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APRESENTAÇÃO 

 

A humanidade, os materiais e a engenharia evoluíram com o 

decorrer do tempo e ainda continuam a fazê-lo. O mundo encontra-se 

em constante evolução, e os materiais não são exceções. 

Historicamente, o avanço das civilizações dependeu do 

aperfeiçoamento dos materiais com que trabalhar. 

A produção e o processamento de materiais em produtos 

acabados constituem uma grande parte da economia atual. Os 

engenheiros projetam a maioria dos produtos manufaturados, bem 

como os sistemas de processamento necessários à sua produção. 

Os engenheiros de pesquisa e desenvolvimento criam novos 

materiais ou modificam as propriedades de materiais existentes.  A 

ciência dos materiais tem como objetivo principal a obtenção de 

conhecimentos básicos sobre a estrutura interna, as propriedades e o 

processamento de materiais. A engenharia de materiais volta-se 

principalmente para a utilização de conhecimentos básicos e aplicados 

acerca dos materiais de tal forma que estes possam ser transformados 

em produtos necessários ou desejados pela sociedade. 

A partir da verificação da importância do estudo e aplicação dos 

materiais, essa obra engloba estudos científicos e tecnológicos 

aplicados ao desenvolvimento da Ciência e Engenharia de Materiais. 

 

Valdivânia Albuquerque do Nascimento  
(Organizadora) 
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Capítulo 1 

 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE NANOPARTÍCULAS PARA USO ANTI-

INFLAMATÓRIO 

VALDIVÂNIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO1 

 

 

RESUMO  

A L. férrea possui propriedades antibacteriana, anti-inflamatória e antioxidante. 
Esses sistemas, apresentam-se como uma estratégia viável e promissora para a 
indústria biofarmacêutica, pois aumentam a biodisponibilidade, solubilidade e 
permeabilidade das substâncias. Então, essa prospecção tem como objetivo 
levantar o número de patentes e artigos aos quais utilizam nanoparticulas de 
libidibia férrea no uso anti-inflamatório. A pesquisa decorreu-se nas seguintes bases 
de dados: European Patent Office (EPO), World Intellectual Property Organization 
(WIPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO), o banco de dados do 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI), Scientific Eletronic 
Library Online (SCIELO) e Portal Regional da Biblioteca Virtual de saúde (BIREME). 
Não foi observado nenhum pedido de patente nas bases pesquisadas, e nenhum 
artigo publicado nas bases pesquisadas envolvendo nanopartícula de libidibia 
férrea. Portanto, o produto natural em questão, aparece como um potencial 
promissor para incorporação do seu extrato, por meio da síntese de nanopartículas 
poliméricas. Faz-se então necessário estimular pesquisas nesse cenário e o 
desenvolvimento de políticas que interliguem a inovação tecnológica, abrindo 
portas no arcenal acadêmico, científico. Essa prosposta tecnológica poderia 
também surgir como alternativa terapêutica para o tratamento de doenças 
inflamatórias. 

Palavras-chave: Prospecção. Nanopartícula. Anti-inflamatório.  

1 Introdução 

A Caesalpinia férrea ou Libidibia férrea, uma pequena árvore nativa do Brasil 

que pertence à família Leguminosae-Caesalpininoideae, é facilmente encontrada 

nas regiões Norte e Nordeste, popularmente conhecida como pau-ferro ou jucá. A 

                                                 
1 Mestre em Ciência e Engenharia dos Materiais, Universidade Federal do Piauí. E-mail: 
val.albuquerque@hotmail.com 
 



APLICAÇÕES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 

8 
medicina popular brasileira utiliza várias partes da planta em diversas aplicações 

farmacológicas (BARROS, 2012; DE OLIVEIRA MARREIRO et al., 2014).  Estudos 

fitoquímicos revelaram a presença de flavonóides, saponinas, taninos e outros 

compostos fenólicos nos extratos hidroalcoólicos da casca e das folhas. Ácido gálico 

e ácido elágico foram isolados do fruto (BARROS, 2012). As preparações aquosas e 

alcoólicas do L. ferrea são usadas popularmente no tratamento de inúmeras 

doenças: diabetes, reumatismo, câncer, dentre outras, além de aliviar sintomas 

como diarreia, inflamação e dor (FREITAS et al., 2012).  

A L. férrea possui propriedades antibacteriana, anti-inflamatória e 

antioxidante (CAETANO, 2014). Seu extrato acarreta baixa expressão de citocinas 

pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1α, assim como diminuição da produção de óxido 

nítrico (ON) (DIAS et al., 2013). Além disso, é capaz de reduzir o número de 

leucócitos, nível de nitrito em exsudatos inflamatórios (FREITAS et al., 2012) e 

modular negativamente a histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas, 

demonstrando ter ação sobre os mastócitos (DE ARAÚJO et al., 2014). Acredita-se, 

portanto, que o extrato em questão, concentra os constituintes responsáveis pelas 

atividades biológicas supracitadas.  

Assim, tornam-se possíveis diversas aplicações biotecnológicas, tais como 

incorporação do extrato da L. férrea, por meio da síntese de nanopartículas 

poliméricas. As nanopartículas poliméricas são sistemas carreadores de fármacos 

que apresentam diâmetro inferior a 100 nm. (ALLÉMANN et al., 1993). Sistemas de 

liberação nanoparticulados apresentam-se como uma estratégia viável e promissora 

para a indústria biofarmacêutica, pois aumentam a biodisponibilidade, a 

solubilidade e a permeabilidade das substâncias. Então, essa prospecção tem como 

objetivo levantar o número de patentes e artigos aos quais utilizam nanoparticulas 

de libidibia férrea no uso anti-inflamatório. 

 

2. Metodologia 

 

A prospecção tecnológica foi realizada a partir do rastreamento de pesquisas 

já desenvolvidas e com resultados patenteados, avaliando-se dados sobre 

nanopartículas de libidibia férrea e utilização da mesma para fins anti-inflamatórios. 



APLICAÇÕES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 

9 
Para tanto, foram utilizadas para a busca de pedidos de patentes depositadas, as 

seguintes bases de dados: European Patent Office (EPO), World Intellectual 

Property Organization (WIPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO) 

e o banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI). 

Fez-se a pesquisa pelo numero de artigos com as mesmas palavras-chaves nas 

seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Portal 

Regional da Biblioteca Virtual de saúde (BIREME). A pesquisa foi realizada no mês 

de janeiro de 2020. 

A coleta de dados procedeu-se através da utilização das seguintes palavras-

chaves: “nanoparticula de libidibia férrea” (para generalizar a busca), e 

“nanopartículas de libidibia férrea anti-inflamatória” (usado para restrição da 

busca). Foram utilizadas as palavras-chaves em inglês: “libidibia férrea 

nanoparticles”, “anti-inflammatory libidibia férrea nanoparticles”. Sempre usando o 

conjuntor “and” nos bancos em inglês para melhor abrangencia da pesquisa. 

Foram considerados válidos os documentos que mencionassem essas 

palavras-chave no título e/ou resumo, independente do tempo transcorrido desde o 

depósito, ou seja, considerando todos os pedidos de patente depositados para essa 

espécie até o momento, observando a classificação internacional, ano e país de 

depósito.  

 

3. Resultados e Discussão 

 

Os estudos prospectivos, por meio de métodos qualitativos e quantitativos, 

facilitam a construção de soluções plausíveis para um futuro pretendido ou 

desejável (OLIVEIRA, 2001). Constituem uma ferramenta valiosa para a 

fundamentação nos processos de tomada de decisão, visando delinear e testar 

possibilidades que possam contribuir na construção do futuro. A utilização mais 

sistemática desses métodos se deu a partir da década de 50, tendo-se intensificado 

a partir da década de 80. É interessante observar a coincidência entre a 

intensificação da utilização desses métodos e o acelerado desenvolvimento 

tecnológico da atualidade (MAYERHOFF, 2008).  
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A abordagem de prospecção tecnológica, em especial, busca agregar valor 

às informações do presente, transformando-as e norteando a manipulação dos 

conhecimentos para que subsidiem os tomadores de decisão e os formuladores de 

políticas na elaboração de suas estratégias de inovação, bem como na identificação 

de rumos e oportunidades futuras para diversos fatores sociais (TEIXEIRA, 2013).  

Em princípio, considerando as palavras-chaves e suas associações, foi 

realizada a análise do número de pedidos de patentes depositados por base de 

dados em correspondência com os termos aplicados. A Tabela 1 mostra o número 

de patentes encontradas por palavra-chave em cada base de dados e o total de 

resultados encontrados em cada base. 

 
Tabela 1 – Total de depósitos de patentes encontrados nas bases tecnológicas 

Palavra-chave EPO WIPO USPTO INPI 

Nanoparticulas de libidibia 

férrea  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Nanopartículas de libidibia 

férrea anti-inflamatória 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Total 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Fonte: Autoria própria (2020) 
 
  Em seguida, considerando as palavras-chaves e suas associações, foi 

realizada a análise do número de artigos depositados por base de dados em 

correspondência com os termos aplicados. A Tabela 2 mostra os resultados 

incluindo o total de resultados achados. 

Tabela 2 – Total de artigos encontrados nas bases tecnológicas 

Palavra-chave BIREME SCIELO 

 

Nanoparticulas de 

libidibia férrea 

0 0 

Nanopartículas de libidibia 

férrea antiinflamatória 

0 0 
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Total 0 0 

Fonte: Autoria própria (2020) 
 
 

4. Conclusão 

 

Esta prospecção é relevante para pesquisadores que trabalham com 

nanoparticulas proveniente de produtos naturais, em especial libidibia férrea, pois 

contribui para ampliação do conhecimento no âmbito de atividades anti-

inflamatória da mesma nos setor industrial, biomédico e medicinal. 

Através da análse dos dados obtidos, nenhum pedido de patente e nenhum 

artigo publicado foram encontrados nas bases pesquisadas envolvendo 

nanopartículas de libidibia férrea para uso anti-inflamatório. Assim, o produto 

natural em questão, aparece como um potencial promissor para incorporação do 

seu extrato, por meio da síntese de nanopartículas poliméricas. Faz-se então 

necessário estimular pesquisas nesse cenário e o desenvolvimento de políticas que 

interliguem a inovação tecnológica, abrindo portas no arcenal acadêmico, científico. 

Essa prosposta tecnológica poderia também surgir como alternativa terapêutica 

para o tratamento de doenças inflamatórias.  
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Capítulo 2 

REMOÇÃO DE POLUENTE EM EFLUENTE ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADSORÇÃO 

VALDIVÂNIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO1, MILLENA DE CASSIA SOUSA E SILVA2 

 

 

RESUMO  

A adsorção é a adesão de moléculas de um fluido (o adsorvido) a uma superfície 
sólida (o adsorvente), o grau de adsorção depende da temperatura, da pressão e da 
área da superfície. Neste contexto, este trabalho propõe realizar uma busca na 
literatura de estudos relacionados a remoção de poluentes em meio aquoso. Foi 
realizada uma busca de artigos indexados nas bases Scopus, Web of Science e 
Scielo. Com as pesquisas realizadas foi possível identificar características, métodos 
de sínteses e diversas aplicações dos materiais usados para adsorção, mostrando 
ainda a inovação na aplicação de remoção de poluente em meio aquoso. 

Palavras-chave: adsorção, poluente, literatura.  

1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do período neolítico, o ser humano utilizava a argila para 

impermeabilizar as cestas de vime, que é um material de origem vegetal derivado de 

varas flexíveis. Entretanto, com o passar do tempo percebeu-se que o vime poderia 

ser dispensado, e assim surgiram os potes contendo apenas argila e observou-se 

que o aumento da temperatura endurecia esse barro, fornecendo-lhe novas 

características, surgindo então a cerâmica propriamente dita, dando origem ao 

método usado até hoje para a fabricação dos materiais cerâmicos (BAUER, 2008). 

O termo “cerâmica” vem do grego keramikos, que significa “matéria 

queimada”, isso faz com que associem que as propriedades desejáveis desses 

materiais são atingidas devido a processos ade tratamento térmico de altas 

temperaturas (CALLISTER, 2008). 

                                                 
1 Mestre em Ciência e Engenharia dos Materiais, Universidade Federal do Piauí.  
E-mail: val.albuquerque@hotmail.com 
2 Graduanda em Engenharia de Materiais, Universidade Federal do Piauí. 
 

mailto:val.albuquerque@hotmail.com
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Alguns dos povos na antiguidade, utilizavam a cerâmica para obras 

monumentais como os Palácios de Khorsabad e Sargão. Na Pérsia, era utilizada para 

casas populares e no Egito, apesar de as pirâmides serem construídas com a 

utilização pedras, os operários que trabalharam nas suas construções moravam em 

casas de tijolos, esses produzidos através da cerâmica (PETRUCCI, 1975; apud 

FLORENZANO, 2016). 

Existe uma classificação para as cerâmicas que são geralmente dois grupos 

principais, as cerâmicas óxidas e as não-óxidas. As propriedades que os materiais 

irão possuir dependem das ligações atômicas e das estruturas cristalinas do material 

desejado. As estruturas cristalinas dos materiais cerâmicos têm uma estrutura 

pouco simétrica comparada à estrutura dos metais, que são altamente simétricos. 

As estruturas cristalinas são formadas a partir de ligações covalentes, ligações 

iônicas e combinações de ambos. As diferenças no tipo de ligação atômica são 

responsáveis pelas diferenças de dureza e módulo Young dos materiais cerâmicos. 

As cerâmicas com ligações covalentes são geralmente de alta dureza, rígidas e tem 

uma alta temperatura de fusão (RAMESH, 2001). 

Uma subdivisão das cerâmicas são as cerâmicas avançadas que segundo 

Zorzi (2001), “As cerâmicas avançadas, são materiais produzidos e purificados 

sinteticamente, com um controle rígido do processamento e da matéria-prima 

empregada, o que leva a obtenção de materiais com propriedades e 

microestruturas controladas” (CALLISTER, 2008). 

Figura 1: Ilustração da estrutura de CaMoO4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Guo, et al. 2014. 
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Os óxidos mistos contendo molibdênio, segundo Rasteiro (2017), estão 

avançando em pesquisas de materiais cerâmicos do grupo dos molibdatos (MoO4), 

que apresentam excelentes propriedades ópticas e estruturais. A composição 

química dos molibdatos apresentam o metal molibdênio, sendo este um metal de 

transição. O metal puro é de coloração branca prateada e muito duro, além disso 

tem um dos pontos de fusão mais altos entre todos os elementos puros. 

(TRANQUILIN, 2013; apud ALMEIDA, 2017). Estes pertencem à família das Scheelita, 

com fórmula geral MMoO4 (onde M= Sr, Ca, Ba, Cd) e são estudados a mais de 50 

anos devido sua grande aplicação tecnológica (MAHLIK, et al. 2012; LI, et al. 2013). 

Esses materiais inorgânicos têm aplicações tecnológicas em dispositivos que produz 

luz artificial (MILHAILIK, et al. 2005) e em processos fotocatalíticos (MAHLIK, et al. 

2012).  

Tem-se conhecimento sobre um princípio que discorre sobre a geração de 

radicais livres hidroxila, esse é o princípio dos Processos Oxidativos Avançados 

(POA) onde agentes altamente oxidantes, gerados em reações fotocatalisadas ou 

quimicamente catalisadas, capazes de mineralizar poluentes orgânicos a formas não 

tóxicas, como CO2 e H2O (SURI et al., 1993; apud FERREIRA, 2004). 

Os Processo Oxidativos Avançado (POA) dividem-se em sistemas 

homogêneos e heterogêneos, onde os radicais hidroxila são gerados com ou sem 

irradiação ultravioleta. Entre estes processos, pode-se citar os que envolvem a 

utilização de ozônio, peróxido de hidrogênio, decomposição catalítica de peróxido 

de hidrogênio em meio ácido e semicondutores como dióxido de titânio, esse 

processo é conhecido como fotocatálise heterogênea (LEGRINI, 1993; apud 

NOGUEIRA, 1997). 

A essência da fotocatálise heterogênea está relacionada com a ativação de 

um semicondutor por luz solar ou artificial. Um material semicondutor é 

caracterizado por bandas de valência e bandas de condução, sendo a região entre 

elas chamada de “bandgap”. A absorção de fótons com energia superior à energia 

de “bandgap” resulta na promoção de um elétron da banda de valência para a 

banda de condução com geração concomitante de uma lacuna na banda de 

valência. Estas lacunas mostram potenciais bastante positivos que é 

suficientemente positivo para gerar radicais de hidroxila. A partir de moléculas de 



APLICAÇÕES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 

16 
água adsorvidas na superfície do semicondutor, os quais podem subsequentemente 

oxidar o contaminante orgânico (LU, 1995; apud NOGUEIRA, 1997). 

