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RESUMO

O presente trabalho avalia os parâmetros cinéticos de crescimento de cristais
de L-mentol gerados a partir do resfriamento controlado do óleo essencial de Mentha
arvensis. Considerando que para o acompanhamento da dessupersaturação da
solução deve-se, obrigatoriamente, ser evitada a nucleação, foi determinada
experimentalmente a curva de equilíbrio a partir de um óleo essencial de menor
concentração de L-mentol, obtendo-se o modelo C = -11807,15 + 437895,97/T +
1828,90ln(T), válido na faixa de temperaturas de -2 a 27°C. Na região de trabalho,
informações acerca dos limites da zona metaestável também foram obtidas de forma
experimental, resultando em concentrações de L-mentol de 75,03% à 14°C, 77,77%
à 16°C e 81,15% à 18°C . Com estas informações e utilizando duas populações de
sementes de cristais de L-mentol, de 300 a 355 µm e 355 a 425 µm, foi realizado o
acompanhamento do crescimento dos sólidos através do monitoramento da
dessupersaturação da solução, que representa a massa de soluto incorporada nos
sólidos suspensos. A partir do desenvolvimento experimental, informações acerca da
variação da supersaturação ao longo do tempo foram obtidas. Os resultados mostram
que os parâmetros cinéticos de crescimento apresentados pelos cristais de ambas as
populações de semente empregadas são muito similares, sugerindo que a diferença
da área superficial dos cristais das duas populações de semente não é suficiente para
alterar de forma significativa a cinética de crescimento. Assim foi determinada a ordem
de crescimento dos cristais (g = 1); a constante de velocidade de crescimento (kG =
7,42x10-5 kg de L-mentol/(m²s)) e finalmente, a velocidade linear de crescimento que
varia em função do nível de supersaturação. Concluiu-se que o avanço da
dessupersaturação em função do tempo ocorre de maneira semelhante para as duas
populações de sementes, indicando que o crescimento linear daspartículas ocorre na
mesma proporção para ambos os casos.
Palavras-chave: Curva de Solubilidade; Cristalização; Crescimento de cristais; Zona
Metaestável; Cinética de Crescimento.

ABSTRACT
Determination of the solid-liquid equilibrium curve and the kinetic growth
parameters of L-menthol crystals from Mentha arvensis oil

The present study evaluates the kinetic growth parameters of L-menthol crystals
generated from the controlled cooling of the essential oil of Mentha arvensis. In order
to follow the solution desaturation, nucleation must be avoided. The equilibrium curve
was experimentally determined from an essential oil of low concentration of L-menthol,
obtaining the model C = -11807 , 15 + 437895.97 / T + 1828.90 ln (T), valid in the
temperature range of -2 to 27 ° C. In the analyzed region, information about metastable
zone boundaries was also obtained experimentally, resulting in L-menthol
concentrations of 75.03% at 14 ° C, 77.77% at 16 ° C and 81.15% at 18 ° C. With this
information and using two seed populations of L-menthol crystals, from 300 to 355 μm
and from 355 to 425 μm, the crystal growth was monitored via the solution
desupersaturation, which represents the mass of solute incorporated in the suspended
solids. From the experimental development, information about the variation of
supersaturation over time was obtained. The results show that the kinetic growth
parameters presented by the crystals of both seed populations are very similar,
suggesting that the difference in the surface area of the crystals of the two seed
populations is not sufficient to significantly change the growth kinetics. Thus the order
of growth of the crystals (g = 1) was determined; the growth rate constant (kG =
7.42x10-5 kg L-menthol / (m²s)) and finally, the linear rate of growth which varies as a
function of the supersaturation level. It was concluded that the advance of the
desupersaturation as a function of time occurs in a similar way for the two seed
populations, indicating that the linear growth of the particles occurs in the same
proportion for both cases.

