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Resumo

O objetivo neste trabalho foi determinar a cinética de reação do gás ozônio na farinha de trigo nas

concentrações de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 mg L
-1

. O tempo de saturação foi definido como o

tempo necessário para alcançar uma concentração constante. Após a saturação da farinha, rea-

lizou-se o processo de decomposição. O tempo de saturação do ozônio para a farinha de trigo foi

de 434, 342, 178 e 72 min para as concentrações de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 mg L
-1

, respectiva-

mente. Em todas as concentrações, o modelo cinético de decomposição obtido foi o de primeira

ordem.
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Introdução

O ozônio, por ser considerado um potente agente antimicrobiano e sanitizador (KIM et al., 1999),

pode constituir uma excelente alternativa para substituir o cloro, um dos principais sanitizantes

utilizados nas indústrias moageiras. A necessidade em substituir o cloro advém do fato da sua

facilidade em se ligar a diversos compostos orgânicos e formar organoclorados tóxicos ou até

mesmo carcinogênicos como o trihalometano (WEI et al., 1995). Somado à sua eficácia microbicida,

o ozônio pode agir como fumigante no controle de insetos praga sem alterar as características

qualitativas dos grãos e subprodutos (PAUL, 2007; PEREIRA, 2008). A ozonização tanto dos grãos

de trigo quanto da farinha resulta em um produto final de melhor qualidade do ponto de vista

comercial e tecnológico. A farinha obtida de grãos de trigo ozonizados apresentou propriedades

tecnológicas próprias para aplicabilidade na panificação e na fabricação de bolachas, biscoitos e

produtos de fermentação longa como a massa azeda (PAUL, 2007).

No entanto, observa-se a necessidade de pesquisas com a finalidade de obter informações sobre
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o comportamento deste gás na massa de farinha. O processo de fumigação com ozônio em

grãos apresenta duas fases distintas: na primeira fase, ocorre uma rápida decomposição do

ozônio e movimentação lenta através da massa de grãos e na segunda fase, o ozônio flui livre-

mente pelos interstícios dos grãos com baixa taxa de decomposição, pois, neste momento, os

sítios ativos responsáveis pela decomposição do ozônio estão saturados (STRAIT, 1998; KELLS

et al., 2001). Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar o tempo necessário para a saturação

e modelar a cinética de decomposição do gás ozônio na farinha de trigo.

Material e métodos

O presente trabalho foi realizado no setor de Pré-Processamento e Armazenamento de Produtos

Agrícolas do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa.

A ozonização da farinha de trigo (3,3 kg), nas concentrações de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 mg L
-1

,

foi realizada em um protótipo composto por um tambor cilíndrico, em aço inoxidável, posicionado

horizontalmente, com dimensões de 0,20 m de diâmetro e 0,30 m de comprimento. O protótipo foi

projetado com sistema de hélice dupla que permite o tratamento da farinha em movimento, com a

finalidade de proporcionar uma mistura homogênea da farinha com o gás. Nos lados opostos de

cada extremidade do cilindro foram instaladas conexões para injeção, a um fluxo de 4,0 L min
-1

, e

exaustão do ozônio.

O gás ozônio foi produzido pelo gerador desenvolvido pela empresa Ozone & Life. No processo

de geração do ozônio foi fornecido ao gerador oxigênio industrial. Durante o experimento a con-

centração de ozônio foi ajustada no dosador do gerador e o fluxo de gás foi monitorado por meio

de um rotâmetro. Para quantificar a concentração residual de ozônio, utilizou-se o método

iodométrico, por meio da titulação indireta conforme recomendado pela International Ozone

Association (IOA). Para determinar o tempo de saturação da farinha de trigo pelo ozônio, a con-

centração residual foi determinada em intervalos de tempos regulares até que a concentração do

ozônio se mantivesse constante.

Os resultados experimentais de saturação da farinha foram submetidos à análise de regressão

R.L.P (Linear Response Plateau), de acordo com as Equações 1 e 2, por meio do programa

estatístico SAEG (Sistema para Análise Estatística e Genética).

010
χ≤χχβ+β=

iii
y (1)

0
χ>χ=

ii
yy (2)

em que: 10
ββ e = parâmetros do modelo de regressão linear simples;  

i
χ  = período de exposição

e y = concentração de ozônio.

