama Cysne (2005). Nesse regime,
uma tendência cada vez mais dominante da política monetária tem sido a adoção da regra de
Taylor (1993), que se propõe a ser um guia útil para a v política monetária, além de proporcionar
maior transparência e credibilidade.
As decisões do Comitê de Política Monetária (Copom), sobre a taxa de juros SELIC, têm sido
acompanhadas por diversas instituições e analistas financeiros, agentes econômicos, acadêmicos,
políticos etc., com o intuito de entender e prever possíveis movimentos na taxa de juros. O
Copom é o órgão decisório da política monetária do Banco Central do Brasil e o responsável por
definir a meta para a taxa Selic, tendo sido instituído em 20 de junho de 1996. Desde 1996, o
Regulamento do Copom sofreu uma série de alterações no que se refere ao seu objetivo, à
periodicidade das reuniões, à composição e às atribuições e competências de seus integrantes,
visando não apenas a aperfeiçoar o processo decisório no âmbito do Comitê, mas também a
refletir as mudanças do regime monetário.
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Destaca-se, entre essas mudanças, a adoção, em junho de 1999, da sistemática de "metas para a
inflação” como diretriz de política monetária. Desde então, as decisões do Copom passaram a ter,
como objetivo, o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN). Neste regime, se as metas não forem atingidas, caberá ao presidente do Banco
Central encaminhar uma Carta Aberta ao Ministro de Estado da Fazenda, explicando os motivos
do descumprimento, bem como as providências e prazo para o retorno da taxa de inflação aos
limites estabelecidos. Formalmente, os objetivos do Copom são programar a política monetária,
definir a meta da taxa Selic e seu eventual viés, bem como o “Relatório de Inflação”. A taxa de
juros fixada na reunião do Copom é a meta para a taxa Selic (taxa média dos financiamentos
diários, com lastro em títulos federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia).
É importante lembrar-se que a taxa SELIC é a taxa básica de juros da economia brasileira. Essa
taxa básica é utilizada como referência para o cálculo das demais taxas de juros cobradas pela
Selic, ou seja, é um Sistema Especial de Liquidação e Custódia, criado, em 1979, pelo Banco
Central e pela Andima (Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto), com o
objetivo de tornar mais transparente e segura a negociação de títulos públicos, mercado e para
definição da política monetária praticada pelo Governo Federal do Brasil.
Sabe-se que a evolução da taxa de juros, no Brasil tem apresentado momentos distintos no
decorrer de alguns anos. Algumas das decisões da autoridade monetária, de alta responsabilidade,
têm sido implementadas para acomodar o ritmo de expansão da demanda agregada e pela
resistência da inflação à queda, tendo em vista a necessidade de assegurar a convergência da
inflação para as metas estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Tais decisões de
política monetária envolvendo escolhas são muito comuns na prática. Em muitos casos, trata-se
de uma escolha entre apenas duas alternativas possíveis. Por exemplo, o Copom deve, ou não,
aumentar a taxa de juros Selic meta? Em outros casos, as decisões envolvem escolhas entre
múltiplas alternativas possíveis? O Copom deve aumentar, reduzir ou manter inalterada a meta
para a taxa Selic? Analisar os determinantes do processo de escolha entre um número finito de
alternativas, a fim de tentar prever o movimento a ser feito pelo Copom sob certas condições, se
tornou relevante diante do nervosismo que alguns agentes econômicos têm demonstrado às
vésperas das reuniões que se manifestam sobre a taxa Selic-meta.
É objetivo desta pesquisa entender há interligação entre inflação e a taxa Selic. Para isso, optou-se
pelo DEA, para estudar a eficiência da taxa Selic e inflação acumuladas anualmente, entre os anos
de 1999 a 2016, relatando, também, o plano Real, para se verificar o mesmo foi útil para a
redução da inflação.
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Para tanto, usou-se o DEA para demonstrar a eficiência utilizando os modelos básicos que
constituíram referências para medidas da eficiência: o modelo CCR e o modelo BCC. O modelo