Keywords: Solubility Curve; Crystallization; Crystal Growth; Metastable Zone; Growth
Kinetics.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Esse breve Capítulo apresenta o cenário no qual está inserido o presente trabalho: o
processo de cristalização do L-mentol a partir do resfriamento do óleo essencial de
menta. Inicialmente, explora-se a forma tradicional pela qual tal processo ocorre em
grande parte das indústrias, enfatizando que são adotadas práticas quase que
empíricas, empregando pouco ou nenhum conhecimento acerca da cinética de
crescimento dos cristais de L-mentol. Nota-se, portanto, a necessidade da
incorporação de informações cinéticas ao processo de cristalização, sendo esta a
motivação para o trabalho. Assim, são então enumerados os objetivos dessa
dissertação, a saber, a determinação da curva de equilíbrio do óleo essencial de
menta, acompanhada de sua respectiva zona metaestável na faixa de temperaturas
de interesse (fundamentais para o projeto de um processo de cristalização ótimo) e a
caracterização dos parâmetros cinéticos de crescimento.

1.1 Introdução

Os cristais de L-mentol, ou simplesmente mentol cristal, são obtidos a partir de
um processo industrial de resfriamento do óleo essencial de Mentha arvensis. Tal óleo
é majoritariamente extraído das diversas cepas de menta por meio de destilação por
arraste a vapor. Este processo exibe rendimento baixo, da ordem de 1 a 5%,
dependendo da espécie de menta empregada. Entretanto, este baixo rendimento
alimenta a indústria mundial de mentol cristal, uma vez que o óleo essencial de menta
é rico em L-mentol. De fato, este componente está presente em concentrações que
variam de 70 a 90%.
O resfriamento controlado do óleo gera os cristais de L-mentol e tal processo
exibe rendimento em torno dos 40 ou 50%. Após o resfriamento, o óleo residual que
apresenta menor concentração de L-mentol é retirado via filtração e reaproveitado,
sendo enriquecido pela solubilização de cristais de mentol.
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A quase totalidade das indústrias de mentol cristal realizam o processo de
cristalização submetendo o óleo essencial de menta à gradientes de temperatura
obtidos de forma empírica, ou seguem esquemas de resfriamento patenteados há
décadas. Alguns processos industriais de cristalização de L-mentol podem atingir 30
dias de duração, com temperatura final na casa dos -30° C. Recursos energéticos são
consumidos em demasia e não há controle algum sobre a distribuição de tamanhos
dos cristais obtidos. Além disso, quando a semeadura é empregada, o ponto ótimo
dessa etapa não é considerado. Assim, ocorre um processo misto de crescimento de
sementes e nucleação de novos cristais, o que contribui para uma distribuição
bastante heterogênea dos cristais obtidos. Fica então clara e estabelecida a
necessidade de que melhorias sejam agregadas ao processo tradicional.
Para que estas melhorias possam ser implementadas, é imperativo que a
caracterização da cinética de crescimento dos cristais de L-mentol seja incorporada
ao projeto do processo de cristalização com vistas à otimização dos recursos
energéticos necessários e a obtenção de cristais de tamanhos adequados e de
distribuição homogênea. Entretanto, pouca, ou virtualmente nenhuma, informação
acerca da cinética de crescimento do L-mentol está disponível na literatura científica.
Soma-se a isso a escassez de informações acerca da curva de equilíbrio do óleo
essencial de menta e sua respectiva largura da zona metaestável.
Em suma, o processo de cristalização do L-mentol tradicionalmente empregado
é ineficaz do ponto de vista energético, tem duração exacerbada e não exibe ação
alguma com vistas a homogeneidade dos cristais obtidos. Neste cenário, surgiu a
motivação para a realização deste trabalho.