A cinética de decomposição foi avaliada com a farinha de trigo previamente saturada, quantificando-

se a concentração residual de ozônio em função do período de decomposição. Para tal, injetou-se

ozônio na farinha até que fosse atingida a concentração referente ao tempo de saturação encon-

trado. Ao alcançar esta concentração encerrou a injeção de ozônio, deixando-o reagir durante um
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determinado período de tempo com a farinha. Este processo foi realizado até que a concentração

residual de ozônio se mantivesse praticamente constante. Os dados da concentração residual de

ozônio em função do período de decomposição foram ajustados aos modelos cinéticos de ordem

zero, de primeira e de segunda ordem, apresentados na Tabela 1 (WRIGHT, 2004).

Tabela 1. Modelos cinéticos de decomposição.

Ordem Equação diferencial Equação integrada e linearizada

0

1

2

em que: C = concentração de O
3

 (mg L
-1

); t = tempo (min); k = constante da taxa de reação de decomposição (min
-1

) e C
0 

=

concentração de O
3

 no tempo inicial (mg L
-1

).

A constante da taxa de decomposição (k) é dada pela inclinação da reta depois do ajuste dos

modelos integrados e linearizados. O ajuste dos modelos de ordem zero, de primeira e de segun-

da ordem foi realizado por meio da análise de regressão, utilizando como parâmetro de escolha o

maior valor do coeficiente de determinação (r
2

). O software SigmaPlot, versão 10.0, foi utilizado

para a análise de regressão dos dados de decomposição.

Resultados e discussão

Apresenta-se na Figura 1, a concentração residual de ozônio em função do período de ozonização

obtidas durante o processo de saturação da farinha de trigo nas concentrações de 500, 1.000,

1.500 e 2.000 mg L
-1

. Na concentração de 500 mg L
-1

, a concentração residual de ozônio foi

detectada a partir  220 min de ozonização, variando de 23,09 a 57,31 mg L
-1

 depois de 880 min de

aplicação do gás na farinha de trigo. No entanto, para as concentrações de 1.000, 1.500 e 2.000

mg L
-1

, a concentração residual de ozônio na farinha de trigo foi detectada a partir de aproximada-

mente 10 min de ozonização. Na concentração de 1.000, 1.500 e 2.000 mg L
-1

, a concentração

residual de ozônio na farinha variou, respectivamente, de 10,98, 18,31 e 59,66 mg L
-1

 a 66,82,

79,98 e 87,13 mg L
-1

 depois de 630, 590 e 229  min de aplicação do gás na farinha de trigo. A

concentração de ozônio manteve praticamente constante, indicando que o ponto de saturação foi

atingido, a partir de 434 min para a concentração de 500 mg L
-1

, 342 min para a concentração de

1000 mg L
-1

, 178 min para a concentração de 1500 mg L
-1

 e 72 min para a concentração de 2000

mg L
-1

. Dessa forma, a concentração de saturação foi de 56,97 mg L
-1

 para a concentração de

500 mg L
-1

, 66,59 mg L
-1

 para a concentração de 1.000 mg L
-1

, 75,63 mg L
-1

 para a concentração

de 1.500 mg L
-1

 e 85,76 mg L
-1

 para a concentração de 2.000 mg L
-1

. Observa-se que quanto

maior a concentração utilizada para ozonizar a farinha de trigo maior foi a concentração de satu-
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ração e o período de saturação.

Figura 1. Concentração residual de ozônio em função do período de exposição para o processo

de saturação da farinha de trigo a) Concentração de 500 mg L
-1

, b) Concentração de 1.000 mg L
-1

, c)

Concentração de 1.500 mg L
-1

 e d) Concentração de 2.000 mg L
-1

Na Tabela 2 encontram-se as equações que descrevem o comportamento da concentração resi-

dual do ozônio em função do período de exposição, durante o processo de saturação da farinha

de trigo, de acordo com a análise de regressão R.L.P (Linear Response Plateau).

Tabela 2. Equações de regressão linear simples Linear Response Plateau.

Concentração Intervalo Equação Coeficiente de determinação (r
2

)

500 < 434 0,88

434 <  < 880

1.000  < 342 0,98

342 <  < 630

1.500  < 178 0,94

178 <  < 590

2.000  < 72 0,99

72 <  < 160

em que  = período de exposição (min) e  = concentração de ozônio (mg L
-1

).
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Resultados similares ao obtido na concentração de 2.000 mg L
-1

 foram relatados por Santos et al.