Devido aos crescentes problemáticos em torno do futuro ecológico do 

planeta, diversas metodologias e tecnologias foram desenvolvidas com a finalidade 

de reduzir ou eliminar os desperdícios e resíduos gerados no dia-a-dia. Essas 

tecnologias são chamadas de tecnologias limpas, sendo uma das metodologias 

promissoras para tratamento de efluentes vem sendo os processos oxidativos 

avançados (POAs). Esses POAs são caracterizados pela geração de espécies 

altamente oxidantes, principalmente radicais hidroxila (OH.), capazes de promover 

de forma rápida a degradação de vários compostos poluentes. Geralmente nesses 

processos a matéria orgânica dissolvida na água é oxidada por uma sequência de 

reações em cadeia (muitas das quais envolvem radicais livres) iniciadas (PEREIRA et 

al, 2005). 

  A adsorção é termodinamicamente explicada pelas forças de atração 

perpendiculares ao plano da superfície da fase sólida (adsorvente), pelas quais as 

moléculas presentes na fase líquida (adsorbato) são atraídas (GURGEL, 2007; apaud, 

KIELING, 2016). O processo de adsorção é muito utilizado para manter o nível 

terapêutico com baixa oscilação, impedir níveis tóxicos e efeitos colaterais 

sistêmicos, evitar subniveis terapêuticos, cria uma maior segurança na utilização de 

alguns fármacos de elevada potência, reduz os efeitos indesejados e facilita a 

adesão do paciente ao tratamento (KIELING, 2016). 

O corante Rodamina-B é altamente solúvel em água, pertence à classe dos 

xantenos por apresentar aplicação em indústrias de tingimento de ágatas, indústria 

de alimentos para animais, indústrias têxteis, como traçador fluorescente em água e 

na produção de cartuchos de impressoras a jato e a laser. Possui toxidade e ela está 

associada às irritações em olhos, vias respiratórias e peles de animais e seres 

humanos. Seu nome de acordo com a IUPAC cloreto de 9 – (2 – carboxifenil) – 6 – 

dietilamino – 3 – xantenilideno – dietilamonio (Schneider et al, 2000; Richardson et 

al, 2004; Jain et al, 2007; Chen, 2007; apud Alcântara). 

 

 

 



APLICAÇÕES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 

17 
Figura 2: Ilustração da estrutura do corante Rodamina-B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Wikipédia, 2018. 

 

Com o intuito de estudar as propriedades e possível aplicação do CaMoO4, 

este projeto destina-se a sintetizar micro/nanoesferas ocas de molibdato de cálcio e 

averiguar a capacidade de degradação de corante, promovendo uma nova aplicação 

aos molibdatos.  

 

Revisão na Literatura 

  

Os materiais pertencentes a família dos molibdatos possuem uma história 

extensa de aplicações práticas tecnológicas e que segundo Campos (2007) “tem 

sido objeto de extensas pesquisas no decorrer do tempo. Despertaram o interesse 

dos estudiosos devido as suas várias propriedades, dentre elas a óptica que forma 

uma base para eu ele seja utilizado como substância fosforescente e assim ser 

utilizados em novos produtos como lasers e detectores de cintilação”. 

Recentemente os molibdatos e tungstatsos receberam muita atenção dos campos 

tecnológicos e científicos, isso graças ao seu potencial em aplicações industriais, 

isso inclui fibra óptica sensor de umidade, catalisadores e assim por diante (Wu, et 

al. 2007; Choi, et al. 2006). 

Os óxidos cerâmicos que fazem parte da família desses materiais inorgânicos 

aplicações tecnologias como leds e lasers. O molibdato de cálcio vem sendo muito 

estudado também por apresentar emissões luminescentes na região do azul ou 
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verde do espectro eletromagnético em temperatura ambiente (SUN, et al. 2010; 

PHURUANGRAT, et al. 2009). 

Pertencentes à família das Scheelita, os molibdatos possuem em geral a 

formula MMoO4, (onde M= Sr, Ca, Ba, Cd) e são estudados a mais de 50 anos devido 

sua grande aplicação tecnológica (MAHLIK, et al. 2012; LI, et al. 2013). Esses 

materiais inorgânicos têm aplicações tecnológicas em dispositivos que produz luz 

artificial (MILHAILIK, et al. 2005) e em processos fotocatalíticos (MAHLIK, et al. 

2012). Dentre essas aplicações podem-se destacar as seguintes: produção de lasers 

de estado sólido (CAVALCANTE, et al. 2008), produção de diodos emissores de luz 

(LEDs) (ZHU, et al. 2011) e a sua utilização em processos fotocatalíticos 

heterogêneos para fotodegradação de corantes (VIEIRA, et al. 2013). 

Existem várias formas de sintetizar e assim obter o CaMoO4 entretanto 

algumas formas demandam elevadas temperaturas e longos tempos de 

processamento e equipamentos sofisticados, por isso novos métodos foram 

desenvolvidos como os: coprecipitação controlada, hidrotérmico convencional, 

hidrotérmico assistido por radiação, afim de tornar mais viável a síntese do material 

(THONGTEMA, et al. 2010; LUO, et al, 2010). 

Algumas caracterizações que descrevem esse material visam à constatação 

de boa cristalinidade, concordância dos modos ativos no Infravermelho e Raman, 

micrografias que descrevem cristais dispersos com forma e tamanho definido, 

propriedade fotoluminescente em acordo com a literatura, emitindo em longa faixa 

do espectro 450 a 700 nm, CaMoO4 puro (LOONGO, et al. 2011) e quando sob efeito 

de dopagem apresentar picos definidos do íon dopante, pois este provocará a 

existência de níveis intermediários de energia (CAVALLI, et al. 2012). 

É perceptível o avanço nas pesquisas relacionado a este material, desde a 

caracterização do material puro a descobertas de propriedades diferenciadas 

através da dopagem com cátions terras raras. A investigação sobre os CaMoO4 é 

relacionada quanto a sua propriedade fotoluminescente, desde o primeiro trabalho 

publicado em periódicos a busca para compreender e melhorar esta propriedade 

vem sendo amplamente estudada (SOUSA, 2014). 

Em relação a morfologia do molibdato de cálcio, pode ser afeada devido as 

condições das sínteses para obtenção das partículas, logo a morfologia pode ser 
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afetada pelo tipo e quantidade do solvente utilizado, o pH do meio ou até mesmo 

pela temperatura, resultando assim em diversas morfologias distintas (Wang, et al. 

2009; Botelho, 2013; Yang, et al. 2011; Marques, et al. 2010; apud SOUSA, 2014). 

O meio ambiente tem sido o foco da preocupação da humanidade nos 

últimos anos e sua contaminação sido apontada como um dos maiores problemas 

da sociedade moderna. Como resultado de uma lenta, porem crescente 

conscientização deste problema, novas normas e legislações cada vez mais 

restritivas têm sido adotadas a fim de minimizar o impacto ambiental. A tecnologia 

tem sido utilizada para buscar e desenvolver novos métodos mais eficientes e 

eficazes para auxiliar a população na resolução desse problema. 

Devido esses problemas é necessário investir no desenvolvimento de novos 

processos de tratamento de efluentes que garantam um baixo nível de 

contaminantes. Entre os processos de tratamento comumente utilizados 

industrialmente, a incineração e o tratamento biológico são os mais eficientes no 

que diz respeito à destruição de compostos tóxicos, uma vez que promovem a 

oxidação e redução dos contaminantes, entretanto esses tratamentos não são 

totalmente eficientes uma vez que a incineração gera resíduos e assim polução 

indiretamente (NOGUEIRA, 1998). 

O princípio da fotocatálise envolve a ativação de um semicondutor por luz, 

seja ela solar ou artificial. Um semicondutor é caracterizado por bandas de valência 

e bandas de condução, sendo a região entre elas chamada de “bandgap”. 

(BELTRAME, 2006; apud CERVANTES, 2009). Quando um semicondutor é irradiado 

com radiação ultravioleta, a uma energia maior que sua energia de bandgap, são 

gerados elétrons na banda de condução e lacunas na banda de valência. Os elétrons 

gerados devido a luz podem reagir tanto com o corante quanto com elétrons 

aceptores, por exemplo, moléculas de oxigênio adsorvidas na superfície do 

semicondutor ou dissolvidas na água, gerando um superóxido. As lacunas geradas 

pela presença da luz podem oxidar a molécula orgânica formando R+, ou reagir com 

OH- ou H2O oxidando estas espécies a OH. Outras espécies altamente oxidantes 

(por exemplo, radicais de água oxigenada) são responsáveis pela 

fotodecomposição heterogênea com semicondutores nos substratos orgânicos, tais 

como corantes (KONSTANTINOU, et al. 2004; WU, et al. 1999). 



APLICAÇÕES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 

20 
Não existem questionamentos de que a contaminação de águas naturais tem 

sido um dos grandes problemas da sociedade moderna. A economia de água e a 

tentativa da sua reutilização em processos produtivos vem ganhando especial 

atenção devido ao valor agregado que tem sido atribuído a este bem, através de 

princípios como consumidor pagador e poluidor pagador recentemente 

incorporados em nossa legislação, a sociedade tem tomado consciência de quão 

valioso e finito é esse bem natural (FURTADO, 1997; apud KUNZ, 2002). 

Dentre todos o setor têxtil apresenta um especial destaque, devido a seu 

grande parque industrial instalado gerar grandes volumes de efluentes, os quais, 

quando não corretamente tratados, podem causar sérios problemas de 

contaminação ambiental, podendo causar desastres ambientais irreparáveis, de 

acordo com a Enciclopédia de Tecnologia Química (1990) “os efluentes têxteis 

caracterizam-se por serem altamente coloridos, devido à presença de corantes que 

não se fixam na fibra durante o processo de tingimento”.  A importância dos 

corantes para a civilização humana é evidente e bem documentada. Os corantes 

sintéticos são extensivamente utilizados na indústria têxtil, gráfica, fotográfica e 

como aditivos em derivados de petróleo (GUARANTINI, 2000). 

Estes corantes sintéticos lançados num curso d’água em direção aos rios, 

sem tratamentos prévios eficientes podem causar vários danos ao meio ambiente, 

dentre eles estão, a capacidade de colorir parcialmente um manancial, estando na 

água em quantidades ínfimas. Como resultado, a luz solar deixa de atingir as plantas 

aquáticas, o que impede que elas promovam a fotossíntese e se reproduzam 

adequadamente. Como consequência, os peixes têm a oferta de alimentos e 

oxigênio reduzida. Os corantes também podem atingir uma estação de captação e 

tratamento de água, comprometendo assim o abastecimento populacional, além de 

contaminar o solo próximo ao manancial (CERVANTES, 2009). 

Ainda que o corante seja de uma classificação menos tóxica, se não tratados 

devidamente, causam impacto evidente ao corpo hídrico e a todos que entra em 

contato com o mesmo. Dentre os danos causados pelo contato humano com 

corpos d’água contendo corantes, podem ser citados: respiração curta e dificultada 

e sensação de queimação devido à inalação; náuseas, vômito, diarreia e gastrite se 

ingerido. A ingestão acidental de grandes quantidades pode produzir dores no tórax 
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e abdome, fortes dores de cabeça, sudorese profusa, confusão mental, micção 

dolorosa e metemoglobinemia (GHOSH e BHATTACHARYYA, 2002, apud SOUZA, 

2013). 

O corante Rodamina-B é solúvel em água, etanol e metanol, esse corante 

possuiu máximo de absorção em cerca de 540 nm e máximo de emissão entre 560 e 

580 nm (ARBELOA, 2006; CHAUDHURI, 2000; apud FREDERICE, 2009). 

Atualmente, os principais métodos utilizados para o tratamento de efluentes 

contendo corantes têxteis são os processos físico-químicos, como coagulação, 

floculação e decantação, adsorção em carvão ativado e os processos biológicos, dos 

quais os lodos ativados são os mais aplicados (KUNZ et al., 2002). 

Com o intuito de controlar o descarte de efluentes industriais e minimizar 

seus impactos ambientais, as legislações têm se tornado mais rígidas e, com isso, 

novos métodos de remoção desses contaminantes têm sido buscados. Dentre elas 

estão: os tratamentos biológicos, os processos com utilização de membrana de 

filtração, os processos de oxidação avançada, as técnicas eletroquímicas, os 

processos de adsorção utilizando novos materiais e a reação de degradação devido 

a fotocatálise (FORGACS et al, 2004, apud SOUZA, 2013). 

 

3 CONCLUSÃO 

O levantamento bibliográfico sobre molibdato de cálcio (CaMoO4) 

possibilitou compreender o estado da técnica, enfatizando assim, a necessidade de 

investigar mais amplamente as propriedades e aplicações destes em sistemas reais. 

Observou-se que não há trabalhos que evidenciem a atividade adsortiva de 

molibdatos de cálcio. Quanto a morfologia de molibdatos, são recentes as 

publicações que possuem o intuito de obter estruturas com controle morfológico, 

desta forma, apresenta a necessidade de propor novas aplicações para o uso do 

molibdato de cálcio. 
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Capítulo 3 

DEGRADAÇÃO DE CORANTE RESIDUAL ATRAVÉS DO PROCESSO OXIDATIVO 

AVANÇADO 

VALDIVÂNIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO1 

 

 

RESUMO  

A crescente poluição decorrente de águas residuais oriundas das indústrias, em 
especial, as indústrias que utilizam corantes orgânicos, fez com que atraísse 
atenção de pesquisadores com intuito de ajudar a minimizar esse problema que 
acarreta no desequilíbrio ecológico, principalmente o aquífero. Estes corantes são 
compostos que possui uma alta biodegradação quando descartados no meio 
ambiente, devido ao fato de possuir moléculas que são resistentes ao calor, luz e 
agentes oxidantes naturais. Muitos processos são descritos na literatura para tentar 
diminuir este problema que vem afetando diretamente a vida biológica do meio 
ambiente, como a filtragem de membrana, coagulação e floculação, oxidação 
eletroquímica, adsorção e processos oxidativos avançados (POA) para purificação 
da água. A fotocatálise utilizando materiais de oxido de metal tem recebido grande 
atenção para remoção de poluentes orgânicos, bem como tratamentos de águas 
residuais, além de utilização de luz solar como fonte de energia, devido ao seu custo 
baixo, alta fotoestabilidade e propriedades optoeletrônicas uteis. Neste contexto, 
este trabalho propõe uma revisão bibliográfica acerca do que foi descrito acima. 
Podendo identificar a escassez de aplicação de materiais para a degradação de 
corante 

Palavras-chave: degradação, corante, literatura.  

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a sociedade moderna tem reconhecido diversos avanços 

tecnológicos com o surgimento de uma nova era dos materiais. Empresas 

multinacionais e inovadoras têm influenciado as pesquisas cientificas para os 

estudos desses novos materiais que possam oferecer propriedades com alta 

tecnologia como: uso de propriedades magnéticas, dielétricas, ferroelétricas, 
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catalíticas e fotoluminescentes. A importância de melhorar essas propriedades é 

uma estratégica para o aumento e desenvolvimento de setores industriais, devido 

ao crescimento tecnológico que vem aumentando a cada ano que passa na 

sociedade atual (Manivel, et al. 2015; Zheng, et al. 2010). 

Nas últimas décadas os estudos sobre nanomateriais de óxido de metal têm 

recebido grande atenção e isso se deve a esses terem propriedades ópticas, 

elétricas, magnéticas e transporte iônico atraentes (Song, et al. 2017; San, et al. 2015; 

Yang, et al. 2013). Entre vários óxidos metálicos encontrados na literatura, os 

materiais com estrutura tetragonal do tipo scheelita (principalmente os molibdatos) 

que são derivados de incorporações de elementos nas cadeias de trióxido de 

molibdênio (MoO3) têm sido amplamente estudados e isso deve ao fato de que já 

são utilizados em diversas finalidades, como em lasers do estado sólido, células 

solares, sensores de gás e umidade, supercapacitores, fotocatalisadores, baterias de 

lítio-íon, dentre outras como materiais fotocromáticos e moduladores óptico-

acústicos (Sarfraz, et al. 2015; Liu, et al. 2015; Bai, et al. 2014; Bi, et al. 2009; Song, et 

al. 2017).  