1.2 Motivação

O principal motivo para o estudo e elaboração dessa dissertação foi a escassez
de informações em literatura especializada no que tange à curva de equilíbrio do óleo
essencial de menta em conjunto com sua respectiva largura de zona metaestável e
também aos parâmetros cinéticos de crescimento dos cristais de L-mentol. Como já
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mencionado anteriormente, as informações relativas ao resfriamento controlado do
óleo de menta disponíveis na literatura restringem-se a instruções de trabalho para
obtenção de cristais, instruções estas que variam em uma larga faixa em diversas
patentes registradas.

1.3 Objetivos

Os principais objetivos desta dissertação são a avaliação dos parâmetros
cinéticos de crescimento de cristais de L-mentol gerados a partir do resfriamento
controlado do óleo essencial de Mentha arvensis e a obtenção da curva de equilíbrio
desse óleo, acompanhada de sua respectiva largura de zona metaestável.
Os parâmetros cinéticos, a saber, a ordem da cinética de crescimento, a
constante de velocidade e a velocidade linear de crescimento, serão obtidos a partir
do monitoramento da dessupersaturação da solução óleo-cristais, ocorrida mediante
a semeadura de micro cristais de L-mentol. Para que estes parâmetros cinéticos sejam
de fato relevantes, é preciso favorecer o crescimento das sementes e evitar a
nucleação durante o processo.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Nesse Capítulo é apresentada uma revisão da literatura relacionada aos métodos de
cristalização, solubilidade em sistemas binários sólido-líquido, em especial
considerações acerca da largura da zona metaestável, nucleação e crescimento de
cristais e, por fim o processo de semeadura aplicado à cristalização.

2.1 Óleos Essenciais

De forma bastante simples, os óleos essenciais podem ser entendidos como
as substâncias responsáveis pelos aromas característicos das plantas aromáticas.
Por essa razão, constituem um dos mais importantes grupos de matérias primas e
insumos para diversos ramos do setor industrial. Dentre esses, destacam-se as
indústrias alimentícia, farmacêutica e de cosméticos e perfumaria.
Os óleos essenciais são constituídos, primordialmente, de monoterpenos,
sesquiterpenos, fenilpropanóides, ésteres e outras substâncias de massa molecular.
Geralmente, são utilizados in natura, uma vez que suas propriedades organolépticas
estão associadas a vários componentes que constituem o odor característico,
denominado popularmente como “bouquet”, de cada óleo em particular (Craveiro;
Queiroz, 1993).
O processo de extração dos óleos essenciais exige que a secagem das plantas
produtoras de óleo deva ser realizada de forma muito criteriosa, uma vez que estas
substâncias químicas são altamente voláteis (Hertwig, 1991). De fato, a temperatura
da operação de secagem deve ser rigorosamente controlada. A comunidade científica
alertava, no início da década de 1990, que estudos acerca da influência do gradiente
de temperatura aplicado ao processo de secagem faziam-se imperativos para que se
tornasse possível obter o perfil de temperaturas mais apropriado para cada espécie
vegetal, com o objetivo de assegurar teores e composição química adequados ao óleo
essencial a ser extraído (Hertwig, 1991). No caso específico do óleo essencial de
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menta, o monitoramento de sua composição química torna-se fundamental, uma vez
que a redução do teor de mentol livre compromete seu valor de mercado de maneira
severa.
Mencionando valores mercadológicos, é patente que o valor comercial dos
óleos essenciais tem se mantido relativamente estável há décadas. Como regra
(quase) geral, a produção de óleos essenciais é explorada em regiões pouco
desenvolvidas do globo, devido ao fato de que as plantas aromáticas constituem
culturas menos exigentes que envolvem técnicas de agricultura primária. Guatemala,
Índia, Egito, Indonésia, Sri Lanka, Turquia e Brasil são tradicionais exportadores de
óleos essenciais (Clark, 1988). A grande exceção à regra é a China. Assim, os países
desenvolvidos importam os diversos tipos de óleos como matérias primas e lhes
agregam valor por meio das etapas de purificação, destilação, preparação de produtos
derivados, isolamento de substâncias constituintes e também modificações de ordem
química (Craveiro; Queiroz, 1993).