(2007). Segundo estes autores, o tempo para saturar 1 kg de grãos de milho com fluxo de ozônio

de 4,6 L min
-1

 e concentração de 100 mg L
-1

 foi de 70 min. Ao ozonizar grãos de amendoim, sob as

mesmas condições descritas para a ozonização da massa de grãos de milho, Alencar et al.

(2008) relatou que o tempo de saturação foi de 160 min, tempo este próximo ao encontrado para

a concentração de 1.500 mg L
-1

. Segundo Kells et al. (2001), a taxa de saturação depende da

velocidade ou do fluxo de injeção do ozônio. Quanto menor o fluxo de ozônio maior será o período

de exposição para alcançar o tempo de saturação. Além deste fator, ao aumentar a quantidade de

massa mais tempo levará para que se consiga atingir o tempo de saturação.

O estudo de cinética de decomposição do O
3

, para farinha de trigo previamente saturada, foi

realizado a partir dos dados obtidos de concentração residual de ozônio, nos quais ajustaram-se

os modelos cinéticos de decomposição e obtiveram-se os coeficientes de determinação de cada

modelo (Tabela 3). Considerando apenas o coeficiente de determinação como parâmetro de com-

paração entre os modelos, observou-se que o melhor grau de ajuste foi obtido com o modelo

cinético de primeira ordem.

Tabela 3. Modelos cinéticos de decomposição.

Concentração Ordem Equação integrada e linearizada Coeficiente de determinação (r
2

)

500 0 0,87

1 0,90

2 0,86

1.000 0 0,81

1 0,85

2 0,80

1.500 0 0,81

1 0,87

2 0,85

2.000 0 0,85

1 0,92

2 0,91

A relação linear entre o logaritmo neperiano da concentração e o período de decomposição indica

que o decréscimo na concentração residual de ozônio é inversamente proporcional ao aumento

do período de decomposição. Considerando que essa redução é atribuída ao mecanismo de

decomposição, esta relação sugere quanto o gás ozônio está sendo decomposto na farinha de

trigo durante a ozonização. Segundo Wright (2004), uma boa relação linear de dados experimen-
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tais traçados com o logaritmo neperiano da concentração em função de um período de tempo

fornece uma evidência de que o mecanismo é de primeira ordem, em que o módulo da inclinação

da reta corresponde à constante da taxa de decomposição (k), e o intercepto corresponde ao

logaritmo neperiano da concentração inicial (ln [C]
0

). Além dessa informação, o sinal negativo

observado no modelo de primeira ordem da constante de taxa de decomposição, cujos respecti-

vos valores das concentrações de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 mg L
-1

 foram de 0,23, 0,22, 0,22, 0,19

min
-1

, confirma a decomposição do ozônio ao longo do período.

O modelo cinético de primeira ordem tem sido utilizado para determinar a constante da taxa de

decomposição do ozônio em diferentes produtos. Ao ozonizar grãos de milho e de amendoim na

temperatura de 25 ºC e na concentração de 100 mg L
-1

, Santos et al. (2007) e Alencar et al. (2008)

relataram que a constante da taxa de decomposição foi de 0,12 e 0,16 min
-1

, respectivamente.

Isto é, a constante da taxa de decomposição para grãos de milho e amendoim foram menores do

que o encontrado para farinha de trigo. Os resultados apresentados de cinética de decomposição

assim como os de tempo de saturação sugerem que o processo de ozonização exibe comporta-

mento distinto de acordo com o tipo de produto.

Conhecendo-se o valor da constante da taxa de decomposição foi possível calcular o tempo de

meia vida (Equação 3) do ozônio na farinha de trigo.

(3)

A meia vida do ozônio na farinha de trigo para as concentrações de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 mg L
-1

foram, respectivamente de 3,00, 3,11, 3,17, 3,68 min
-1

, ou seja, na meia vida a concentração de

ozônio na farinha será a metade da concentração inicial injetada e a outra metade reverte-se

novamente em oxigênio. O fato do ozônio se decompor rapidamente em oxigênio e, conseqüente-

mente, não deixar resíduos torna-se um atrativo para a implementação dessa nova tecnologia em

diversos setores alimentícios.
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