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Este trabalho tem como objetivo tratar a glicerina, (subproduto da produção do biodiesel a partir do 

sebo bovino) por meio da acidificação com ácido fluorsilício, com o intuito de recuperar e gerenciar a 

mistura de compostos contidos na glicerina. A partir da glicerina obtida fez-se a acidificação com 

ácido fluorsilício, sendo possível recuperar parte do óleo que estava contido na mistura com 

glicerina. A um balão de três bocas de 500 mL, munido de agitação magnética e condensador de 

refluxo com controle de temperatura reacional, fez-se a fusão do sebo bovino (100mL) sob 

aquecimento e em seguida adicionou-se 50mL de etanol ao balão, onde permaneceu sob agitação 

constante. Em seguida, adicionou-se, rapidamente, 2g de KOH pulverizado para o sistema reacional. 

Em seguida, sob agitação e aquecimento de 80°C, adicionou-se 1g de sílica. A reação prosseguiu 

sob agitação na faixa de 600 a 800 rpm nesta temperatura pelo tempo de 60 minutos. Após o 

término do tempo de reação, o conteúdo foi transferido para um funil de separação para a 

decantação e separação das fases por um período de 12h. Após a separação das fases, retirou-se a 

fase mais densa contendo o resíduo (glicerina) transferindo-o para um recipiente. Tomou-se a 

glicerina e separou-se em quatro tubos de vidro, onde foram adicionados 10 mL e em outros quatro 

30 mL do resíduo em cada tubo. Após isso se fez a acidificação com acido fluorsilicio variando a 

quantidade de acido de 0,5 mL a 4 mL verificando a quantidade de óleo recuperado. Neste 

procedimento, foi utilizado a glicerina obtida através da reação de transesterificação do sebo bovino 

e reagentes p.a. Visando a recuperação do óleo residual contido na glicerina, subproduto do 

biodiesel, foi desenvolvido o estudo do tratamento com um meio ácido específico para a 

recuperação. Na produção do biodiesel, foram obtidos os seguintes volumes em procedimentos 

separados: 200 mL, 250 mL, 270 mL, 330 mL; a partir desses volumes de biodiesel obtidos, foram 

separados, na mesma sequencia de procedimentos 10 mL, 20 mL, 30 mL, 40 mL de glicerina. 

Dentre os experimentos realizados, foram utilizadas quantidades diferentes de ácido para aplicação 

na glicerina. A partir de 10mL, 30mL  de glicerina obtida como subproduto do biodiesel e, fazendo-

se a acidificação com 4mL de ácido fluorsilício, foi possível recuperar 3mL e 7,5mL de óleo contido 

na glicerina, respectivamente. Com base nos resultados obtidos pelo processo de acidificação do 

subproduto do biodiesel com ácido fluorsilício, foi possível observar em resultados prévios, que esse 

tratamento ácido pode ser uma alternativa viável para recuperação do óleo residual misturado a 

glicerina do processo. Os estudos estão em fase inicial e são uma proposta para o gerenciamento de 

subprodutos da cadeia produtiva de biodiesel, sendo uma alternativa ao descarte de resíduos 

orgânicos oriundos da produção de biodiesel pelo processo de transesterificação etílica do sebo 

bovino. 
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O aumento da preocupação com o meio ambiente, do desejo político por desenvolvimento na área 

agrícola e social e por maior diversificação das fontes de energia impulsionam as pesquisas no 

campo dos biocombustíveis. O biodiesel é um dos biocombustíveis de maior interesse. Sua produção 

se dá principalmente pela transesterificação de óleos e gorduras. No Brasil, a principal matéria-

prima para sua produção é o óleo de soja que também é o principal óleo comestível utilizado pelos 

brasileiros. Dessa forma, esta é uma matéria-prima cujo uso para produção de biodiesel compete 

com o no mercado alimentício. Outras fontes de lipídeos podem ser utilizadas. No sertão nordestino, 

o governo federal incentiva a produção de óleo de mamona para a fabricação do biodiesel. Também 

a gordura bovina pode ser utilizada. Por constituir um resíduo do abate de animais ela possui baixo 

preço de comercialização. A abundância dessa matéria-prima é outro atrativo, pois o país é um dos 

maiores produtores de carne bovina do mundo. Sendo assim, o presente trabalho busca o estudo 

das variáveis influentes na reação de produção de biodiesel a partir do sebo bovino via 

transesterificação alcalina. Foram utilizados como reagentes do processo a catálise mista 