2.2 Óleo Essencial de Menta

De especial interesse para o presente estudo é o óleo essencial de menta. De
fato, a denominação menta é aplicada à diversas espécies vegetais de mesmo gênero
que dão origem a novos híbridos. O gênero menta compreende cerca de 25 espécies
diferentes de hortelã e correlatos que pertencem à família Labiatae (Watanabe et al.,
2006). Todas as plantas do gênero são perenes, de crescimento rápido e apresentam
caules violáceos de grande ramificação, folhas opostas, serreadas e cor verde-escura.
As flores são lilases ou azuladas, dispostas em espigas terminais. Dentre as mais
populares cepas, destaca-se a Mentha arvensis. Ela é rica em óleo essencial, cujo
principal componente é o mentol (Maia, 1958).
Em 2006, a produção mundial de Mentha arvensis foi estimada como algo em
torno de 20.000 toneladas. Os países com maior produção de óleo essencial de menta
são China, Índia, Brasil, Japão, França e Estados Unidos. No Brasil, os estados com
destaque na produção de óleo de menta são Paraná e São Paulo, uma vez que os
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solos férteis dessas regiões oferecem condições muito favoráveis para o cultivo da
planta. Entretanto, a suscetibilidade da planta à ferrugem, uma doença causada pelo
Puccinia menthae, provocou uma redução da área plantada nesses estados
(Watanabe, et al., 2006).
O rendimento do processo de extração de óleo essencial de menta, geralmente
realizado pela aplicação de destilação por arraste de vapor e posterior extração com
solventes voláteis, é pequeno. A extração de óleo essencial de menta doce, existente
em vários países da Ásia, pode apresentar um rendimento até de 5%; no entanto, é
mais comum os registros de rendimento que variam de 1% a 2% de óleo essencial. O
principal componente do óleo essencial de menta é o mentol, com fração mássica
variando de 70% a 90 % (Rajeswara Rao, 1999). Em geral, cada quilograma de óleo
essencial obtido das ramas é capaz de produzir aproximadamente 50% de óleo
desmentolado e 40% de mentol cristalizado.
A menta (em última análise, o mentol) é amplamente utilizada em indústrias de
gomas de mascar, de cremes dentais, de cosméticos e farmacêuticas. Isso decorre
do fato de que a menta possui propriedades medicinais que exercem ação tônica e
estimulante sobre o aparelho digestivo, além de propriedades antissépticas e
ligeiramente anestésicas.
Uma série de processos tem sido investigada para obter óleos essenciais a
partir de plantas aromáticas. Entre as estratégias convencionais destacam-se os
processos de destilação por arraste de vapor e extração de óleo com solventes
voláteis. A destilação por arraste a vapor pode ser subdividida em três categorias:
destilação com água, destilação com água e vapor e destilação com vapor direto
(Watanabe et al., 2006).
Já no processo de extração com solventes voláteis, o solvente penetra nas
folhas e caules, já preparados, e dissolve o princípio ativo juntamente com algumas
graxas. A solução obtida é então enviada a um evaporador e concentrada à baixa
temperatura e, dessa forma, o solvente é recuperado. O fator mais importante para o
sucesso da extração com solventes voláteis é a eficiência e a seletividade aliada ainda
à qualidade do solvente empregado (Guenther, 1972).
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2.3 O Mentol Cristal

A partir do óleo essencial de Mentha arvensis, o mentol cristal é preparado por
meio de um processo de refrigeração que ocorre segundo uma redução controlada da
temperatura. Os cristais de mentol possuem formato de agulha hexagonal,
apresentando odor e sabor mentolado agradável, ligeiramente pungente. Sua
característica marcante é o forte efeito de refrescância. A Figura 1 ilustra o aspecto
típico de cristais de mentol. Trata-se de um material ceroso, cristalino, límpido, de cor
clara ou branca. Na temperatura ambiente, encontram-se em estado sólido. Atingem
o ponto de fusão tipicamente ao redor da faixa de 41 a 44°C.
Figura 1 – Mentol cristal: aspecto típico