O trióxido de molibdênio pode ser sintetizado por vários métodos de síntese 

físicos e químicos (Chiang, 2013), síntese hidrotérmica (Gong, Zeng & Zhang, 2015), 

pulverização (Ferriera, et al. 2000), síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas 

(Wang, et al. 2016), sol-gel (Arasu & Williams, 2015), método sonoquímico (Bai, et al. 

2012), método de deposição química de vapor (Wang, et al. 2016), dentre outras, 

como a eletrodeposição (Patil, et al. 2006) e deposição por laser pulsado (Sunu, et 

al. 2003).  

O método hidrotérmico se destaca devido a facilidade do controle com 

respeito da morfologia do material obtido e do tamanho das partículas e garantir 

elevado grau de pureza (Wang, et al. 2010). Neste sentido diferentes morfologias, já 

foram obtidos, nanobastões, nanofitas, nanofibra e nanotubos. (Ma, et al. 2014; Li, 

et al. 2017; Patel, et al. 2015; Varlec, et al. 2016). micro/nanoesferas ocas de óxido de 

molibdênio (Wang, et al. 2010). 

A fotocatálise utilizando materiais de oxido de metal tem recebido grande 

atenção para remoção de poluentes orgânicos, bem como tratamentos de águas 

residuais, além de utilização de luz solar como fonte de energia, devido ao seu custo 



APLICAÇÕES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 

26 
baixo, alta fotoestabilidade e propriedades optoeletrônicas uteis (Leng, et al. 2015). 

Chithambararaj et al. (2013) relatam que este processo simples tem uma alta 

eficiência, além de baixo custo. 

Diante disso será apresentado será apresentado uma revisão bibliográfica sobre 

o uso de óxido, além de um breve resumo do processo de fotocatálise e o corante 

Rodamina B e por fim os principais trabalhos relevantes utilizados para compor os 

resultados deste trabalho. 

 

CORANTE RODAMINA B 

A rodamina ([9-(2-carboxifenil) -6- dietilamino-3-xantenilideno] - 

dietilamonio) é o nome utilizado para uma família de corantes de origem orgânicas 

da classe fluoronas, possuindo exemplos como rodamina 6G e rodamina B. Esses 

corantes são utilizados como corantes laser, podendo traçar algumas características 

quando aplicados. Corantes da classe rodamina são geralmente tóxicos e são 

solúveis em água, metanol e etanol. O rodamina B, corante que possui fórmula 

C28H31N2O3Cl, conforme a Figura 1 e peso molecular em torno de 479,02 g/mol-1, 

sendo muito utilizado na indústria na têxtil (Farag & Yahia, 2011). 

Figura 1: Estrutura molecular do Rodamina B (Adaptado de Hayeeye, et al. 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Visando reduzir impactos ambientais com o corante rodamina B, muitos 

estudos são direcionados na remoção de corantes orgânicos no meio aquífero, tais 

como coagulação/floculação, remoção biológica e adsorção (Kunz, et al. 2002). 

Dentre os métodos disponíveis a adsorção tem destaque nesse cenário pois 
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demanda de pequenas áreas de instalação, elevada taxa de remoção, facilidade de 

operação, insensibilidade a substâncias tóxicas e uso de adsorventes de baixo custo 

(Oliveira, et al. 2007). Este envolve os mecanismos adsorção e troca iônica sendo 

que, vários fatores influenciam o processo, tais como: temperatura, área superficial, 

propriedades do adsorbato, propriedades do adsorvente, pH, potencial de carga 

zero, equilíbrio das espécies, etc (Neto, 2002). Entre as suas vantagens estão custo 

baixo, flexibilidade e simplicidade de projeto e facilidade de manuseio (Grassi, et al. 

2012; Kyzas, et al. 2013). 

Outro método utilizado para degradação de corantes é a Fotocatálise, vêm 

sendo amplamente utilizados como uma alternativa no tratamento efluentes 

contaminados por compostos orgânicos. Lopes, et al. (2014) estudaram a atividade 

fotocatalítica de nanopartículas de Nb2O5 com morfologia esférica e de 

nanobastonetes na fotodegradação do corante rodamina B e do pesticida atrazina, 

não sendo observadas diferenças significativas na atividade fotocatalítica em 

função da morfologia. No entanto, o grau de cristalinidade e de hidroxilação 

superficial das amostras foi determinante na fotoatividade. Os autores avaliaram 

também os mecanismos de fotodegradação por medidas da taxa de formação de 

radicais hidroxila, e observaram que o mecanismo de fotodegradação indireta foi o 

principal para ambas as morfologias. 

Este corante possui máximo de absorção em torno de 540 nm e máximo de 

emissão em 560-580 nm (Chaudhuri, et al. 2000). Arbeloa, et al. 2002 avaliaram que 

o deslocamento das bandas de absorção ou emissão do monômero nas superfícies 

de argila com relação à posição destas bandas em água pode fornecer informações 

sobre as propriedades do espaço interlamelar da argila e da interface argila-água. 

Zhao, et al. 2018 sintetizaram nanocompósitos MoO3 dopado com TiO2 pelo 

método hidrotérmico a 180°C usando (NH4)6Mo7O24·4H2O e TiCl4 como fonte de Mo 

e Ti, respectivamente. O nanocristal de TiO2 e MoO3 foi confirmado na difração de 

raios-X (DRX). A microscopia eletrônica de transmissão (TEM) mostrou que o 

tamanho de MoO3 se torna menor com o aumento da quantidade de dopante (Ti). 

Os nanocompósitos TiO2-MoO3 mostraram-se bons para atividade fotocatalítica 

para rodamina B, sendo aproximadamente 290 mg/g-1. 
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Ptaszkowska-Koniarz, et al (2018) verificaram a capacidade de adsorção de 

rodamina B a partir de solução aquosa de xerogel de carbono impregnada com 

cloreto de cobre (II). A presença de sal metálico e grupo amina na superfície do 

xerogel de carbono aumenta a capacidade de sorção em relação à rodamina B. Com 

aumentando a concentração inicial de corante na solução, a capacidade de sorção 

da amostra estudada aumenta. Sua capacidade de sorção também depende de um 

alto grau no tempo de contato entre o adsorvente e o adsorvido. No início, o 

processo é rápido, então a quantidade de rodamina B adsorvida aumenta 

gradualmente até o estado de equilíbrio. Todas as isotermas da adsorção de 

rodamina B são de tipo Langmuir, o que significa que a adsorção máxima 

corresponde à saturação das superfícies de xerogel de carbono com as moléculas 

de corante.  

Ni, et al. 2018 sintetizaram via hidrotérmica um novo tipo de microesferas de 

ZnO com uniformidade bem definida. A morfologia e o tamanho de partícula 

ajustável foram preparados através de um escalável. O tratamento hidrotérmico 

atuou como um papel do diretor de morfologia. Os autores descreveram que o 

processo de fabricação das microesferas ZnO é simples, direto e controlável, em 

que nenhuma transformação de fase ocorre. Os resultados fotocatalíticos indicaram 

que os produtos ZnO exibem uma excelente atividade fotocatalítica para 

fotodegradação de rodamina B.  

Srinivas, et al. (2015) proporam a síntese de microfibras CuS e nanopartículas 

Cu2S. As nanopartículas Cu2S foram sintetizadas ajustando a estequiometria da 

reação. As nanopartículas estavam livres do agente de cobertura nas superfícies. As 

nanopartículas Cu2S tinham forma esférica e as nanopartículas CuS tinham forma de 

flor. Os autores demonstraram que as microfibras de CuS poderam servir como 

solução fotocatalisadora, pois o corante rodamina B foi rapidamente degradado (12 

minutos).  

Hayeeye, et al. (2017) sintetizaram esferas de carvão ativado, fornecendo um 

ambiente eficiente e ecológico biossorvente, para remoção, extração e tratamento 

de rodamina B em solução aquosa. A capacidade foi obtida em condições ácidas a 

pH 4. A sorção isoterma de rodamina B por carvão ativado teve o melhor ajuste pelo 

modelo de Langmuir, que previu a capacidade de adsorção qmáx = 256,41 mg/g-1. A 
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adsorção de equilíbrio e a percentagem de adsorção carvão ativado aumentou com 

temperatura na faixa de 30-60°C, indicando um processo endotérmico. Foi mais 

conveniente para usar do que o pó de carbono ativado e tem maior adsorção 

capacidade do que o carvão ativado granular típico, na remoção de corantes de 

águas residuais. 

 

PROCESSO DE FOTOCATÁLISE 

 

O termo fotocatálise (fotoquímica + catálise) pode ser definido como a 

aceleração de uma fotorreação pela presença de um catalisador (Daniel, et al. 2001). 

É uma forma eficiente e versátil de controle da poluição aquosa, modificando, 

degradando ou mineralizando compostos orgânicos através de processos onde o 

único reagente envolvido é o elétron. Os chamados “Processos Oxidativos 

Avançados” (POA), vêm atraindo grande interesse por serem mais sustentáveis em 

longo prazo. Os POA dividem-se em sistemas heterogêneos e homogêneos, onde 

radicais são gerados com ou sem irradiação ultravioleta (Teixeira & Jardim, 2004). 

Entre estes, podem-se citar como heterogêneos os processos que envolvem 

a utilização de semicondutores (fotocatálise heterogênea). Dentre os óxidos 

metálicos, semicondutores temos TiO2, ZnO, WO3, SrO3 e Fe2O3, onde o TiO2 é o mais 

utilizado devido, principalmente à sua não toxidade, alta atividade fotoquímica, 

baixo custo, estabilidade em sistemas aquosos e estabilidade química em uma 

ampla faixa de pH (Goslich, Dillert & Bahnemann 1997). 

O mecanismo geral para a fotocatálise heterógena ainda não está 

definitivamente esclarecido, e existem divergências entre os vários pesquisadores 

do assunto. De maneira geral, o processo é baseado na irradiação de um 

fotocatalisador (semicondutor inorgânico), que absorve energia do fóton maior ou 

igual a energia do “band gap” (quantidade mínima de energia requerida para 

excitar o elétron) do semicondutor para provocar a transição eletrônica. O elétron, 

sob irradiação, é promovido da banda de valência (BV) para a banda de condução 

(BC) formando sítios oxidantes e redutores que catalisam reações químicas, 

oxidando compostos orgânicos até CO2 e H2O e reduzindo metais dissolvidos ou 

outras espécies presentes (Ziolli & Jardim, 1998).  
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Para Chen et al. (1999), o mecanismo de oxidação fotocatalítica de 

compostos orgânicos será via radicais em solução ou via direta sobre a superfície do 

catalisador, dependendo do substrato e das condições das reações. Segundo os 

autores, na maioria dos casos o que ocorre é a integração dos dois mecanismos, 

com um deles prevalecendo sobre o outro. 

Para otimizar o processo com aproveitamento da radiação, um dos aspectos 

que devem ser aprofundados nas pesquisas sobre fotocatálise heterogênea é a 

ampliação do espectro de absorção de luz na região do visível, pelo catalisador. A 

incorporação de metais aos semicondutores tem sido utilizada com esse objetivo 

(Nogueira, 1995; Goswami, et al. 2004). 

Um bom catalisador deve apresentar elevada área superficial, distribuição 

uniforme de tamanho de partícula, partículas de forma esférica e ausência de 

porosidade interna (Galvez, et al. 2001). 

Szkoda et al. (2018) produziram filmes finos de óxido de molibdênio (α-

MoO3) com redes cristalinas orientadas. A atividade fotocatalítica das amostras 

obtidas foi testada durante o processo fotocatalítico de decomposição de azul de 

metileno na presença de Li2SO4, Na2SO4, K2SO4. Após 2 h de iluminação contínua, a 

eficiência de fotodecomposição na presença de K2SO4, Na2SO4 e Li2SO4 foram 67%, 

69% e 76%, respectivamente. 

Trzcinski et al. (2017) apresentaram um método simples de formação de 

microestruturas MoO3 através de um anodização eletroquímica da placa Mo 

realizada em condições variadas. A morfologia, composição e a estrutura das 

amostras foram investigadas por espectroscopia de raios X por dispersão de 

energia, difração de raios X e Raman. As atividades fotocatalíticas das amostras 

MoO3 foram avaliadas utilizando a descoloração do azul de metileno como uma 

contaminação orgânica modelo. Após 2 h de iluminação constante, a degradação 

atingiu 34% do valor inicial de azul de metileno. 

Feng et al. (2017) construíram o quantum de AgBr com pontos MoO3 em 

forma de nanobastões como um novo fotocatalisador. Pela primeira vez, foi 

encontrado o efeito sinérgico causado pela banda de energia adequada entre os 

corantes Rodamina B, nanopartículas AgBr e os nanobastões de MoO3. Isto se 

tornou responsável por excelentes atividades fotocatalíticas do alcançado 
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AgBr/MoO3 para degradar o corante Rodamina B sob irradiação de luz visível. 

Simultaneamente, o mecanismo detalhado para a degradação de alta eficiência foi 

analisado e explorado por cálculos teóricos e concepção de experiências adicionais. 

Os autores proporam que a degradação ultra-rápida do Rodamina B nos 

nanocompósitos AgBr/MoO3 é devido ao processo fotocatalítico e ao corante com 

sensibilização. 

 

CONCLUSÃO 

 

Para otimizar o processo com aproveitamento da radiação, um dos aspectos 

que devem ser aprofundados nas pesquisas sobre fotocatálise heterogênea é a 

ampliação do espectro de absorção de luz na região do visível, pelo catalisador. A 

incorporação de metais aos semicondutores tem sido utilizada com esse objetivo. 

Um bom catalisador deve apresentar elevada área superficial, distribuição uniforme 

de tamanho de partícula, partículas de forma esférica e ausência de porosidade 

interna 
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Capítulo 4 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CADEIRAS ESCOLARES 

ANDREZA RAVENA TAVARES DOURADO1, ANA CAROLINA LEMOS DE MORAIS2, VALDIVÂNIA 

ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO3 

 

 

RESUMO  

É perceptível a importância do ambiente escolar na vida dos estudantes, assim foi verificada a 
adequação ergonômica das cadeiras escolares. Foram coletadas as dimensões de 10 cadeiras e a 
estatura de 13 alunos do curso e, em seguida, comparadas com a norma da ABNT de cadeiras 
escolares, resultando na inadequação das mesmas. Portanto, o objeto de trabalho dos 
estudantes não contempla suas necessidades. 

Palavras-chave: ambiente escolar; adequação ergonômica; cadeiras; estatura. 

1 INTRODUÇÃO 

Esse trabalho originou-se a partir de uma pesquisa realizada no meio acadêmico, 

objetivamente sobre assuntos relacionados às aulas de Ergonomia e discussão sobre o tema 

Antropométrico. A relação proposta é as medidas utilizadas nas cadeiras escolares com as 

medidas antropométricas dos alunos da primeira turma do curso. 

É perceptível a importância do ambiente escolar na vida dos estudantes que muitas vezes 

passam inúmeras horas utilizando o meio da Universidade. Diante disso, são necessárias 

cadeiras confortáveis e adequadas ao uso e, remetem muito destaque, pois estão associadas a 

atitudes posturais. Portanto, quanto mais cedo o estudo desse tema, menores serão os 

problemas futuros proporcionando assim um maior desempenho do aluno no meio escolar. 

De acordo com Carvalho (2001), as cadeiras com melhores qualidades ergonômicas 

permitem a adaptação da cadeira ao aluno e não o inverso. Além disso, promovem alternância 
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postural e ao mesmo tempo são capazes de evitar o desconforto da posição sentada durante 

períodos longos. 

Dessa forma, no ambiente escolar encontram-se diversos parâmetros de adequação 

ergonômica que auxiliam de forma direta na formação e desenvolvimento do aluno no meio 

acadêmico. Objetivamos verificar a adequação ergonômica das cadeiras escolares, observadas 

na Figura 1. 

Figura 1: Cadeiras escolares – UFPI. 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

  

A Ergonomia está relacionada com o estudo da adaptação do trabalho ao homem. Onde o 

trabalho tem uma acepção bastante ampla, ou seja, não apenas aqueles executados com 

máquinas e equipamentos, mas também toda situação em que ocorre o relacionamento entre o 

homem e uma atividade produtiva (IIDA, 2005).  

 Dentre as vertentes da ergonomia, duas de suas classificações representaram grande 

importância para realização deste trabalho: A Ergonomia Física e a Antropometria. 

             A Ergonomia Física, ocupa-se das características da anatomia humana, antropometria, 

fisiologia e biomecânica, relacionados com a atividade física (IIDA, 2005); objetivando a natureza 

física do homem, origem, evolução, estrutura anatômica, processos fisiológicos e as diferenças 

raciais das populações antigas e modernas. (SANTOS, 1997). 