NaOH/Sílica em diferentes proporções. A temperatura dos experimentos foi estabelecida em dois 

níveis, inferior e superior, bem como os outros parâmetros: a concentração de sílica, a de NaOH e o 

tempo. Os experimentos, delineados pelo planejamento fatorial de experimentos 2k, foram 

realizados utilizando um balão de fundo redondo e de três furos como reator, um condensador de 

refluxo, termômetro, cronometro, funis e béqueres. Ao fim do tempo estipulado, o conteúdo do 

reator foi transferido para um funil de decantação onde permaneceu por 24 horas. A fase mais 

densa, contendo glicerina e resíduos de catalisador, foi transferida para um béquer. A mais leve, 

contendo a mistura de ésteres foi submetida à lavagem em triplicata e posteriormente seca com 

sulfato de magnésio anidro. Por fim, a mistura de ésteres foi filtrada e transferida para uma proveta 

onde foi aferido seu volume. Concluiu-se que a variável mais influente no processo em 

desenvolvimento é a concentração de sílica. Observou-se que uma mudança do nível inferior da 

concentração de sílica para o superior ocasionava um acréscimo no rendimento médio de 13,125%. 

Um modelo foi ajustado aos dados obtidos para validação dos resultados. O modelo foi da forma 

linear múltipla e apresentou coeficiente de determinação igual a 0,98. A análise de adequação do 

modelo (i.e. ANOVA e análise de resíduos) indicou que o modelo é adequado à massa de dados. A 

partir dos resultados, pode-se afirmar que o caminho para obtenção do máximo rendimento médio 

está no sentido de elevação da concentração de sílica. Os resultados são normais, conforme a 

análise de adequação do modelo indicou. Por fim, com o modelo obtido poder-se-á dar início à 

otimização da reação. 
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O Coco nucifera L. popularmente conhecido como Coco da Baía é rico em nutrientes, tais como, 

proteínas, vitaminas e minerais. Normalmente, os rótulos das marcas comercializadas trazem a 

composição química e as propriedades físico-químicas tais como pH, calorias, acidez, carboidrato, 

proteínas, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, sódio, ferro e vitamina C. O ácido ascórbico (vitamina 

c) é  hidrossolúvel, sendo indispensável na formação do colágeno, cartilagem, músculos e vasos 

sanguíneos e ajuda na absorção do ferro, tendo principalmente atividade antioxidante. Além disso, é 

uma biomolécula indispensável nos processos de cicatrização e regeneração tecidual sendo também 

mediadora do sistema imunológico. Em relação ao tratamento de resfriados, muitos estudos têm 

mostrado a eficácia da vitamina C, sendo sua dose recomendada de 60 mg/ dia. Entre os alimentos 

com alto teor de vitamina C, destacam-se as frutas cítricas e os vegetais tais como, couve, 

beterraba, brócolis, alcachofra, entre outros. O ácido ascórbico é sensível ao calor, luz e oxigênio, 

por isso, nos alimentos pode ser parcialmente ou completamente destruído por um armazenamento 

longo. O objetivo do presente trabalho é determinar a concentração da vitamina C em uma amostra 

natural de água de coco (coco da baía) e comparar com o teor de vitamina C em duas amostras (A e 

B) comercializadas. O procedimento utilizado foi a titulação por iodometria, com iodo na 

concentração de 0,01M, feito em triplicata. Usou-se 25 mL da água de coco e 1,5 mL de amido, 

utilizado como indicador, uma vez que a amilose do amido reage com o iodo, em presença de 

iodeto, formando um complexo azul escuro, observável em concentrações mínimas de iodo. Na 

amostra A comercial foi gasto um volume médio (triplicata) de 1,0mL de iodo 0,01M, onde foi 

encontrada uma concentração de 70,4mg/L de vitamina C. Já na amostra B gastou-se media de 

1,26mL de iodo encontrando-se a concentração de 88,7mg/L. Nas alíquotas realizadas com a água 

de coco da fruta gastou-se uma media de 1,5mL de iodo e verificou-se o teor de 105,6mg/L de 

vitamina C. O estudo da oxidação da vitamina C pelo ar (oxigênio) estão sendo desenvolvidos nesse 

mesmo projeto.Verificou-se que a quantidade de vitamina C contida na água de coco fruta é maior 

(105,6mg/L) do que nas duas amostras comerciais de água de coco (70,4mg/L e 88,7mg/L). 

Resultados preliminares indicaram ainda que a vitamina C contida na água do coco fruta, sofre 

oxidação lenta, ao ser exposta ao oxigênio do ar em função do tempo de agitação. Pelos estudos 

iniciais realizados, aconselha-se também a ingestão de água de coco como fonte de vitamina C, 

além de diversos outros eletrólitos indispensáveis às necessidades fisiológicas do organismo.  
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A intensa degradação do meio ambiente, especificamente dos recursos hídricos, devido à ação 

antrópica relacionada a atividades agrícolas e industriais, vem causando impactos irreversíveis nos 

ecossistemas envolvidos de uma maneira geral. A atividade industrial é potencialmente poluidora, 

por isso é necessário lançar um olhar crítico a fim de analisar seus padrões de sustentabilidade. No 