CCR (sigla originária dos autores Cooper, Charnes e Rhodes), também denominado CRS
(Constant Returns to Scale), que foi proposto em 1978 e tem, como propriedade principal, a
proporcionalidade entre inputs (insumos) e outputs (produtos) na fronteira, ou seja, adotam a
hipótese de rendimentos constantes de escala, por considerar que o crescimento proporcional
dos inputs produzirá crescimento proporcional dos outputs. O modelo BCC (sigla advinda dos
autores Banker, Charnes e Cooper), também conhecido como VRS (Variable Returns to Scale), é
considerado uma inovação do modelo CCR. Foi apresentado em 1984 (BANKER; CHARNES;
COOPER, 1984) com o intuito de analisar economias com rendimentos de escalas variáveis
(CHARNES; COOPER; RHODES, 1978; COOPER; SCHINDLER, 2004; RAY, 2004; LINS;
CALÔBA, 2006; COOK; ZHU, 2008; FERREIRA; GOMES, 2009).
No modelo BCC, não se considera a proporcionalidade observada no modelo CCR, entre inputs e
outputs. Nesse modelo, uma DMU será eficiente, se esta melhor aproveitar os inputs, considerando
a escala de operação. Já no modelo CCR, a DMU será considerada eficiente, quando melhor
aproveitar os inputs, sem considerar sua escala de operação (BANKER; CHARNES; COOPER,
1984).
Inflação e Plano Real
Para Carneiro (2014), a inflação é o aumento generalizado do nível de preços dos produtos, bens
e serviços do mercado. Para as ciências econômicas, a inflação é o período, na economia de uma
nação ou país, em que se percebe um aumento sustentado dos preços e custos de bens e serviços
em detrimento do poder aquisitivo do consumidor. Em outras palavras, a inflação é a queda do
valor de mercado, que, com frequência vem acompanhada da desvalorização de uma moeda
nacional, ainda que ambos se distingam como processos diferentes e independentes (COUTO,
2010).
Dada a instabilidade na economia politico-brasileira da década de 80 e meados de
noventa, houve a necessidade instituírem novas estratégias para o mercado. E uma delas, que
permanece até os dias atuais, é o plano Real.
O “Plano Real” foi uma reforma econômica neoliberal realizada no Brasil, entre setembro de
1993 (quando foi lançado o Cruzeiro Real) e julho de 1994 (lançamento do Real), durante o
governo de Itamar Franco, para conter o avanço da hiperinflação.
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Com efeito, esse plano de estabilização econômica foi coordenado pelo então Ministro da
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e obteve sucesso, uma vez que, desde então, a inflação
tem girado em torno de 5%, ao ano.
Naquele período, a hiperinflação corroía o valor real da moeda brasileira, a qual se desvalorizava
diariamente, afetando a maior parte da população brasileira, que perdia, com isto, seu poder
aquisitivo.
Por este motivo, entre 1993 e 1994, o Governo passou a ter, como metas, o equilíbrio das contas
públicas, com a diminuição de despesas e o aumento das receitas. Assim, a redução de gastos
públicos e aumento dos impostos foram uma forma de resolução, acompanhada pelo aumento
das taxas de juros e pelo corte de repasses inconstitucionais aos Estados e Municípios,
obrigando-os à austeridade administrativa. Estas medidas iniciais trouxeram o equilíbrio fiscal, o
qual foi mantido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (COUTO, 2010).
Sob esta conjuntura, foi lançada uma moeda forte, o Real, que ampliou o poder aquisitivo dos
brasileiros e estimulou a economia. Por sua vez, para combater a inflação, os reajustes de preços
passaram a ser anuais.
Ainda em 1993, o índice hiperinflacionário era de 2708% ao ano. Em meio a esse cenário,
Fernando Henrique Cardoso foi nomeado Ministro da Fazenda e passou a empreender uma série
de reformas. A primeira delas, em agosto de 1993, quando criou o Cruzeiro Real.
No dia 27 de fevereiro de 1994, esta ação foi complementada pela medida provisória, n° 434,
mediante a qual a Unidade Real de Valor (URV) foi instituída, junto com as regras de conversão e
uso dos valores monetários, bem e como com a nova moeda nacional, o Real, vigente até os dias
atuais.
No dia 1º de março de 1994, a URV passou a vigorar como uma moeda virtual, evitando
congelamento o de preços como uma medida transitória. Com isto, no mês de junho/94 a