 Já a antropometria, trata das medidas físicas do corpo humano, medidas essas que 

ganharam destaque na década de 40, onde se tinha necessidade de produção em larga escala e 
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um produto mal dimensionado acarreta na elevação de custo de falhas externas (SANTOS, 

1997). 

Relacionando a Ergonomia Física, o assento foi uma das melhores invenções que mais 

contribuiu para a modificação do comportamento humano. Muitas pessoas chegam a passar 

cerca de 20 horas sentadas e, para isso ser viável, necessitam-se de assentos confortáveis e 

ergonomicamente padronizados.  

Diante disso, o conforto no assento depende de vários fatores e é muito difícil 

estabelecer as características que o determinam, pois, cada pessoa se adapta melhor a certo 

tipo de assento. Assim, o conforto é influenciado por fatores e preferências individuais (IIDA, 

2005).  

O mobiliário escolar é um elemento de apoio ao processo de ensino, nos quais os 

confortos físicos e psicológicos do aluno influenciarão diretamente no rendimento da 

aprendizagem (TIRLONE, 2013). Consequentemente os estudantes têm ao seu dispor situações 

variadas e salas distintas, cada qual apropriada a determinadas finalidades sociais e 

educacionais, ou seja, o mobiliário deve ser adequado à atividade de ensino que será realizada 

em sala de aula. 

A norma técnica brasileira sobre mobiliário escolar (ABNT NBR 14006:2003) é baseada em 

padronizações britânicas (BS EN 1729-1: 2006) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2008), ou seja, as faixas de estaturas e as dimensões de mesas e cadeiras podem não 

seguir os padrões antropométricos dos brasileiros (TIRLONE, 2013). 

Dentro da vertente mobília escolar, há a carteira universitária, que pode ser definida 

como um tipo de mobiliário, destinado ao uso de adolescentes e adultos, cuja finalidade é 

atender às funções pedagógicas de leitura, escrita, discussão e observação de atividades 

expositivas, tendo como característica principal a reunião, numa única estrutura, dos 

subsistemas: assento, encosto, superfície de trabalho (prancheta) e porta-livro (SOARES, 1998). 

O posto de trabalho de um estudante é a sua carteira escolar. Nela o estudante passa de 

4 a 8 horas por dia na posição sentada, executando atividades como ler e escrever além das 

atividades cognitivas. Na maioria das vezes, o mobiliário não é adequado ergonomicamente; as 

boas carteiras são inviáveis do ponto de vista econômico. Não são levadas em consideração nos 

projetos as diferenças individuais entre os usuários; a altura de uma cadeira pode ser adequada 

para um indivíduo médio, porém pode ser desconfortáveis para os mais altos ou mais baixos 

(CARLOTTO et al, 2010). 
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METODOLOGIA 

A coleta de dados para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada no Centro de 

Ciências da Natureza II – CCN II, bloco IV. Os dados foram coletados de 10 cadeiras visando obter 

o menor número de erros possíveis em suas medidas. Foram também medidas as estaturas dos 

13 alunos, a fim de verificar a conformidade entre as dimensões das cadeiras e a estatura dos 

mesmos, com base na norma. 

Os critérios ergonômicos antropométricos deste trabalho foram baseados na NBR 14006: 

2003, dissertados no Quadro 1, que explana sobre móveis escolares – assentos e mesas para 

conjunto de aluno de instituições educacionais. Os principais itens de avaliação ergonômica 

utilizados neste estudo foram: dimensões (comprimento, largura e altura), inclinação entre o 

assento e o encosto, profundidade efetiva do assento e profundidade do tampo do apoia braço. 

Quadro 1: Variáveis mensuradas segundo o conceito da medida utilizada no estudo. 

Variáveis Medidas 

Largura mínima do tampo Menor distância entre as duas laterais em tampos 

retangulares, ou de outras formas geométricas. 

Altura do tampo Distância medida entre o piso e a face superior do 

tampo. 

Altura mínima para 

movimentação das coxas 

Distância livre entre o piso e a superfície inferior 

do porta-objeto. 

Profundidade mínima do 

tampo 

Menor distância medida perpendicularmente a 

borda do tampo em contato com o usuário 

Largura mínima do assento Distância entre as bordas laterais superiores do 

assento, medida no terço mais próximo de 

encosto. 

Largura mínima do encosto Distância horizontal entre as bordas laterais do 

encosto, medida no seu plano horizontal mais 

proeminente. 

Altura do assento Distância entre as bordas laterais superiores do 

assento, medida no terço mais próximo do 

encosto. 

Altura máxima do vão entre a Altura do ponto mais baixo do assento até o 
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superfície do assento e a base 

do encosto 

ponto mais alto do encosto, medida no plano de 

simetria da cadeira. 

Altura até borda superior do 

encosto (mínimo e máximo) 

Altura do ponto mais baixo do assento até o 

ponto mais alto do encosto, medida no plano de 

simetria da cadeira. 

Profundidade efetiva do 

assento 

Distância da borda frontal do assento à projeção 

do ponto W, medida no plano de simetria da 

cadeira. 

Ângulo entre o assento e o 

encosto 

Ângulo entre o assento e o encosto, medido na 

simetria da cadeira. 

Ângulo da inclinação do 

assento 

Anglo medido longitudinalmente, na linha de 

centro do assento, em relação à horizontal. 

 

As dimensões das cadeiras foram obtidas por meio de medições diretas, utilizando-se os 

instrumentos: goniômetro, da marca INSIZE, Universal Protractor 0-360º X5’; e a trena da marca 

Starrett®, Série TS com comprimento de fita de 5m. A estatura dos alunos foi medida com fita 

métrica da marca Butterfly. A Figura 2 e Figura 3 representam as medições das cadeiras. 

Figura 2: Dimensões avaliadas em cadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dimensões avaliadas em cadeiras. 
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*as dimensões do apoia braço foram relacionadas às medidas da mesa contidas na norma. 

 

Variáveis Medida da 

cadeira do CCN 

Valor da 

ABNT 

Classificação 

segundo a ABNT 

1 Largura mínima do apoia braço** 
2 Profundidade do tampo do apoia braço** 
3 Altura Mínima para a movimentação das 
coxas 
4 Largura mínima do assento 
5 Largura do encosto 
6 Altura do assento 
7 Altura máxima do vão entre a superfície 
do assento e a base do encosto 
8 Altura até a borda superior do encosto 
9 Profundidade efetiva do assento 
10 Ângulo entre o assento e o encosto 
11 Ângulo da inclinação do assento 
 

358,4 mm 
591,8 mm 
 
693,5 mm 
465,3 mm 
453,5 mm 
444,5 mm 
 
170 mm 
388,1 mm                               
 
400,2 mm 
80,9° 
 
5,2° 
 

600 mm 
450 mm 
 
590 mm 
390 mm 
350 mm 
420 mm 
 
170 mm 
210 a 400      
 
330 a 360  
95 a 106° 
 
2 a 4° 

Inadequada 
Inadequada 
 
Inadequada 
Inadequada 
Inadequada 
Inadequada 
 
Adequada 
Adequada 
 
Inadequada 
Inadequado 
 
Inadequado 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 13 (treze) alunos analisados, 7 (sete) são do sexo feminino e 6 (seis) do sexo 

masculino que em conjunto, apresentam altura, em média, de aproximadamente 1,69 metros. 

A Tabela 1 mostra as dimensões das cadeiras analisadas, de modo a comparar como 

adequada ou inadequada, de acordo com a avaliação ergonômica seguindo os parâmetros da 

norma ABNT NR 14006: 2003. 

Tabela 1: Comparativo de variáveis mensuradas na cadeira comparadas com a norma 

** as dimensões do apoia braço foram relacionadas às medidas da mesa contidas na norma. 

Como pode ser verificado na tabela 1, apenas a altura máxima do vão entre a superfície 

do assento e a base do encosto, e a altura até a borda superior do encosto foram consideradas 

como adequadas de acordo com a norma. As demais medidas foram classificadas como 

inadequadas e desse modo, são inapropriadas para o uso dos estudantes. 

A largura mínima do apóia braço encontrada foi de 358,4 mm, não estando de acordo 

com a norma da ABNT, que estabelece que o apoia braço deve ter largura mínima de 600 mm. 

Assim, esse padrão não beneficia os estudantes. 

1 Largura mínima do apoia braço** 
2 Profundidade do tampo do apoia braço** 
3 Altura Mínima para a movimentação das coxas 
4 Largura mínima do assento 
5 Largura do encosto 
6 Altura do assento 
7 Altura máxima do vão entre a superfície do assento e a base do 
encosto 
8 Altura até a borda superior do encosto 
9 Profundidade efetiva do assento 
10 Ângulo entre o assento e o encosto 
11 Ângulo da inclinação do assento 
 

358,4 
mm 
591,8 
mm 
 
693,5 
mm 
465,3 
mm 
453,5 
mm 
444,5 
mm 
 
170 mm 
388,1 
mm                               
 
400,2 
mm 
80,9° 
 
5,2° 
 

600 mm 
450 mm 
 
590 mm 
390 mm 
350 mm 
420 mm 
 
170 mm 
210 a 
400      
 
330 a 
360  
95 a 106° 
 
2 a 4° 

Inadequada 
Inadequada 
 
Inadequada 
Inadequada 
Inadequada 
Inadequada 
 
Adequada 
Adequada 
 
Inadequada 
Inadequado 
 
Inadequado 

Variáveis Medida da cadeira do CCN Valor da ABNT Classificação segundo a ABNT 
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De acordo com as medidas ergonômicas da norma, a profundidade mínima do tampo é 

de 450 mm, porém, a dimensão encontrada foi de 591,8 mm. Na altura do assento, encontrou-se 

444,5 mm, entretanto a norma padroniza 420 mm. Notou-se que mesmo com a tolerância de + 

ou – 10 mm afirmadas na norma para a altura do assento, as dimensões continuaram 

inadequadas aos alunos, permanecendo acima do padrão.  

As variáveis: altura mínima para movimentação das coxas, largura mínima do assento, 

largura do encosto, profundidade efetiva do assento, ângulo entre o assento e o encosto e o 

ângulo de inclinação do assento, também foram identificadas como inadequadas. 

Respectivamente, encontraram-se: 693,5 mm; 465,3 mm; 453,5 mm; 400,2 mm nas medidas e, 

para os ângulos: 80,9º e 5,2º. 

Em contra partida, as medidas padronizadas pela norma são, respectivamente: 590 mm; 

390 mm; 350; 330 a 360. Para os ângulos, 95º a 106º e 2º a 4º, confirmando a inadequação em 

quase todas as dimensões das cadeiras. 

Percebeu-se também que as dimensões da altura do apóia braço e altura do assento 

tendo como tolerância + ou – 10 mm continuaram não se adequando as condições apresentadas 

na norma da ABNT no aspecto ergonômico. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com as medidas realizadas nas cadeiras escolares aqui apresentado é possível 

verificar que o meio de trabalho do estudante da Universidade X não é o mais adequado, pois as 

medidas utilizadas para a produção da carteira escolar não são as ideais e de acordo com a 

norma ABNT NBR 14006:2003 em relação às medidas antropométricas da altura média dos 

alunos. 

 Assim percebe-se que para proporcionar um melhor ambiente acadêmico para os 

estudantes seria oferecer carteiras reguláveis de acordo com critérios de adequação 

ergonômica que possa abranger os requisitos de saúde e segurança neste ambiente podendo 

associar com tratamento preventivo, por meio de palestras, educação e orientações posturais. 
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Capítulo 5 

ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DE HOTÉIS UTILIZANDO O SITE BOOKING 

ANDREZA RAVENA TAVARES DOURADO1, ANA CAROLINA LEMOS DE MORAIS2, VALDIVÂNIA 

ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO3 

 

RESUMO  

O setor de serviço vem ganhando uma maior importância, destacando a área hoteleira, 
preocupando com o nível de satisfação dos clientes voltado a função que é oferecido com o 
desenvolvimento da economia do mercado. Assim este artigo observa a satisfação de cliente em 
hotéis da cidade de São Luís através do Booking.com utilizando os parâmetros oferecidos pelo 
site. Concluindo que a maioria dos hotéis possui um nível de satisfação adequada pelos clientes. 

Palavras-chave: satisfação, serviços, hotéis.  

1 INTRODUÇÃO 

Com o crescimento e evolução da sociedade o mercado passou a se tornar cada vez mais 

competitivo a fim de proporcionar uma melhor satisfação aos clientes com a necessidade de 

uma melhoria contínua. 

 O setor de serviço por sua vez vem ganhando importância crescente em muitos países e 

seu crescimento é notável pelo aumento de volume, na variedade e diversidade de bens 

intangíveis que são oferecidos para os clientes. 

 Desse modo é perceptível que a qualidade se tornou um dos principais determinantes 

que afetam a satisfação dos clientes de serviços consequentemente as empresas responsáveis 

por esse setor precisam conhecer cada vez mais os consumidores de seus produtos a fim de 

apresentar estratégias para concretizar-se no mercado. 

 Desta forma na área da hotelaria faz-se necessário também a preocupação com o nível 

de satisfação dos clientes remetendo ao serviço que é oferecido com a função de desenvolver a 

economia no meio. 
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 Neste sentido, este artigo apresenta a satisfação de clientes em hotéis da Cidade de São 

Luís, capital do Estado do Maranhão através do estudo do site Booking.com associando 

determinantes de satisfação e a investigação de serviços que afetam a qualidade percebida 

pelos clientes. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As empresas devem buscar constantemente uma melhoria constante de seus serviços e a 

satisfação de seus consumidores. Devido a isso o setor de serviços está ocupando uma posição 

importante na economia, pois as organizações reconhecem a necessidade de conquistar e 

manter clientes para garantir a sua sobrevivência (TINOCO; RIBEIRO, 2007). O campo de 

hotelaria pode ser apresentado como um exemplo do setor terciário e da importância da 

satisfação dos clientes. Essa área está em crescimento, acompanhando o acelerado 

desenvolvimento do setor de turismo (BRANCO et al., 2010). 

Com o desenvolvimento desse âmbito hoteleiro, a satisfação e a fidelidade do cliente 

ganharam incentivos para estudos acadêmicos mais profundos. Lima Filho (2012) afirmou que as 

empresas começaram a melhorar suas estratégias com o objetivo de posicioná-la diante dos 

concorrentes e de fazer crescer sua participação no mercado procurando maneiras de melhorar 

a qualidade de serviço  

Segundo Minciotti (2008) para a em presa ter uma vantagem competitiva sobre os 

concorrentes primeiramente deve se definir estratégias de mercado, identificar a necessidade 

do cliente e serviços que não estão sendo atendidas adequadamente, assim podendo conquistar 

o usuário através dessa oferta de qualidade superior. Mas para isso se torne transitável é 

necessário conhecer o conceito de qualidade e como é entendida pelos clientes. 

É de fundamental importância desenvolver uma vantagem competitiva duradoura que 

permita uma posição que não possa ser perdido em curto prazo para os concorrentes, pois há 

uma facilidade com que as táticas sejam copiadas. Torna-se de fundamental importância para as 

empresas prestadoras de serviços, especialmente organizações hoteleiras, que desejem 

melhorar sua competitividade, entenderem os aspectos relacionados à satisfação do cliente 

(LIMA FILHO, 2012). 

Essa ocorre com o atendimento ou a concretização de uma necessidade. Muitas vezes 

funcionários satisfeitos tendem a melhor servir o cliente, proporcionando um maior nível de 
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conforto e de agrado do mesmo. Sendo assim, motivação é importante para que os 

empregados se sintam felizes e animados para o trabalho (SILVA JÚNIOR, 2001). 

Minciotti (2008) declara que é necessário não apenas atender o cliente, mas cativá-lo, e 

para isso é fundamental conhecer o que representa valor para ele: os itens que deseja e valoriza. 

Neste momento atender inclui inovar, agradar e isso pressupõem conhecer as expectativas dos 

usuários para executar ações que permitam não apenas atendê-las mas surpreendê-las. 

(MINCIOTTI, 2008). 

Segundo Cruz (2012) as relações “cliente - fornecedor”, no contexto online, são cada vez 

mais valiosas e menos consistentes. Assim, o fornecedor procura tornar um visitante do website 

num cliente satisfeito e o convencendo a ser fixo. Como condição para se tornar mais 

competitivo e para que os gestores de marketing consigam criar estratégias que garantam a 

fidelização será fundamental que compreendam o consumidor online e que saibam o que 

determina a sua satisfação, o grau de confiança e a sua lealdade. 