município de Araxá – MG, análises realizadas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), 

através do Projeto Águas de Minas, no ribeirão Capivara, comprovaram elevados índices de 

contaminação hídrica, devido às atividades inadequadas no meio ambiente. Diante desta realidade, 

este trabalho teve como objetivo levantar a percepção dos moradores quanto a estes impactos, bem 

como diagnosticar as origens de poluição no ribeirão. Foram feitos questionários com os moradores 

do entorno do curso do rio, com perguntas simples, mas que diagnosticaram o grau de informação 

dos mesmos. Além disso, foram realizadas análises de água levando-se em conta parâmetros como: 

turbidez, flúor total, sólidos totais, ph e sólidos em suspensão. As amostras de água foram coletadas 

em pontos estratégicos: próximo a nascente, na represa de neutralização de rejeito da mineradora 

que utiliza o rio e a jusante do ponto de despejo. Com relação ao questionário foram feitas 

perguntas como: a idade do entrevistado, buscando o grau de interesse e acessibilidade a 

informações pertinentes; há quanto tempo mora próximo ao rio, buscando informações em tempos 

mais distantes indisponíveis em bibliografias; uma nota de 5 a 10 para a qualidade ambiental do rio, 

verificando a percepção do entrevistado com os problemas do rio; se acha ou não importante a 

conservação do rio, analisando a preocupação ambiental da população; realiza ou não alguma 

atividade de conservação no rio, buscando alguma ação realizada na prática pelos moradores; se 

eles sabiam ou não de alguma atividade realizada pela mineradora visando a conservação do rio, 

buscando o grau de acessibilidade dos moradores aos programas ambientais da empresa; nota de 5 

a 10 para a preocupação ambiental da empresa que utiliza o rio.Foram verificadas divergências com 

relação aos valores de flúor total que em todos os três casos estiveram acima do valor máximo 

estipulado pelo ministério da saúde que é de 1 ppm. Os maiores valores de sólidos totais foram 

verificados na lagoa de neutralização, mostrando que ali existe quantidade maior de materiais 

dissolvidos. Os valores de ph foram normais. Com as respostas adquiridas pelo questionário, foi 

possível verificar o quanto a população se encontra desinformada e desinteressada com relação aos 

problemas ambientais do rio. O rio representa muito para a região e é de grande importância sua 

conservação, uma vez que o mesmo sofre com o despejo indiscriminado de produtos diversos. 

Medidas de força conjunta com as empresas interessadas e a população em geral devem ser 

tomadas o quanto antes. 
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Academia desportiva é um local destinado ao ensino e à prática de esportes como: natação, 

musculação, ginástica com exercícios aeróbicos ou anaeróbicos. Hoje, este tipo de estabelecimento 

vem crescendo cada dia mais no mercado devido à busca por melhor condicionamento físico e o 

forte apelo da forma física, tem levado pessoas de todas as idades à prática de várias modalidades 

de exercícios físicos. A maioria dos alunos procura obter algum resultado com a prática de 

exercícios, uns procuram a perda de peso, e outros adquirirem massa muscular, esses são os dois 

motivos mais comuns que levam as pessoas a procurarem as academias. Devido a esses motivos, os 

profissionais de Educação Física vêm sendo requisitados a orientar dietas e/ou na utilização de 

suplementos e recursos ergogênicos. Mas, não cabe a estes profissionais realizar este tipo de 

orientação e sim aos profissionais de nutrição, principalmente aquele dedicado à nutrição esportiva, 

os quais orientam e elaboram um plano alimentar mais adequado à vida do aluno, de acordo com a 

avaliação clínica de cada um. Este artigo aborda o desenvolvimento de um sistema informatizado 

gerenciador de academias desportivas, com intuito de resolver alguns problemas enfrentados por 

tais empresas, trazendo vantagens competitivas no mercado. Este sistema não serve apenas para o 

controle gerencial, possibilita também maior interação com os alunos, e com o serviço nutricional 

oferecido pela academia, permitindo que o nutricionista disponibilize online o plano alimentar de 

cada um dos alunos. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação PHP e o 

banco de dados MySQL. A pesquisa foi baseada em documentos bibliográficos e eletrônicos, além de 

entrevistas e discussões com profissionais da área de Educação Física e de Nutrição, voltados para o 

atendimento em academias desportivas. Com a aplicação pode-se armazenar informações 

gerenciais, rápidas e flexíveis, atualizadas online, a partir de uma base de dados, possibilitando a 

construção e análise de várias visões e cenários, podendo realizar um acompanhamento geral.O 

objetivo é de organizar os dados colhidos pelos administradores da academia e pelos nutricionistas 

em um banco de dados, para assim extrair todas as informações necessárias, resultando em 

consultas consistentes e qualificadas aos gestores das instituições, compartilhando também com os 

alunos algumas informações mantendo uma interação deles com a instituição.  
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