inflação foi de 46,58%. Logo em seguida, quando a nova moeda foi lançada, a inflação reduziu-se
para 6,08% naquele mês.
Com a estabilidade econômica, o mercado se reaqueceu rapidamente, levando a uma euforia
consumista. Satisfeitos com a recuperação econômica, após três décadas de crise, os brasileiros
elegeram Fernando Henrique Cardoso presidente do Brasil em outubro de 1994.
Pode-se dizer que o Plano real foi bem sucedido em controlar a inflação e em ampliar o poder
aquisitivo da população brasileira, aumentando o consumo e a produção de bens e serviços.
Entretanto algumas crises econômicas, sobretudo as externas, forçaram o Governo a aumentar a
taxa básica de juros, para evitar a saída de capitais estrangeiros, o que causou o aumento do
endividamento público.
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Segundo Mendonça (2007), após esse intervalo o Governo Iniciou o ano de 1999, determinando
o fim do câmbio fixo, pois o clima financeiro estava tomado de incertezas e inseguranças, por
não conseguir imaginar que impacto teria a desvalorização do Real sobre a inflação, ficando aí
estabelecido que a politica monetária brasileira seria conduzida no sistema de metas,
considerando, também, as bandas de mercado.
Segundo Contri (2014), metas de inflação é um regime monetário, onde o Banco Central do
Brasil (BCB) age, com o fim de fazer com que a taxa de inflação convirja para a meta préestabelecida. O objetivo era alcançar as expectativas do mercado, orientando o processo de
formação de preços na economia.
A decisão e o anúncio da meta e as bandas (o intervalo de tolerância) para a inflação eram feitas
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Sendo, portanto, a medida de inflação adotada o
IPCA (índice de preço ao consumidor acumulado) cheio, sendo um ano como período para o
cumprimento da meta. É de responsabilidade do Banco Central do Brasil (BCB) cumprir as
metas de inflação por meio da determinação da taxa básica de juros de curto prazo da economia
(Selic), que é o principal instrumento de política monetária.
O Comitê de Política Monetária (Copom) é composto pela diretoria do Banco Central do Brasil
(BCB), reúne-se a cada 45 dias, para estabelecer a meta para a Selic, e o Banco Central do Brasil
(BCB) tem a função de mantê-la mais próxima à meta. É utilizada como parâmetro e as
instituições financeiras definem quanto vão cobrar por empréstimos, a partir dela.
Cabe ao Copom reduzir a Selic, quando o Governo deseja estimular o consumo para movimentar
a economia. Quando a economia está aquecida e a inflação tende a subir, ele aumenta a taxa.
Consequentemente, os empréstimos ficam mais caros e o consumo diminui, contendo a elevação
dos preços.
Em períodos onde a inflação ultrapassa o limite previsto, o presidente do BCB divulga uma carta
aberta ao ministro da Fazenda, para justificar quais motivos levaram ao descumprimento da meta.
Isto já ocorreu nos anos de 2001 a 2003 e 2015.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida com dados, de 1999 a 2016, do Banco Central do Brasil e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram realizadas análises no modelo
DEA, com o objetivo de se estudar a importância da interligação entre a inflação e a taxa Selic,
acumuladas anualmente. Usaram-se, também, os resumos das atas do Copom, para verificação da
compatibilidade dos índices obtidos.
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Neste estudo, considerou-se a inflação acumulada anualmente como outputs e a Selic acumulada
anualmente como sendo inputs, conforme tabela 1, que também mostra a banda inferior e
superior anual da meta de cada ano. Foram feitas as médias aritméticas das eficiências com os
modelos BCC e CCR e, considerou-se o índice padrão de 0,648538 que é a média ponderada
entre dos modelos, sendo que o índice que está acima dessa média foi considerado eficiente. É
importante salientar que a DMU (Decision Making Unit), ano de maior eficiência, tem, sempre,
índice igual a 1. A tabela 1 mostra a inflação, a taxa Selic acumulada, com as metas e suas respectivas bandas,
preestabelecidas pelo Copom e o PIB anual.
Tabela 1: inflação, taxa Selic acumulada, com as metas e suas respectivas bandas, preestabelecidas pelo
Copom e o PIB anual
Ano
Banda
Meta
Banda
Inflação
Selic
Inflação
Inferior