Resultado relacionados a personalidade dos usuários do portal Booking.com 

evidenciaram que temcapacidade para explicar a sua confiança e lealdade, enquanto as 

características do website têm habilidade para explicar a satisfação, sendo esta um 

determinante da certeza e da fidelidade dosconsumidores à marca Booking.com (CRUZ, 2012). 

 

METODOGIA 

 

 Realizou-se uma quantificação com periodicidade nos últimos dez anos (2009 – 2019) nas 

bases internacionais Scielo, Web of Science, sendo utilizadas pela sua credibilidade e 

reconhecimento, usando as palavras–chave satisfaction and hotel, base Scopus, utilizando as 

palavras-chave satisfaction and hotel and booking. Já no google acadêmico, sendo usado pela 

facilidade de acesso, as palavras–chave utilizadas foram: satisfação e hotéis. O objetivo dessa 

quantificação está relacionado à obtenção do conhecimento de trabalhos anteriores associados 

ao tema do artigo. 

Tendo em vista a forma como o próprio site trabalha, no qual foi explicitado no referencial, 

para a realização do estudo de satisfação dos clientes das redes hoteleiras, são utilizados os 

seguintes parâmetros: 
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Limpeza  Questão higiênica do hotel 

Conforto Relacionado ao bem-estar do cliente  

Localização Procura saber se o hotel é perto de centros comerciais, 
restaurantes, pontos turísticos, dentre outros 

Comodidade Considera a agradabilidade do ambiente hoteleiro 

Funcionários Atendimento ao cliente 

Relação custo-
benefício  

Se vale a pena pagar pelo serviço que o hotel oferece 

 
 

Onde, a nota final é obtida pela média desses parâmetros avaliados pelos clientes. 
  
 

Uma das cidades contidas no site Booking.com é São Luís, localizada no estado do 

Maranhão, no nordeste do Brasil, sendo a principal cidade metropolitana do estado. Assim, por 

ser um cidade litorânea, histórica dentre outras qualidades, São Luís tem um grande foco em 

turismo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Na busca para o desenvolvimento desse trabalho, foram encontradas 50 unidades da 

rede hoteleira de São Luís, sendo observadas as notas concedidas pelos clientes analisando os 

critérios já citados do site. Dos 50 hotéis analisados, apenas 45 apresentavam notas. Na Tabela 1, 

observam-se as médias da rede hoteleira da capital. 

 Em relação à tabela 1, observa-se que o hotel 21 obteve a menor média dentre os hotéis 

analisados e, em contrapartida, o hotel 45 obteve a maior média, sendo 6,2 e 9,2 

respectivamente. 

 
Tabela 1: Médias das notas dos hotéis 
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As notas dos parâmetros, já citados anteriormente, estão representadas no gráfico 1 e 

gráfico 2, a seguir: 

 

Gráfico 1: Análise de Parâmetros 1 

 
 

Gráfico 2: Análise de Parâmetros 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os gráficos, observa-se que, a maior quantidade de notas concedidas 

pelos clientes no site está entre 7 e 8. Os itens que obtiveram maior destaque nos intervalos 

dessas notas, foram limpeza e relação custo-benefício, sendo respectivamente 29 e 28 notas. 

 As notas abaixo de 6, como também as entre 9 e 10, foram as que obtiveram as menores 

quantidades avaliadas pelos clientes. Dentre os parâmetros com notas menores que 6, conforto 

e localização foram intrínsecos e, entre 9 e 10, localização, conforto, funcionários e comodidade 

foram os itens que receberam essas notas, porém em menor quantidade.  
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CONCLUSÃO 

  

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a satisfação dos consumidores da rede hoteleira 

de São Luís, através da análise do site Booking.com, relacionando aos parâmetros designados 

por ele sobre os serviços prestados sendo avaliados pelos clientes a partir das suas percepções. 

 Com base no estudo e de acordo com os resultados encontrados por meio da análise da 

pesquisa realizada, percebe-se que a rede hoteleira de São Luís, de um modo geral, tem 

satisfeito seus clientes na maior parte das dimensões avaliadas. Os parâmetros limpeza e 

relação custo-benefício tiveram os maiores destaques encontrados na pesquisa. 

 Portanto de modo a adquirir mais excelência e ganhar cada vez mais participação no 

mercado, os hotéis devem continuar capacitando os funcionários, buscar conhecer seu público 

com mais profundidade e investir constantemente em novas técnicas de gestão a fim de 

oferecer o serviço da melhor forma possível. Em relação as vantagens já alcançadas, o essencial 

é sustentá-las e estar atento a melhoria contínua para não ficar atrás dos concorrentes. 
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Capítulo 6 

UTILIZAÇÃO DO CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO (CEP) NA FABRICAÇÃO DE 

MATERIAIS 

ANA CAROLINA LEMOS DE MORAIS1, ANDREZA RAVENA TAVARES DOURADO2, 

VALDIVÂNIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO3 

 

 

RESUMO  

O Controle Estatístico de Processo (CEP) é uma ferramenta que tem a finalidade de 

desenvolver e aplicar métodos estatísticos. O objetivo deste artigo é distinguir as 

causas comuns das causas especiais de variação na análise no processo de 

fechamento dos potes de sobremesa. A carta de controle utilizada para monitorar 

as variações nas características do serviço na produção de mousses, foi o Gráfico 

Xbar-R. Pode-se perceber, que o processo se encontra fora do controle, pois possui 

ponto acima do limite superior de controle. 

Palavras-chave: Processo. Controle. Produção  

1 INTRODUÇÃO 

O Controle Estatístico de Processo (CEP) é uma ferramenta que tem a finalidade 

de desenvolver e aplicar métodos estatísticos como parte da estratégia para 

prevenção de defeitos, melhoria da qualidade de produtos e serviços e, redução de 

custos.  

A importância do CEP é que ele estabelece informação permanente sobre o 

comportamento do processo, por meio da utilização da informação para detectar e 

caracterizar as causas que geram instabilidade no processo. Além de indicar as 
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ações para correção e prevenção das causas de instabilidade por intermédio das 

informações para melhoria contínua do processo. 

Sendo assim, as cartas de controle são gráficos utilizados para o 

acompanhamento de um processo. Estes gráficos determinam estatisticamente 

uma faixa denominada limites de controle, limitados pelas linhas superior (Limite 

Superior de Controle) e linha inferior (Limite Inferior de Controle); além de uma 

linha média, objetivando, assim, verificar por meio do gráfico, se o processo está 

sob controle, ou seja, isento de causas especiais (SCHMIDT, et al., 1997). 

Em vista disso, realizou-se uma coleta de dados na microempresa Ravena 

Mousses, localizada na cidade de Teresina, durante 5 (cinco) dias, por meio da 

cronometragem do tempo de fechamento dos potes de sobremesas produzidas, a 

fim de saber se esse processo está ou não sob controle por meio da carta Xbar-R.  

A carta Xbar-R representa graficamente a média do processo (Xbar) e a 

amplitude do processo (R) ao longo do tempo para dados de variáveis em 

subgrupos. Muito usada em diversas indústrias e são exibidas juntas porque se deve 

interpretar ambas as cartas para determinar se o processo é estável.  

Ao melhorar o processo com o auxílio de uma ou mais cartas de controle, 

produz-se um aumento na porcentagem de produtos capazes de satisfazer aos 

requisitos do cliente; uma diminuição do retrabalho, diminuindo, 

consequentemente, os custos de fabricação; aumenta a probabilidade geral de 

produtos aceitáveis e, principalmente, oferece informações para melhoria do 

processo. 

Logo, o objetivo deste artigo é distinguir as causas comuns das causas especiais 

de variação, ao indicar se os problemas no fechamento dos potes de sobremesa são 

locais ou merecem atenção gerencial, evitando, assim, frustrações futuras. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O destaque em buscar melhorias da qualidade deve estar concentrado em 

melhoramentos contínuos, atitudes que, promovidas continuamente, permitam 

reconhecer os problemas, priorizar ações corretivas, implantá-las e dar sequência a 

postura proativa, agindo corretamente. Porém a utilização de métodos estatísticos 
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não garante a solução de todos os problemas de um processo, entretanto é uma 

maneira racional, lógica e organizada de determinar onde eles existem, sua 

extensão e a forma de solucioná-los (LIMA, et al., 2006).  

 

2.1. CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO – CEP  

 

 O controle de processo estatístico (CEP) é um conjunto de ferramentas de 

solução de problemas úteis a fim de alcançar a estabilidade do processo e melhorar 

a qualidade através da diminuição da variabilidade. O CEP é fácil de usar, tem 

impacto significativo e pode ser aplicado a qualquer processo (MONTGOMERY, 

2004).  

O principal objetivo do CEP é possibilitar um controle eficaz da qualidade, 

feito pelo próprio operador em tempo real.  Isso aumenta o comprometimento do 

operador com a qualidade do que está sendo produzido e libera a gerência para as 

tarefas de melhoria. O CEP também tem como foco aumentar a capacidade dos 

processos, reduzindo refugo e retrabalho, e, por consequência, o custo da má 

qualidade (RIBEIRO e CATEN, 2012). 

A idéia principal do CEP é melhorar os processos de produção com redução 

de variabilidade e aumentando os níveis de qualidade nos resultados da produção. É 

muito comum nas fábricas que processos industriais não sejam otimizados no 

sentido de serem qualificados por altos coeficientes de eficiência, no entanto, 

dentro do CEP existem ferramentas para monitorar o processo emelhorá-lo. (LIMA, 

et al., 2006). 

De acordo com Montgomery (2004) as sete principais ferramentas do CEP 

são: Histograma, Folha de verificação, Diagrama de Pareto, Diagrama de causa e 

efeito, Diagrama de concentração de defeitos, Gráfico de dispersão e Gráfico de 

controle. 

 

2.2. FERRAMENTA DE QUALIDADE – GRÁFICO OU CARTA DE CONTROLE 

 

Para Lima e seus colaboradores (2006) no método utilizando do CEP, 

processos são controlados efetuando-se medições de variáveis de interesse em 
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pontos espaçados no tempo e registrando os resultados em cartas de controle e, 

estas são as ferramentas principais utilizadas no controle estatístico de processo 

tendo como objetivo detectar desvios de parâmetros representativos do processo, 

reduzindo a quantidade de produtos fora de especificações e os custos de 

produção. 

O gráfico de controle é uma ferramenta da qualidade, onde é um meio de 

monitorar as variações nas características de um produto ou serviço, focalizando a 

dimensão do tempo no qual o sistema produz produtos ou serviços, e estudando a 

natureza da variabilidade no sistema (MARTINS, OLIVEIRA e FREITAS, 2006). 

No início de estudos que utilizam cartas de controle, o processo é colocado 

em funcionamento e são coletados dados referentes à característica em estudo 

como, por exemplo: dimensões de uma peça usinada, número de defeitos em um 

circuito impresso, viscosidade de um produto químico, resistência de um 

componente peso de um refrigerante dentre outros. A coleta de dados é realizada 

com certa freqüência e tamanho de amostra definidos de acordo com a 

característica em estudo (RIBEIRO e CATEN, 2012). 

O aspecto do gráfico de controle é típico. Há três linhas paralelas (VIERIA, 

2012): 

 Central, que representa a média do característico de qualidade no 

processo;  

 Superior, que representa o limite superior de controle (LSC);  

 Inferior, que representa o limite inferior de controle (LIC).  

Os pontos representam amostras tomadas em momentos diferentes. São 

unidos por segmentos de reta, para bem mostrar a variabilidade do característico 

de qualidade Figura 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Exemplo de carta de controle. 
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3. EMPRESA – RAVENA MOUSSES’ 

 

 A avaliação do controle estatístico de processo foi realizada na Ravena 

Mousses’ (Figura 2), uma microempresa comandada pela Andreza Ravena Tavares 

Dourado no ramo de mousses, atuando há 4 (quatro) meses no mercado, na cidade 

de Teresina-PI. A Ravena Mousses’ produz uma variedade dessas sobremesas, nos 

sabores: morango, maracujá, limão e, mais recentemente, começou a produzir 

mousses de chocolate e napolitanos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Logomarca da microempresa Ravena Mousses'. 

 

Nessa microempresa, a própria dona do empreendimento produz e vende as 

sobremesas. As vendas dos mousses normalmente ocorrem em pontos fixos, sendo 

no turno da manhã, na Escola Irmã Maria Catarina Levrine (Zona Norte de Teresina), 

e no turno da tarde e noite, na Universidade Federal do Piauí. 

A empreendedora também faz vendas por encomenda por meio das redes 

sociais e, as entregas são feitas na região da cidade onde a microempresa é 

instalada. A produção dos mousses segue o seguinte processo, contido no 

Fluxograma 1. 

 
Fluxograma 1: Etapas da produção dos mousses. 
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Primeiramente, o creme de leite é processado com o suco (maracujá, limão 

ou morango) no liquidificador cerca de 30 segundos até obter-se uma pasta 

homogênea. Depois se adiciona o leite condensado e processa-se novamente no 

liquidificador em alta potência, por 2 minutos, até se chegar ao ponto de uma pasta 

macia e viscosa.  

Em seguida, o fluído é despejado nos potinhos de plástico com 100 mL que, 

posteriormente são tampados e armazenados na geladeira, como mostra a Figura 3. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mousse armazenados na geladeira. 
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3. METODOLOGIA 

Para o controle do processo de produção das sobremesas, contou-se o 

tempo de fechamento de cada pote de mousse, com o auxílio de um cronometro 

digital. As amostras foram coletadas durante 5 (cinco) dias, contendo 6 (seis) 

elementos cada, Tabela 2. 

 

Tabela 2: Tempo de fechamento dos mousses. 

 

 

 

 

 

 

 

A carta de controle utilizada para monitorar as variações nas características 

do serviço na produção de mousses, foi o Gráfico Xbar-R, pois essa carta de controle 

de combinação é amplamente usada para examinar a estabilidade dos processos em 

diversas indústrias; e, o tamanho do subgrupo da amostra em questão foi 6 

(elementos com 10 quantidades ou menos, utiliza-se o Gráfico Xbar-R). 

Os cálculos dos limites foram realizados segundo as fórmulas contidas na 

Tabela 3. 

Tabela 3: Fórmulas para o Gráfico Xbar-R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Após coletados os dados, foi calculado a média das médias dos elementos, 

juntamente com a média das amplitudes dos mesmos, segundo a Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, foi calculado os limites de controle para a construção do Gráfico 

Xbar-R, segundo a Tabela 5. 

Tabela 5: Cálculos dos limites de controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Média das médias e média das amplitudes dos elementos. 
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A2, D4 e D3, são os valores das constantes para cálculo dos limites de controle 

do gráfico Xbar; consultadas na ISSO 8258 – Shewhart control charts, para n=6 (nº de 

elementos para cada amostra). 

De acordo com os valores dos limites encontrados, construíram-se os 

gráficos Xbar e R, Figura 4 e Figura 5, respectivamente. Para o gráfico Xbar, de 

acordo com os resultados obtidos foi possível perceber que o limite médio de 

controle é 41,66, o limite superior de controle é 52,18 e o limite inferior de controle é 

31,13. Já para a amplitude o limite médio de controle é 21,8, o limite superior de 

controle é 43,68 e o limite inferior de controle é 0. 

 

Figura 4: Gráfico Xbar no tempo de fechamento dos potes de mousses 

 

Nas figuras 4 e 5 é possível perceber que uma amostra possui valor acima do 

limite superior de controle, onde no gráfico Xbar é aproximadamente 58,16 e no 

gráfico de amplitude é aproximadamente 49, sugerindo assim que o processo se 

encontra fora do controle de qualidade. Os demais pontos nos dois tipos de gráfico 

se encontram dentro dos limites de controle.  

 

Figura 4: Gráfico Xbar no tempo de fechamento dos potes de mousses. 
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 Figura 5: Gráfico R no tempo de fechamento dos potes de mousses. 

 

Para o processo de fechar os potes de mousses é necessário no final que a 

responsável pela produção utilize uma quantidade de tempo a mais do que o 

normal, pois como está no fim a mesma tem que colocar de maneira homogênea 

nos potes, com o objetivo de aumentar a produtividade. Motivo esse que corrobora 

nos resultados elevados encontrados nas últimas medidas.  

 
CONCLUSÃO 

 

Foi analisado o Controle de Qualidade no processo de fechamento de potes 

de mousses produzidos pela microempresa Ravena Mousses, análise essa feita em 5 

dias de produção com 6 elementos cada.  

 Utilizando a carta de controle Xbar-R foi possível definir os limites de 

controle para o processo. Podendo perceber assim, que o processo se encontra fora 

do controle, pois possui ponto acima do limite superior de controle. Uma possível 

causa para esse valor elevado é o fato de no fim do processo produtivo a 

responsável pela produção ter que utilizar uma maior quantidade de tempo para 

homogeneizar o preenchimento do mousse no pote. 
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Capítulo 7 

VALIAÇÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE PROPRIEDADES MECANICAS DOS AÇOS 

CAIO CESAR PEREIRA DE SOUSA VITOR1; VALDIVÂNIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO2 

 

 

RESUMO  

Os aços estão presente no dia a dia das pessoas de diversas formas as vezes visíveis 
ou não sendo utilizado pelos os mais diversos setores da economia como os setores 
da construção civil, construção automobilística, agricultura, indústrias em geral. 
Neste contexto, este trabalho propõe realizar uma busca na literatura de estudos 
relacionados ao aço e sua aplicação na metalurgia. Foi realizada uma busca de 
artigos indexados nas bases Scopus, Web of Science e Scielo. Com as pesquisas 
realizadas foi possível identificar que o aço possui características que o permite o 
seu uso em diversas atividades, mas em outras não para isso é empregado algumas 
técnicas para melhorar suas propriedades podendo conferir novas propriedades ou 
retirar características indesejadas. 

Palavras-chave: Aço. Literatura. Metalurgia.  

1 INTRODUÇÃO 

Os aços estão presente no dia a dia das pessoas de diversas formas as vezes 

visíveis ou não sendo utilizado pelos os mais diversos setores da economia como os 

setores da construção civil, construção automobilística, agricultura, indústrias em 

geral (BRASIL, 2016). 

Mas para ser utilizado ele precisa ser extraído e processado na indústria 

siderúrgica e em seguida na aciaria pois o aço não é encontrado na natureza, ele é 

uma liga metálica composta por ferro e carbono (podendo ter outros elementos em 

menor quantidade) (NUNES e KREISCHER, 2010). Esse processamento gera peças 

simples como chapas, tarugos, perfis e fios e essas peças são reprocessadas em 

outras empresas que transformam esses produtos mais complexos com um maior 

valor agregado como eletrodomésticos, automóveis, maquinas e etc. 

                                                 
1Engenheiro de materiais - UFPI; 
2 Mestre em Ciência e Engenharia dos Materiais, Universidade Federal do Piauí.  
E-mail: val.albuquerque@hotmail.com 
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O aço possui características que o permite o seu uso em diversas atividades, 

mas em outras não para isso é empregado algumas técnicas para melhorar suas 

propriedades podendo conferir novas propriedades ou retirar características 

indesejadas. Essas técnicas devem ser adequadas ao uso do aço pois a escolha 

errada pode danificar e causar grandes problemas no uso desse material (BARROS 

NETO, 2010). 

A busca na literatura de estudos relacionados ao aço e sua aplicação na 

metalurgia, foi realizada nas bases Scopus, Web of Science e Scielo. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 AÇOS 

 

O aço é uma liga metálica composto por ferro, carbono e outros elementos  em 

menores quantidades. O teor de carbono varia de 0,022% a 2,14% acima deste valor o 

aço passa a ser chamado de ferro fundido. O carbono confere características ao aço 

tais como aumento da resistência a tração, aumento da dureza e influenciando 

diretamente na ductilidade (COTTRELL, 1993). 

 

2.2 AÇO ABNT 1050 
 

É um aço que segundo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

possui em média 0,5% de carbono em sua composição (sendo a faixa de tolerância 

de 0,48% a 0,55%) (ABNT, 2000). Esse aço apresenta boas propriedades mecânicas, 

boa tenacidade, boa usinabilidade, e soldabilidade quando laminado a quente ou 

normalizado. É um aço considerado de médio teor de carbono utilizado para a 

fabricação de engrenagens, componentes industriais, peças forjadas entre outros 

(AÇOSPORTE, 2016). 

 

2.3 CURVA DE TRANSFORMAÇÃO TEMPO-TEMPERATURA (CURVAS TTT) 

 

As curvas TTT também podem ser chamadas de diagramas de transformações 

isotérmicas elas mostram o efeito da temperatura na transformação da austenita 
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em várias fases possíveis. Sendo essas fases divididas em formas alternativas da 

ferrita e perlita e na fase martensita (GROOVER, 2014). 

 

 

Figura 1. Curva TTT para o aço 1050 (SILVA E MEI, 2010) 
 

 

Austenita: É a solução solida de carbono com estrutura CFC (cubica de face 

centrada) que aparece nas temperaturas entre 727 e 1495 °C apresentando uma 

solubilidade máxima de 2,11% de carbono no ferro a 1148 °C (SILVA; MEI, 2010). 

Ferrita (a): É uma solução solida de carbono (em pequenas quantidades) em 

ferro com estrutura CCC (cubica de corpo centrado) que aparece até a temperatura 

de 912 °C. Com essa temperatura a solubilidade do carbono cai para 0,020% a 727°C 

(SILVA; MEI, 2010). 

Martensita: É uma fase dura, frágil que aparece devido ao resfriamento brusco 

do aço que tem a capacidade de aumentar a dureza do aço a níveis muito altos com 

isso possibilitando usos especiais a esse aço (GROOVER, 2013). 

Perlita: É a mistura das fases ferrita com a fase cementita onde a ferrita é a fase 

predominante com cerca de 88,5% em peso. A fase apresenta características das 

duas fases dependendo apenas da sua morfologia. (BARROS NETO, 2010). 
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2.4 DUREZA 

 

É a medida de resistência de um material a uma deformação localizada, ou seja, 

resistência a penetração. Essa medida pode ser medida através de ensaios dos 

ensaios de dureza que são bastante utilizados devido a sua simplicidade, custo 

baixo de realização, é um ensaio não destrutivo e através de alguns resultados pode 

se estimar propriedades mecânicas tal como a resistência a tração (CALLISTER, 

2013).

Quando se fala em dureza tem que se analisar o parâmetro a ser medido pois a 

dureza pode ser avaliada por três parâmetros que são por penetração, por choque e 

por risco sendo os ensaios de dureza por penetração sendo um dos mais utilizados 

para metais. Dentre os ensaios desta categoria destacam-se a medidas Brinell, 

Rockweell e Vickers (SOUZA, 1982). 

 

2.4.1 DUREZA BRINELL 
 

A dureza Brinell surgiu em 1901, foi criada por J.A Brinell. Esse método tornou-se 

popular devido a relação entre os valores resultantes e a resistência a tração. O 

valor da dureza Brinell (H) corresponde ao cociente da carga aplicada pela a área da 

impressão obtida para se obter essa dureza necessita de uma expressão 

matemática que é expressa por: 

 

 

Figura 2. Equação da dureza Brinell 
 

Para realizar esse ensaio se utiliza de uma esfera de aço (ou outro material 

duro) com o diâmetro D, que por sua vez é forçada pela a aplicação de uma carga P 

por um determinado período de tempo que força a entrada da esfera no material. 

Ao penetrar a peça no material forma-se uma impressão da esfera com um diâmetro 

d. 
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Figura 3. Penetradores utilizados para dureza Brinell. 
 

Porém a técnica apresenta algumas limitações que não permite a sua utilização 

em superfícies finas ou muito duras (pois pode deformar o penetrador) 

(CHIAVERINI, 1986). 

 

2.4.2 DUREZA ROCKWELL 
 

Surgiu depois da Brinell e se popularizou rapidamente por ser mais prática pois 

o resultado é obtido diretamente na máquina, sem a necessidade de resolução de 

equação para obter o seu valor, e mais rápida, assim possibilitando o seu uso em 

industrias para a verificação de tratamentos térmicos ou superficiais, e livre de erros 

pessoais além de eliminar algumas desvantagens do método Brinell tal como o 

problema da dureza do material devido ao fato do penetrador possuir ponta de 

diamante(SOUZA, 1982). 

O ensaio ocorre da seguinte forma, primeiro é colocado o penetrador em 

contato direto com a superfície da peça em seguida é colocado uma carga inicial de 

10kgf, neste momento o mostrador indica o ponto básico de referência, logo após é 

aplicado uma carga de maior que corresponde a escala adotada mantendo a carga 

até que o mostrador indique que não há mais variação de unidade, em seguida 

retira-se a carga para que a peça tenha a recuperação elástica sendo mantida até a 

carga de inicial (10kgf) ao termino desse procedimento obtém-se a leitura da dureza 

onde é mostrado no equipamento (CHIAVERINI, 1986). 
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3.4.2 DUREZA VICKERS 

 

É um ensaio de dureza utilizado amplamente no meio acadêmico pois fornece 

uma escala continua de dureza que permite o seu uso desde materiais muito moles 

como apresentando dureza igual a 5 como até em materiais com dureza de 1500 

Vickers (CHIAVERINI, 1986). Para encontrar o valor desta dureza faz-se necessário o 

uso de um cálculo matemático que relaciona a carga utilizada com a área da 

superfície piramidal: 

 

 

 

 

Figura 4. Equação da dureza Vickers 
 

Onde L é a média aritmética das duas medidas da diagonal da impressão, essas 

medidas são encontradas com o auxílio de uma luneta anexada a máquina. 

As vantagens do método Vickers que o colocam a frente dos outros dois 

métodos é a escala continua e única, impressões diminutas que não inviabilizam o 

uso da peça, medidas com extrema precisão, penetrador que quase não apresenta 

deformações e a possibilidade de uso em qualquer espessura de material assim 

permitindo o uso deste método para medir durezas superficiais. 

 

2.5 TRATAMENTOS TERMICOS 
 

São técnicas que permitem modificar a estrutura e propriedade dos materiais 

metálicos de forma significativa através do controle dos parâmetros de 

aquecimento ou resfriamento (NUNES; KREISCHER, 2010). 

 

2.5.1 Têmpera 
 

Dos tratamentos térmicos dos aços a têmpera é um dos mais importantes  pois 

ele causa mudanças no metal que influenciam diretamente na dureza causando um 

aumento da mesma e com isso aumentando também a resistência a tração e ao 
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desgaste. Mesmo com o benefício de todas essas características a tempera 

ocasiona no metal duas características negativas (vale ressaltar que essas 

características são consideradas negativas quando são indesejadas, mas como o 

processo é utilizado para se obter materiais com as características derivadas do 

aumento de dureza essas outras são desconsideradas) que são a diminuição da 

ductilidade do material e há um crescimento das tensões internas deixando o metal 

mais quebradiço (CHIAVERINI, 1986). 

A têmpera consiste no aquecimento do metal (aço) a temperatura em que 

tenha a presença da fase austenita em sua totalidade (acima de 800 °C) após atingir 

essa temperatura é realizado um resfriamento rápido geralmente feito em 

salmoura, água, óleo e ar e com esse resfriamento evita-se que essa austenita toque 

no nariz da curva ttt para se transformar em martensita (GROOVER, 2013). 

 

2.5.2 Revenimento 
 

Trata-se de um tratamento térmico realizado com o intuito de diminuir a dureza 

e a fragilidade das peças temperadas para se evitar trincas e defeitos provenientes 

do processo de tempera. 

O processo consiste em aquecer o aço temperado a uma temperatura inferior a 

temperatura de austenização por um determinado período de tempo para que que 

se obtenha uma uniformidade de temperatura na peça para que a mesma adquira as 

propriedades desejadas. Internamente na peça ocorre a difusão dos átomos que se 

encontram nos interstícios q se encontravam na austenita e que com a têmpera 

formaram uma solução supersaturada e com o aquecimento após a tempera esse 

carbono supersaturado precipita formando carbonetos. Essa precipitação de 

carbono que forma os carbonetos é o fator responsável pela a diminuição da dureza 

derivada da têmpera e das tenções internas também. 

 

3 CONCLUSÃO 

O aço possui características que o permite o seu uso em diversas atividades mas 

em outras não para isso é empregado algumas técnicas para melhorar suas 
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propriedades podendo conferir novas propriedades ou retirar características 

indesejadas. Essas técnicas devem ser adequadas ao uso do aço pois a escolha 

errada pode danificar e causar grandes problemas no uso desse material. 
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Capítulo 8 

CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DO AÇO 1050 COM TRATAMENTO TÉRMICO 

CAIO CESAR PEREIRA DE SOUSA VITOR1; VALDIVÂNIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO2 

 

RESUMO  

O aço 1050 é um aço próprio de construção mecânica que é muito utilizado em engrenagens 
devido as suas características como boa tenacidade, usinabilidade e boa soldagem, mas pode-se 
melhorar essas características através de técnicas de tratamentos térmicos que podem 
melhorar o seu desempenho e prolongar sua vida útil. Essas técnicas empregadas fazem parte 
dos tratamentos térmicos sendo que cada uma tem sua função. O enfoque do trabalho é nas 
técnicas de têmpera, que causa o aumento da dureza no material, e da técnica de revenimento 
que deve ser realizada após a tempera para que possa diminuir um pouco a dureza dando mais 
maleabilidade ao material. 

Palavras-chave: Aço. Revenimento, Têmpera.  

1 INTRODUÇÃO 

Uma das técnicas para promover a melhoria do aço são as técnicas de tratamentos térmicos 

que consiste em modificar a estrutura do aço por meio da utilização da temperatura 

(aquecimento e resfriamento) de forma controlada para assim se obter propriedades e 

características desejadas (CHIAVERINI, 1986). 

O processo de têmpera faz parte dos tratamentos térmicos sendo bastante utilizado para 

quando se almeja obter uma maior dureza do aço. Esse processo se dá por meio do 

aquecimento da peça seguido por um resfriamento brusco da mesma. Mas o processo de 

tempera por muitas vezes ocasiona uma dureza excessiva no aço o que o deixa muito frágil ou 

impossibilita a sua posterior conformação (caso tenha), para evitar os problemas derivados da 

alta dureza do aço utiliza-se outro tratamento térmico chamado revenimento que consiste no 

aquecimento da peça que sofreu o tratamento de têmpera (peça temperada) a uma 

temperatura inferior à da tempera e em seguida essa peça é resfriada gradativamente, com isso 

a peça irá diminuir a dureza, adquirir mais tenacidade e ductilidade (GROOVER, 2014). 
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Esse trabalho tem como função mostrar a influência dos tratamentos térmicos no aço 

mostrando o efeito dos mesmos nas propriedades mecânicas (dureza) e em sua microestrutura. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O objeto de estudo desse trabalho foi o aço ABNT 1050 obtido através do corte de uma 

engrenagem na quantidade de 3 peças com morfologia semelhantes apresentando tamanhos 

de aproximadamente 1 cm3. Onde após o corte essas duas das três peças foram submetidas a 

tratamentos térmicos sendo uma submetida ao tratamento de tempera e a outra de 

revenimento. 

Com o termino do tratamento as peças foram tratadas adequadamente para ser realizado a 

análise metalográfica da peça e em seguida as peças foram submetidas ao ensaio de dureza 

(utilizando 3 tipos de testes: Brinell, Rockweell, Vickers). 

 

TRATAMENTOS TÉRMICOS 
 

Os tratamentos térmicos foram realizados utilizando um forno mufla. Inicialmente acionou-

se o forno configurando a sua temperatura pra 900 °C. Ao atingir essa temperatura colocou-se 

as 2 peças no forno por uma hora para que a peça pudesse ser aquecida de forma uniforme para 

garantir uma melhor qualidade no tratamento. A primeira peça foi retirada do forno com uma 

hora de aquecimento e logo em seguida mergulhada em um balde contendo óleo para tempera 

com esse processo se obtém-se a peça temperada. Com a segunda peça ocorreu o mesmo 

procedimento que a primeira a diferença é que após a tempera a peça foi levada ao forno a 

temperatura de 500 °C para a retirada de tensões internas em seguida desligou-se o forno para 

que a peça resfriasse. 

 

Figura 5. Forno mufla 
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PREPARAÇÃO METALOGRÁFICA 

 

Para a realização das analises matalográfica foi utilizado uma cortadora matalográfica para 

obtenção das peças. Em seguida as peças foram embutidas na embutidora matalográfica 

(embutimento realizado com baquelite) assim formando pequenos cilindros com 

aproximadamente 3 cm de diâmetro por 1 cm de altura. Após as peças serem embutidas elas 

foram lixadas em uma politriz com lixas apresentado a granulação de (em ordem de uso) 220, 

400, 600, 1200 e com isso foi concluído o processo de lixamento. Logo após esse procedimento 

foi realizado o polimento na mesma máquina utilizando um pano de polimento com pasta de 

polimento com 3mm e detergente neutro. Em todo o processo de lixamento e polimento a peça 

foi girada sempre em 90° para a retirada dos riscos provenientes das lixas anteriores. Após todo 

o processo de lixamento e polimento a peça foi atacada quimicamente pelo o reagente nital 4 % 

(que é um reagente composto de 4% de ácido nítrico em uma solução de álcool etílico). 