Superior

Efetiva

Acumulada

Acumulada

1999

6,00%

8,00%

10,00%

8,94%

19,00%

8,94%

2000

4,00%

6,00%

8,00%

5,97%

15,75%

5,97%

2001

2,00%

4,00%

6,00%

7,67%

19,00%

7,67%

2002

1,50%

3,50%

5,50%

12,53%

25,00%

12,53%

2003

1,50%

4,00%

6,50%

9,30%

16,50%

9,30%

2004

3,00%

5,50%

8,00%

7,60%

17,75%

7,60%

2005

2,00%

4,50%

7,00%

5,69%

18,00%

5,69%

2006

2,00%

4,50%

6,50%

3,14%

13,25%

3,14%

2007

2,50%

4,50%

6,50%

4,46%

11,25%

4,46%

2008

2,50%

4,50%

6,50%

5,90%

13,75%

5,90%

2009

2,50%

4,50%

6,50%

4,31%

8,75%

4,31%

2010

2,50%

4,50%

6,50%

5,91%

10,75%

5,91%

2011

2,50%

4,50%

6,50%

6,50%

11,00%

6,50%

2012

2,50%

4,50%

6,50%

5,84%

7,25%

5,84%

2013

2,50%

4,50%

6,50%

5,91%

10,00%

5,91%

2014

2,50%

4,50%

6,50%

6,41%

11,75%

6,41%

2015

2,50%

4,50%

6,50%

10,67%

14,25%

10,67%

2016

3,00%

4,50%

6,00%

6,29%

13,75%

6,29%

Fonte: BCB e IPCA/IBGE. (Elaborado pelo autor).

Gráfico 1 mostra as metas e a inflação acumuladas (efetivas) no intervalo dos anos de 1999 até
2016.
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Gráfico 1: cartesiano de metas da taxa Selic /comparada com a inflação do período em estudo
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Fonte: BCB e IPCA/IBGE. (Elaborado pelo autor).
Gráfico 2: comparativo da inflação e a taxa Selic entre os anos de 1999- 2016
Taxa Selic/Inflação (1.999-2.016)
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Fonte: BCB e IPCA/IBGE. (Elaborado pelo autor).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 2 apresenta as DMUs e os índices obtidos com os modelos de análise BCC e
CCR e, também, as médias dos mesmos assim como as DMUs eficientes, ou seja, aquelas cujos
índices estão acima de 0,648538.
Tabela 2: DMUs e os índices obtidos com os modelos de análise BCC e CCR. Médias dos mesmos assim
como as DMUs eficientes, ou seja, aquelas cujos índices estão acima de 0,648538
DMU

BCC

CCCR

Médias

Índices

1999

0,618040

0,584129

1,202169

0,601085

2000

0,472280

0,470564

0,942844

0,471422

2001

0,521167

0,501149

1,022316

0,511158

2002

1,000000

0,622209

1,622209

0,811105

2003

0,743303

0,699720

1,443023

0,721512

2004

0,552154

0,531545

1,083699

0,54185

2005

0,402778

0,392432

0,79521

0,397605

2006

0,547170

0,294197

0,841367

0,420684

2007

0,644444

0,492161

1,136605

0,568303

2008

0,533597

0,532690

1,066287

0,533144

2009

0,828571

0,611497

1,440068

0,720034

2010

0,683856

0,682502

1,366358

0,683179

2011

0,746047

0,733577

1,479624

0,739812

2012

1,000000

1,000000

2

1

2013

0,735145

0,733690

1,468835

0,734418

2014

0,687327

0,677244

1,364571

0,682286

2015

1,000000

0,929554

1,929554

0,964777

2016

0,574704

0,567902

1,142606

0,571303

Fonte: Elaborada pelos autores.

Analisando-se os dados da tabela 2, conforme metodologia, fica claro que a DMU no ano 2012,
foi a mais eficiente , quando se compara a inflação e a Selic, pois a mesma teve índice igual a 1,
posto que apresentou uma Selic acumulada de 7,25% e uma inflação acumulada de 5,84%.
Verificando, também, o resumo da ata do Copom deste mesmo ano (2012), nota-se que a mesma
considerou que os riscos para a estabilidade financeira e global permaneceram elevados, em
particular os derivados do processo de desalavancagem em curso nos principais blocos
econômicos. Nesse contexto, apesar de identificar recuo na probabilidade de ocorrência de
eventos extremos nos mercados financeiros internacionais, o Comitê ponderou que o ambiente
96

bioenergia em revista: diálogos, ano 8, n. 2, p.87 - 101, jul./dez. 2018.
Martins, Moises da Silva; Marques, Tadeu Alcides
Comparativo da Taxa SELIC e inflação acumulada entre os anos de 1999 e 2016 usando o modelo DEA

externo permaneceu complexo. Também avaliou que, de modo geral, foram mantidas inalteradas
as perspectivas de atividade global moderada. Portanto, manteve-se a meta, o que veio determinar
bom desempenho como ficou confirmado pelo índice de eficiência máxima.
Nos anos de 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015, os índices de eficiências ficaram
acima de 0,648538, Portanto, tais anos (DMU) podem ser considerados eficientes, mas com
alguma restrição, conforme fica comprovado nos resumos das ata dos do Copom, reproduzidos
abaixo.