 

ANÁLISE METALOGRAFICA 
 

A análise matalográfica foi realizada em um microscópio ótico dotado de uma câmera digital 

para a captura de imagens da superfície da peça. E com as imagens capturadas da máquina foi 

possível a detecção das fases constituintes no aço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 6. Microscópio ótico 
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ENSAIOS DE DUREZA 

 

Para a realização do ensaio de dureza foi utilizado um durômetro da marca Insize. Com esse 

equipamento foi realizado as medidas de dureza (ordem de uso) Rockweell, Brinell e Vickers. 

Para a dureza Rockwell foi utilizado a carga de 1471 N, para dureza Brinell foi utilizada uma carga 

de 1839 N em uma esfera de aço de 2,5 mm de diâmetro pelo o tempo de 15s e na dureza Vickers 

foi utilizado uma carga de 980 N pelo tempo de 15 s. Devido ao tamanho diminuto da peça foi 

realizado  apenas 5 testes de cada dureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Durômetro 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSÃO 
 

A imagem mostra a análise matalográfica do aço ABNT 1050 onde a esquerda tem-se o aço 

sem receber nenhum tratamento térmico (referência) já na direita se tem a imagem do mesmo 

aço porem quando submetido ao tratamento de tempera. 
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Figura 8. Micrografia do aço ABNT 1050. Na imagem A tem-se a peça de referência já na imagem 

B tem-se a peça submetida ao tratamento de têmpera. 

 

De acordo com Silva e Mei (2010) o processo de tempera consiste na elevação da 

temperatura do aço a sua temperatura de austenização (que é a temperatura o aço apresenta 

apenas a microestrutura da austenita) seguida por um resfriamento bruto evitando assim a 

formação de outras fases e assim fazendo com que toda a asutenita se transforme em 

martensita que é uma estrutura que tem o formato de “agulhas”. Como pode ser visto na 

fotografia houve essa mudança assim confirmando a mudança da microestrutura devido ao 

tratamento térmico de tempera aplicado. 

A próxima imagem mostra a mudança da microestrutura do aço ABNT 1050 temperado 

quando submetido ao tratamento de térmico de revenimento que consiste em aquecer o aço a 

temperatura abaixo da temperatura de austenização para que ocorra a retirada das tensões 

internas devido a saída do carbono da supersaturação para a precipitação como carboneto. A 

imagem assim mostra esse processo provando que o tratamento foi realizado adequadamente. 

 

 

 

 

Figura 9. Comparativo as microestruturas do aço ABNT 1050 com os seus respectivos 

tratamentos. 

 

Os tratamentos empregados surtiam efeito pois além de modificar as propriedades na 

microestrutura eles também modificaram a dureza do material. Para o tratamento de tempera 

atingiu-se os maiores valores de dureza e para o tratamento de revenimento atingiu-se valor 
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intermediário acima da dureza da peça sem tratamento porem abaixo da peça temperada 

conforme pode ser visto na tabela abaixo. 

 

VALORES DE DUREZA 

 REFERENCIA TEMPERA ÓLEO REVENIMENTO 

DUREZA ROCKWELL 17,4 HR 43,2 HR 33,3 HR 
DUREZA BRINELL 226,4 HB 403,8 HB 314 HB 

DUREZA VICKERS 182,4 HV 473,6 HV 547,6 HV 

            Tabela 1. Durezas obtidas 
 

 

Os tratamentos surtiram efeito segundo Groover (2014) o que pode ser visto pelo os 

números na tabela que reproduzem o esperado na literatura. Porém houve um valor que não 

confere com a literatura que é o valor da dureza Vickers para o revenimento pois esse valor 

tinha que ser menor que a temperatura porem a tabela mostra um valor maior. Isso ocorreu 

devido a engrenagem na qual foi retirada as peças para analise ter passado por um tratamento 

termoquímico chamado cementação que consiste no enriquecimento superficial da peça com 

carbono assim aumentando a dureza da superfície da peça (CHIAVERINI, 1986). 

 

Conclusão 
 

Em todas as peças o tratamento térmico surtiu efeito na mudança da microestrutura como 

pode ser visto nas imagens obtidas na análise matalográfica mostrando a formação da fase 

martensita para a tempera e a formação de uma fase mais homogênea no revenimento 

contendo a presença da fase perlita e cementita. 

Para a dureza os tratamentos também foram validos mostrando a que os tratamentos 

propiciaram as peças as durezas esperadas para cada tratamento. Com a peça em que houve a 

diferença de dureza a questão da cementação da peça poderá ser comprovada por meio de 

análise matalográfica onde a imagem vista no microscópio será a de um borrão preto e pra se 

ter mais certeza ainda realizasse um corte transversal na peça e em seguida a peça no 

microscópio eletrônico de varredura onde poderá ser visto a peça branca e no topo da peça uma 

camada escura que é referente a cementação. 
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Capítulo 9 

APLICAÇÃO DE MOLIBDATO NA ADSORÇÃO DE POLUENTES 

VALDIVÂNIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO1; MARIA RITA DE MORAIS CHAVES SANTOS2 

 

 

RESUMO  

Sobre os óxidos mistos contendo molibdênio, a literatura tem reportado o avanço em pesquisa 
de materiais cerâmicos pertencentes à família dos molibdatos (MoO4) e tungstatos (WO4), o 
elevado e contínuo interesse nesses materiais se devem às suas excelentes propriedades. Neste 
contexto, este trabalho propõe realizar uma busca na literatura de estudos relacionados ao 
molibdato de estrôncio e sua aplicação na remoção de fármaco em meio aquoso. Foi realizada 
uma busca de artigos indexados nas bases Scopus, Web of Science e Scielo. O país que possui as 
patentes depositadas é a China, provenientes de instituições de estudos e pesquisa tecnológica. 
A área geral de abrangência da Classificação Internacional está no tema de materiais 
relacionados a composição de molibdênio e tungstênio. As buscas realizadas com uma possível 
aplicação do material não apresentaram nenhum resultado, podendo demonstrar a importância 
de averiguar possíveis aplicações para o molibdato de estrôncio. 
 

Palavras-chave: Molibdato de estrôncio. Literatura. Aplicações. 

1 INTRODUÇÃO 

O rápido desenvolvimento do sistema de telecomunicações móveis, como telefones 

celulares, micro-ondas de alta qualidade, as cerâmicas dielétricas tornaram-se obrigatórias por 

apresentarem rendimento superior aos outros materiais. O elemento molibdênio (Mo) 

contendo óxidos mistos é de interesse prático devido à sua atraente propriedade de 

luminescência e possibilidade de materiais com eletrodo negativo (Choi, et al. 2006; Soni, et al. 

2016).  

Sobre os óxidos mistos contendo molibdênio, a literatura tem reportado o avanço em 

pesquisa de materiais cerâmicos pertencentes à família dos molibdatos (MoO4) e tungstatos 

(WO4), o elevado e contínuo interesse nesses materiais se devem às suas excelentes 

propriedades ópticas e estruturais, as quais formam a base do seu largo uso como fósforos, 

                                                 
1 Mestre em Ciência e Engenharia dos Materiais, Universidade Federal do Piauí.  
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cintiladores detectores (Milhailik, et al. 2005) fotoânodos, hospedeiros para laser do estado 

sólido e fibras ópticas (Cavalcante, et al. 2008; Zhu, et al. 2011). 

Enfatizando os molibdatos, essa classe de materiais é pertencente à família das Scheelita, 

com fórmula geral AMoO4, (onde A= Sr, Ca, Ba, Cd) e já são estudados a mais de 50 anos devido 

sua grande aplicação tecnológica (Mahlik, et al. 2012; Li, et al. 2013). Esses materiais inorgânicos 

têm aplicações tecnológicas em quase todos os dispositivos que produzi luz artificial e em 

processos catalíticos. Dentre essas aplicações podem-se destacar as seguintes: produção de 

lasers de estado sólido, produção de diodos emissores de luz (LEDs) e a sua utilização em 

processos fotocatalíticos heterogêneos para fotodegradação de corantes (Vieira, et al. 2013). 

Para a obtenção dos pós, existem vários métodos para a síntese do SrMoO4, destacam-se 

o hidro/solvotérmico convencional e hidro/solvotérmico acoplado ao micro-ondas (Culver, et al. 

2013; Marques, et al. 2010), técnica de Czochralski (Choi, et al. 2006; Veresnikova, et al. 2009), e a 

Coprecipitação, no qual, um sólido insolúvel é obtido a partir de uma solução, proporcionando a 

obtenção de pós com proporcionalidade estequiometria e homogeneidade (Cui, et al. 2008; 

Botelho, 2013).  

A busca na literatura de estudos relacionados ao molibdato de estrôncio e sua aplicação na 

remoção de poluentes em meio aquoso, foi realizada nas bases Scopus, Web of Science e Scielo. 

 

METODOLOGIA 

Busca de Anterioridade 

 Para o início do desenvolvimento do projeto realizou-se uma busca em estado da arte, 

com o objetivo de verificar publicações (patentes e artigos) consolidadas na literatura. 

Escopo 

 Para a pesquisa nos bancos de dados foram utilizados termos em relação à abrangência, 

inicialmente a grande área Cerâmica, em relação aos seus tipos (químico): Óxidos. O método de 

busca, com as palavras em inglês (Espacenet, Uspto e WIPO) e português (INPI), com os termos 

ceramic, oxides, molybdate, strontium, catalysis. 

Na pesquisa com relação de material cerâmico aplicado a catálise. Com os termos finais, 

não foram identificadas nenhuma patente nas bases de buscas, no entanto, em relação ao 

termo molibdato de estrôncio foi possível verificar a existência de 1 (uma) patente na base 

brasileira INPI e 13 patentes na base européia Espacenet. 
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Tabela 1: Palavras chave utilizadas na busca de patentes. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Busca de Anterioridade  

Inicialmente foi feito uma busca de patentes depositadas por ano, com o objetivo de 

verificar a evolução anual em depósito. Na Figura 1 é possível perceber que a primeira patente 

depositada em relação ao material molibdato de estrôncio foi no ano de 2008, intitulada como 

“Método de preparação de pó fluorescente vermelho de molibdato de estrôncio dopado com 

európio para LED, efetivamente excitado pela luz ultravioleta”. Nos anos 2009 e 2010 foram os 

que mais obtiveram patentes depositadas. 

 

 

Figura 1: Evolução Anual de Depósitos de Patentes. 
Fonte: Autoria própria (2019). Banco de dados: EPO. 
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Na Figura 2 está o gráfico referente à quantidade de Patentes depositadas por 

Instituição, uma vez que todas as patentes encontradas no banco de dados EPO são 

provenientes do país China, as instituições respectivas de cada patente são localizadas nesse 

país. O Fujian Institute of Research Structure é o maior detentor de patentes, com m total de 

cinco, seguido da Tongji University e Guangxi university for Nations, onde ambas possuem duas 

patentes cada. As patentes encontradas descrevem o método de preparação do material, não 

investigando a sua possível aplicação, fato que pode está aliado a falta de interesse em investir 

nas aplicações em novos produtos baseados em SrMoO4. 

Porém, a formação de esferas ocas de molibdato de estrôncio possibilita a utilização para 

diversas aplicações, como adsorventes de corantes têxteis, capacidade de encapsulamento 

acarretando a adsorção de fármacos, desenvolvendo assim uma grande importância para a 

aplicação deste material. 

 

Figura 2: Patentes Depositadas por Instituição. 
Fonte: Autoria própria (2019). Banco de dados: EPO. 
 

Um quesito importante na busca de depósitos de patentes é a Classificação Internacional 

de Patentes (CIP), base para a elaboração de estatísticas sobre propriedade industrial, que 

permitam a avaliação do desempenho tecnológico em diversas áreas. A Figura 3 revela as 

principais classificações internacionais de cada patente deposita no EPO. As principais CIP 

encontradas foram: C30B29/32, referente a titanatos, molibdatos e tungstatos; C01G39/00, 
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referente a compostos de molibdênio e C04B35/495, que refere-se a materiais a base de óxidos 

de molibdênio e tungstênio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Patentes por Código de Classificação Internacional. 

 

CONCLUSÃO 

 Os dados apresentados com a prospecção mostraram que o uso do material molibdato 

de estrôncio é bastante inovador. A disseminação desse material se deu atualmente devido a 

sua grande relevância em aplicações tecnológicas atualmente. O país que possui as patentes 

depositadas é a China, provenientes de instituições de estudos e pesquisa tecnológica. A área 

geral de abrangência da Classificação Internacional está no tema de materiais relacionados a 

composição de molibdênio e tungstênio. As buscas realizadas com uma possível aplicação do 

material não apresentaram nenhum resultado, podendo demonstrar a importância de averiguar 

possíveis aplicações para o molibdato de estrôncio. 
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Capítulo 10 

 
ADSORÇÃO DO CORANTE RODAMINA B DE SOLUÇÃO AQUOSA 

 

MILLENA DE CÁSSIA SOUSA E SILVA1; VALDIVÂNIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO2 

 

 

RESUMO  

O corante Rodamina-B é altamente solúvel em água, pertence à classe dos xantenos por 
apresentar aplicação em indústrias de tingimento de ágatas, indústria de alimentos para 
animais, indústrias têxteis, como traçador fluorescente em água e na produção de cartuchos de 
impressoras a jato e a laser. O estudo da aplicação deste novo material será avaliado pela 
capacidade das micro/nanoesferas ocas e microposoras degradarem corantes orgânicos 
utilizados na indústria têxtil. No qual, ao auxiliar no processo de degradação do corante, 
promovem a remoção mais eficaz de substâncias tóxicas dos efluentes, antes que estes entre 
em contato com os rios e oceanos, diminuindo a concentração ou degradando completamente 
as substâncias tóxicas oriundas dos corantes têxteis. A melhor concentração do CaMoO4 para 
adsorver o corante Rodamina-B foi 10 mg L-1. O pH que se destacou com porcentagem de 
adsorção, foi o pH 2. O estudo de tempo mostrou que adsorção começa com 5 minutos em 
contato com o material e se matem constante. Analisando as isotermas foi possível perceber 
que 10 mg L-1 do material tem uma capacidade adsortiva superior a 200mg/L e que a 
temperatura não tem influência com a quantidade adsorvida do corante Rodamina-B pelo 
CaMoO4. 

Palavras-chave: Corante. Rodamina B. Remoção.  

1 INTRODUÇÃO 

Em busca de anterioridade em bancos de patentes com o termo “molibdato” observou-

se que não há registros de patentes na base brasileira (INPI), em pesquisa realizada em Google 

Patentes o documento (US 4952548 A1) descreve a utilização do óxido de molibdênio (MoO3) 

como catalizador na remoção de óxido de nitrogênio proveniente de gases de escapes, no base 

USPTO existem duas patentes a primeira de BiMoO4 (US 20100249482 A1) e a segunda de 

FeMoO4 (US 63311503) que revelam o método de preparação de catalizadores, no qual, os 

molibdatos são estes catalizadores formados e são utilizados para adsorção de 1,3-butadieno. 
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No escritório EPO (European Patent Office) que apresenta a base de dados “Espacenet” 

ao realizar a busca utilizando as palavras “molibdato” e “catalizador” existem patentes que 

descrevem a ação de BiMoO4 como catalizador aplicado à produção industrial de acetaldeído e 

ácido acrílico por oxidação de propileno (CN 10351216), a síntese do BiMoO4 dopado com cério 

pelo método hidrotérmico para aplicação em degradação de corantes residuais através da 

fotodegração, a patente relata também que o molibdato provocou a morte de bactérias 

presente na água (CN 105289579), outro molibdato reportado para remoção de corantes 

presente em águas residuais é o FeMoO4 (CN 10335716). 

Quando se restringe a busca para o termo “molibdato de cálcio”, na base USPTO (United 

States Patent and Trademark Office) não há patentes depositadas, na base Espacenet existem 23 

patentes que descrevem, o método de preparação de cristal de CaMoO4 (CN 106058631), o 

método de obtenção de CaMoO4 dopado com európio com  polipropileno (CN 105968583), 

cerâmica dopada com térbio contendo fase de CaMoO4 (CN 105948513), método de preparação 

de CaMoO4 adotando método Bridgman - Stockbarger (CN 104357911), síntese de cristal de 

CaMoO4 dopado com itérbio e sódio (CN 101377016), processo de produção de molibdato de 

cálcio (US 1763712), processo de preparação de CaMoO4 (SU1730040), processo de 

aperfeiçoamento de produção de CaMoO4 (GB 280240), recuperação do CaMoO4 impuro (FR 

2722701) e método de preparação de  CaMoO4 (CN 1850622) todas as patentes descrevem 

método de obtenção. 

Realizada a busca para os termos “molibdato de cálcio”, “fotocatálise” e “corante” não 

há patentes que correlacionem aos termos, neste sentindo, considerasse importante investigar 

as possíveis aplicações de CaMoO4, no tocante a fotocatálise de corante. A busca de 

anterioridade permite afirmar que o molibdato em questão não apresenta patentes com 

aplicações. Revela também que apenas os pesquisadores buscam obter o CaMoO4 por diversos 

métodos e não realizam testes averiguando as possíveis propriedades e aplicações, logo não 

avaliam a formação de um novo produto baseado em CaMoO4. 

 

METODOLOGIA 

Obtenção do CaMoO4 
 

Para a síntese dos pós de CaMoO4 puro, as fontes de íons serão Na2MoO4.2H2O, Ca(NO3)2 

e PSS (poliestireno sulfonado de sódio) em proporções estequiométricas de 5 mmols, a síntese 

https://www.google.com.br/search?q=acetalde%C3%ADdo&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjV-YmZ66rNAhXJzz4KHZdeDkoQBQgbKAA
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do CaMoO4 puro ocorre pela solubilização dos reagentes em H2O deionizada. Béqueres com 

solução contendo os cátions de Ca2+ será adicionada a solução contendo o ânion MoO4
2-, sob 

agitação constante e a temperatura ambiente. A solução final com volume de 40 mL será 

ajustada para o pH = 9 com gotas de NH4OH. Posteriormente os pós obtidos serão armazenados 

em reatores de teflon e submetidos ao método hidrotérmico convencional com temperatura de 

160 °C por quatro horas, em seguida lavados com proporções de água deionizada/acetona e 

secos a temperatura de 50 °C. 

 

Estudo de Adsorção do Corante Rodamina-B  

 

Dosagem do Adsorvente 

Solução de 100 mg L-1 do corante Rodamina-B foi utilizada com o objetivo de realizar o 

estudo da influência da massa do adsorvente (molibdato de cálcio puro) na adsorção. Utilizou-se 

massas de 10, 20, 30, 40 e 50 mg do CaMoO4. Posteriormente foram colocadas imersas em 20 

mL de soluções do corante e mantidas em agitação por 24 horas. Após este procedimento o 

material foi centrifugado e a concentração final do sobrenadante foi determinada por 

Espectrometria na Região do Ultravioleta-Visível.  

Estudo do pH 

Foram realizados estudos de pH utilizando soluções de 100 mg L-1 de Rodamina-B nos pH 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 em contato com 10 mg do adsorvente por 24 horas.  

Estudo Cinético 

Os estudos cinéticos da adsorção foram realizados utilizando uma massa de 10 mg de 

CaMoO4 que foi disperso em 20 mL de solução de Rodamina-B e mantida sob agitação por 

diferentes tempos de contato (5, 10, 20, 30, 60, 90 e 120 minutos). As concentrações finais e 

iniciais do corante no sobrenadante foram determinadas por Espectrometria na Região do 
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Ultravioleta-Visível. Todos os experimentos foram realizados em triplicatas. A capacidade de 

adsorção do CaMoO4 foi calculada pela seguinte equação: 

 

    
       

 
                                                                    (1) 

 

onde qt é a quantidade de Rodamina-B adsorvida no tempo t (mg L-1); V o volume da solução do 

corante (L), C0 e Ct são a concentração inicial e a concentração no tempo t do corante, 

respectivamente (mg L-1) e m é a massa de adsorvente (g). 

Isotermas de Adsorção  

Estabelecido a massa do adsorvente a ser utilizada, pH da solução e cinética de adsorção, 

utilizou-se para elaboração das isotermas de adsorção, soluções com 20 mL e concentrações 

iniciais de Rodamina-B de 10 a 150 mg L-1, onde foram dispersas em 10 mg de CaMoO4. As 

dispersões foram agitadas a temperaturas de 298K, 308K e 318K, por um período 120 minutos. A 

capacidade de adsorção no equilíbrio (qe), em mg g-1, foi calculada utilizando a seguinte 

equação: 

                                         
       

 
                                                                (2) 

 

em que C0 e Ce (mg L-1) corresponde a concentração inicial e a concentração no equilíbrio de 

Rodamina-B, respectivamente; V (L) o volume da solução, e m (g) é a massa do CaMoO4. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Adsorção 

O processo de adsorção surgiu como alternativa para a remoção de corantes de 

efluentes. A adsorção usando adsorventes de baixo custo é, atualmente, reconhecida como um 

método efetivo e econômico para a descontaminação de água. Levando isso em conta, muitos 

estudos vêm sendo desenvolvidos usando o processo de adsorção para remover corantes de 

soluções aquosas utilizando materiais adsorventes, grande parte destes estudos está 

direcionada à remoção de corantes têxteis (CRINI, 2008; apud DOTTO 2011). 

Os parâmetros que influenciam no fenômeno de adsorção são o pH da solução, a 

dosagem de adsorvente, o tempo de contato do adsorvente com o adsorvato e a concentração 

inicial de adsorvato (MOROSINO, 2018). 

 

Estudo de Concentração  

Para a determinação da dosagem de CaMoO4 mais adequada para o presente estudo 

variou-se a concentração de adsorvente e foi verificado o maior percentual de remoção de 

corante de cada solução. A Figura 13 apresenta os resultados do estudo da dosagem de 

molibdato de cálcio.  

Figura 1: Estudo de Massa 
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De acordo com a Figura 1, verifica-se a tendência geral de diminuição do percentual de 

remoção do corante com o aumento da massa do material. É possível perceber que os pontos 
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de maior remoção da Rodamina-B foi o ensaio com dosagem de 10 mg.L-1 de adsorvente, que 

atingiram os maiores níveis de remoção. Desta maneira, escolheu-se a dosagem ótima de 10 

mg.L-1 de molibdato de cálcio para o estudo de adsorção no corante Rodamina-B. 

 

Estudo de pH  

De acordo com a Figura 2, os sistemas de adsorção com o corante testados obtiveram, 

em geral, percentagem de remoção relativamente baixo. Entretanto, as soluções contendo 

corante possuindo o pH de 1 e 2 obtiveram um índice maior de remoção, o pH que mais 

influenciou na adsorção foi o pH 2.   

Em um sistema de adsorção, o pH pode afetar o grau de ionização das impurezas, assim 

como a carga superficial do adsorvente. Além disso, a carga superficial do adsorvente influencia 

na cinética da adsorção e na concentração de equilíbrio da solução (SANTHI; PRASAD; 

MANONMANI, 2014). 

Figura 2: Estudo de pH 
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4.2.1 Estudo de Tempo 

A análise cinética de um sistema no estado de equilíbrio é uma ferramenta importante 

para a verificação dos mecanismos da adsorção (LIMA et al., 2008). Para o estudo de adsorção é 

crucial para que o adsorvente seja aplicado da maneira mais eficiente possível. Nessa análise, 

variou-se o tempo em que o corante Rodamina-B permaneceu em contato. Os parâmetros 

fixados foram concentração de corante, quantidade de CaMoO4 e pH. A Figura 3 apresenta a 
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análise da capacidade de adsorção do corante RB nas duas concentrações utilizadas versus o 

tempo de contato. 

 

Figura 3: Estudo de cinética  
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A partir da análise da figura 3 é possível observar que a adsorção do corante se manteve 

constante e independente do tempo no qual ficou em contato com o material, além disso nota-

se que com 5 minutos de contato com o CaMoO4 deu-se início adsorção que se manteve 

constante. Esse resultado influencia diretamente a viabilidade do material para as indústrias, 

uma vez que o tempo necessário para ocorrer a adsorção do corante é muito pequeno e isso 

influencia diretamente nos gastos com energia da indústria e assim afetando seus lucros finais. 

 

4.2.2 Estudo de Isotermas 

A concentração inicial tem influência direta sobre a capacidade de adsorção de um 

adsorvente. Nessa análise, variou-se a temperatura em que o corante Rodamina-B permaneceu 

em contato. Os parâmetros fixados foram concentração de corante, quantidade de CaMoO4, o 

pH e o tempo ótimo encontrado no estudo de cinética. A Figura 4 mostra os resultados da 

capacidade de adsorção do material nas temperaturas de 25, 35 e 45°C em busca da melhor 

adsorção possível. 
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A análise da Figura 4 mostra que a variação na temperatura não apresentou interferência 

na capacidade de adsorção do corante pelo material, o gráfico apresenta isotermas lineares que 

saem da origem indicando que a quantidade adsorvida é proporcional a concentração do fluido. 

 

Figura 4: Estudo de Isotermas. 
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Esse resultado beneficia a utilização do material nas indústrias pois não será necessário 

um ambiente fechado com uma temperatura específica para que ocorra uma boa adsorção, uma 

vez que ela já ocorre em temperatura ambiente, proporcionando ao CaMoO4 um diferencial. 

A figura 4 mostra a relação entre a capacidade adsortiva do material com a concentração 

de Rodamina-B variando de 10 a 200 mg/L, mesmo assim não ocorreu saturação do corante, ou 

seja, as 10 mg de CaMoO4 possui a capacidade de adsorver bem mais que as 200 mg/L de 

corante, sem interferência da temperatura.  

 

CONCLUSÃO 

No estudo de adsorção analisou-se os parâmetros de massa, pH, cinética e isotermas. A 

melhor concentração do CaMoO4 para adsorver o corante Rodamina-B foi 10 mg L-1. O pH que se 

destacou com porcentagem de adsorção, foi o pH 2. O estudo de tempo mostrou que adsorção 

começa com 5 minutos em contato com o material e se matem constante. Analisando as 

isotermas foi possível perceber que 10 mg L-1 do material tem uma capacidade adsortiva superior 
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a 200mg/L e que a temperatura não tem influência com a quantidade adsorvida do corante 

Rodamina-B pelo CaMoO4. 

 

REFERÊNCIAS  

ALCÂNTARA, R. R.; IZIDORO, J. C.; FUNGARO, D. Aa. Adsorção do corante rodamina b de 
solução aquosa sobre zeólita de cinzas pesadas de carvão modificada por surfactante. In: 5th 
Academic International Workshop Advances in. 2008. 
 
ALMEIDA, C. R. Síntese e caracterização das propriedades fotoluminecentes do CaMoO4 com 
terras raras obtidos pela técnica de spray pirólise ultrassônico. 2017.  
 
ARBELOA, F. L., ARBELOA, I. L. Encyclopedia spectroscopy of rhodamine dyes adsorbed at clay 
surfaces. Encyclopedia of Surface and Colloid Science, v.3 ;2006. 
 
BAUER, L. A. Falcão. Materiais Cerâmicos, In: BAUER, L. A. Falcão. Materiais de Construção/2. 
5.ed., cap.18. Rio de Janeiro: LCT, 2008. p.526-535.  
 
BELTRAME, L. T. C.; Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, 
2006.  
 
BOTELHO, G.L G.  T., Efeito de diferentes solventes nas propriedades fotoluminescentes do 
CaMoO4. Dissertação de Mestrado Programa de Pós-graduação em química – UFScar. São 
Carlos, 200t.  
 
CALLISTER JR, William D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Livros Técnicos e 
Científicos Editora SA, 7ª ed. Rio de Janeiro, RJ. 2008.  
 
CAMPOS, A. B., et al. (2007). Mechanisms behind blue, green, and red photoluminescence 
emissions in CaWO4 and CaMoO4 powders. Applied Physics Letters, 91, 051923.    
 
CAVALCANTE, L. S., SCZANCOSKI, J. C., TRANQUILIN, R. L., JOYA, M. R., PIZANI, P. S., VARELA, J. 
A., & LONGO, E. BaMoO4 powders processed in domestic microwave-hydrothermal: Synthesis, 
characterization and photoluminescence at room temperature. Journal of Physics and 
Chemistry of Solids, 69, 2674-2680, 2008.  
 
CAVALLI, E., et al. (2012). Optical spectroscopy and excited state dynamics of CaMoO4:Pr3+. 
Journal of Solid State Chemistry, 185, 136–142.  
 
CERVANTES, Thiago NM; ZAIA, Dimas AM; SANTANA, H. de. Estudo da fotocatálise heterogênea 
sobre Ti/TiO2 na descoloração de corantes sintéticos. Química Nova, v. 32, n. 9, p. 2423-2428, 
2009.  
 
CHAUDHURI, R.; ARBELOA, F. L.; Spectroscopic characterization of the adsroption of rhodamini 
3B in hectorite. Langmui, v.16. p 1285-1291, 2000. 



APLICAÇÕES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 

90 
CHEN, Ph. D, H., 2007. Identification of Rhodamine 6g and Rhodamine B dyes present in 
ballpoint pen inks using high-performance liquid chromatography and UV-Vis spectrometry. 
Forensic Science Journal, 6, n. 1,  21-37. 
 
CHOI, G. et al. (2006). Microwave dielectric properties and sintering behaviors of scheelite 
compound CaMoO4. J. Eur. Ceram. Soc., 26, 2011-2015.    
Crini, G.; Badot, P. M.; Prog. Polym. Sci. 2008, 33, 399 
 
DOTTO, Guilherme Luiz et al. Remoção dos corantes azul brilhante, amarelo crepúsculo e 
amarelo tartrazina de soluções aquosas utilizando carvão ativado, terra ativada, terra 
diatomácea, quitina e quitosana: estudos de equilíbrio e termodinâmica. 2011 
 
FERREIRA, V.M.; Baptista, J.L.; Petzelt, J.; Komandin, G.A.; Voitsekhovskii, V. V. J. Mater. Res. 
1995, 10, 2301–2305.  
 
FLORENZANO, L. S. Conservação de Tijolo Cerâmico em Alvenarias Históricas: Subsídios para 
Restauração do Sítio Histórico de Santa Leopoldina-ES. 2016. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Espírito Santo.  
 
FREDERICE, R., Fluorescência molecular em nano partícula de silixa marcadas com quercetina e 
Rodamina b.  Mestre em Ciência 2009 
 
FURTADO, M.R.; Quim. Der. 1997, março, 10.  
 
GUARATINI, C. C. I.; ZANONI, M. V. B. Corantes Têxteis: Revisão. Química Nova, v. 23, n. 1, p. 71 – 
78, 1999. 
 
GUARATINI, C.C.I; Zanoni, M.V.B.; Quim. Nova 2000, 23, 71.  
 
JAIN, R., Mathur, M., Sikarwar, S., Mittal, A., 2007. Removal of the hazardous dye rhodamine B 
through photocatalytic and adsorption treatments. Journal of Environmental Management. 85, 
956– 964. 
 
KONSTANTINOOU, I. K.; Albanis, T. A.; Appl. Catal., B 2004, 49, 1.  
 
KUNZ, Airton et al. Novas tendências no tratamento de efluentes têxteis. Química nova, 2002.  
 
LI, D., WANG, Y., ZHANG, X., SHI, G., LIU, G., & SONG, Y. White upconversion emission in 
Yb3+/Tm3+/Ho3+ doped SrMoO4 nanocrystals by high excited state energy transfer. Journal of 
Alloys and Compounds, v. 550, p. 509-513, 2013.  
 
LONGO, Valeria M. et al. (2011). Hierarchical assembly of CaMoO4 nanooctahedrons and their 
photoluminescence properties. J. Phys. Chem., 115, 5207–5219.  
 

 

 

 



APLICAÇÕES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 

91 
 

SOBRE A ORGANIZADORA 

 

Engenheira de Materiais pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Mestre em Ciência e 

Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Piauí. Doutoranda do Programa de Pós 

Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - UFPI. Participou do Programa Jovens Talentos 

para a Ciência, financiado pela CAPES. Foi bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq) 

em 2014 e 2015 e do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em 2016 a 

2018, atua na área de Cerâmica Avançada com ênfase em adsorção para degradação de corantes 

têxteis, tem experiência na área de fotoluminescência. Participou 25° Programa Bolsas de Verão 

(CNPEM), atuando como bolsista e desenvolvendo projeto no Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS) em Campinas (SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICAÇÕES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