Resumos das atas do Copom dos anos considerados eficientes na pesquisa
❖ Ano 2002- O Copom considerou um cenário alternativo onde as expectativas de inflação e a
taxa de câmbio recuaram rapidamente. Esse cenário baseou-se na recuperação de confiança
na economia brasileira e também no fato de a inflação, no último trimestre do mesmo ano
apresentar um forte componente temporário. A entressafra agrícola, a alta do preço
internacional de algumas commodites e as remarcações preventivas foram fatores que não
pressionaram a inflação. Outros indicadores, ainda incipientes, como os índices
quadrissemanais da FIPE e coletas de preços de alimentos, contribuíram para a redução da
velocidade dos reajustes nas primeiras semanas de dezembro. Além disto, baseado na média
histórica do repasse cambial no Brasil e tendo em vista a magnitude da inflação em outubro e
novembro do ano em referência, não houve repasse cambial represado, mas o Copom foi
obrigado a reajustar a taxa Celic para 25%, pois a taxa de inflação batia a casa de 12,53% de
acúmulo.
❖ Ano 2003-O Copom avaliou que a queda nas taxas de juros reais de mercado, acompanhou a
redução dos juros básicos e foi compatível com a sua sustentação ao longo dos meses, com a
recuperação de atividade, que disseminou pelos diferentes setores da economia. A
convergência ininterrupta da inflação para as metas e, a resultante consolidação de um
cenário duradouro de estabilidade macroeconômica, contribuirá para a redução progressiva
da percepção de risco na economia. Também se optou pela redução da Selic por ter havido
uma redução na inflação.
❖ Ano 2009- O Copom avaliou que a política monetária deveria contribuir para a consolidação
de um ambiente macroeconômico favorável em horizontes mais longos. A aversão ao risco e
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as condições de liquidez prevalentes nos mercados internacionais, continuaram mostrando
tendência de normalização na margem reduziu a taxa Selic, pois a inflação estava em queda.
❖ Ano 2011- Como consequência da estabilização e da correção de desequilíbrios, as quais
determinaram mudanças estruturais importantes, o processo de amadurecimento do regime
de metas se encontrava em estágio avançado e isto se refletia favoravelmente na dinâmica da
taxa de juros neutra e na potência da política monetária. Evidências a este respeito foram
oferecidas, entre outros, pelo cumprimento das metas para a inflação nos últimos sete anos,
ao mesmo tempo em que as taxas reais de juros recuaram.
❖ Ano 2013- O Copom considerou que os riscos, para a estabilidade financeira e global,
permaneceram elevados, em particular, os derivados do processo de desalavancagem em
curso, nos principais blocos econômicos. Apesar de identificar baixa probabilidade de
ocorrência de eventos extremos nos mercados financeiros internacionais, o Comitê ponderou
que o ambiente externo permaneceu complexo.
❖ Ano 2014- O Copom ressaltou que a evidência internacional, no que foi ratificado pela
experiência brasileira, indicou que taxas de inflação elevadas geraram distorções que levaram a
aumentos dos riscos e deprimiram os investimentos. Essas distorções se manifestaram, por
exemplo, no encurtamento dos horizontes de planejamento das famílias, empresas e
governos, bem como na deterioração da confiança de empresários.
❖ Ano 2015- O Copom considerou que o ambiente externo permanecia complexo, com
episódios de maior volatilidade, afetando importantes economias emergentes, mas identificou
baixa probabilidade de ocorrência de eventos extremos nos mercados financeiros
internacionais. Para o Comitê, a atividade global mostrava tendência de maior moderação ao
longo do horizonte relevante para a política monetária. As perspectivas continuavam
indicando recuperação da atividade em algumas economias maduras e intensificação do ritmo
de crescimento em outras, apesar de nessas economias, de modo geral, permanecer limitado o
espaço para a utilização de política monetária e prevalecer o cenário de restrição fiscal.
Importantes economias emergentes experimentavam período de transição, e nesse contexto,
de maior moderação no ritmo de atividade, em que pese à resiliência da demanda doméstica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho usou o modelo DEA, para analisar as intervenções do COPOM na taxa de
juros básica da economia, a taxa Selic, permitindo, assim, comparativos com relatórios anuais de
inflação (metas) acumulada.
Análises que incluam os resultados em DEA, com indicação outputs, são de grande
relevância, pois servem de orientações para as reuniões do COPOM.
Foram identificados anos de eficiências, principalmente, o ano de 2012, no qual a taxa de
inflação e a taxa Selic estiveram em amplitudes estatísticas bem equiparadas no parâmetro sobe e
desce, o que serve de orientação de que, quando as mesmas se aproximam das metas, a eficiência
econômica é a melhor.
É concluso que os modelos BCC e CCR podem ser usados com referências para esta
análise, pois os mesmo esclarecem, de forma técnica e eficiente, as atas do COPOM. Os
parâmetros para quedas da Selic e inflação são sempre superiores aos parâmetros de aumento,
revelando suavidade das ações do COPOM, quando se considera a necessidade de intervenção na
taxa SELIC, ficando claro que, se a taxa SELIC aumenta a inflação diminui.
Analisando-se os dados, fica claro que a DMU ano 2012, foi a mais eficiente , quando se compara
a inflação e a Selic, pois a mesma teve índice igual a um, posto que apresentou uma Selic
acumulada de 7,25% e uma inflação acumulada de 5,84%, e índice de eficiência maior que
0,648538 que é o referencial do estudo da pesquisa.
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