Fonte: Elaborado pelo autor

O mentol cristal também é famoso por suas propriedades anestésicas e antiinflamatórias, razão pela qual é amplamente empregado para combater inflamações
na garganta. Além disso, quando aplicado sobre a pele, o mentol dilata os vasos
sanguíneos causando uma sensação de frio seguida de analgesia. Esta é a razão pela
qual o mentol é associado à cânfora.
O mentol também tem efeito antipruriginoso e é usado em talcos, loções e
cremes para o alívio de pruridos e reações urticariformes. Embora produza uma
sensação de frio, o mentol não causa uma queda na temperatura corporal. Neste
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sentido, é semelhante à capsaicina, a substância química responsável pelo tempero
de pimenta (que estimula sensores de calor, também sem causar aumento da
temperatura).
Yoo et al. (2003) afirmam que, de acordo com a medicina oriental, o mentol
possui propriedades que suprimem o frio e por isso ele possui efeito de dissipação de
calor e transpiração, sendo usado para coceiras e no tratamento de dores
relacionadas a artrite e neuralgia, tuberculose e problemas gastrointestinais. Além
disso, o mentol exibe efeitos nos vasos sanguíneos provocando sua relaxação, razão
pela qual é empregado em casos de paralisia.
Embora largamente utilizado na indústria, pouco é publicado na literatura
especializada sobre as propriedades físicas e químicas do mentol (Corvis et al., 2012).
Além disso, em virtude de possuir um átomo de carbono assimétrico, o mentol pode
existir como dois enantiômeros, o levógiro (L) e o destrógiro (D).
A principal forma de mentol encontrado na natureza é o L-mentol, ao contrário
do D-mentol que é obtido principalmente por síntese química. Este enantiômero
muitas vezes é empregado como substituto ou um complemento do mentol natural.
Os dados sobre a estrutura cristalina e os dados termodinâmicos de misturas
equimolares de D e L-mentol são escassos. Este é um fato surpreendente, uma vez
que esse composto é frequentemente empregado em diversos campos da indústria.
Além disso, o polimorfismo do mentol é praticamente desconhecido, uma vez que
parece ser muito complexo para ser elucidado de maneira quantitativa (Corvis et al.,
2012).
O mentol apresenta estereoisômeros em sua cadeia, ou seja, ocorre quando
dois ou mais compostos têm a mesma fórmula empírica e a mesma sequência de
ligação átomo a átomo, mas diferem no seu arranjo espacial. O estereoisomerismo,
por sua vez, é subdividido em isomerismo geométrico e isomerismo óptico. O
isomerismo geométrico do tipo cis-trans é observado quando dois grupos iguais
ocupam posições adjacentes (cis) ou opostas (trans) um em relação ao outro.
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O mentol é pouco solúvel em água e também é solúvel em solventes orgânicos
(por conter três centros quirais) e possui 8 isómeros ópticos, 4 dos quais ocorrem
naturalmente. O mais comum é o L-mentol (com a configuração absoluta 1R, 2S, 5R,
representando a posição que se encontra o átomo de carbono), como pode ser
observado na Figura 2, em que o L-mentol é representado por (-)-mentol.
Figura 2 – Estrutura mentol estereoisômero

Fonte: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mentol,

O mentol reage com álcool secundário. Ele é oxidado a mentona por agentes
oxidantes, tais como ácido crômico. Sob algumas condições, a oxidação pode ser
mais severa e vir a romper o anel. O mentol é facilmente desidratado para gerar
principalmente 3-menthene, pela ação do ácido sulfúrico a 2%. Pela ação de PCL5,
resulta em cloreto de mentil, como pode ser observado na Figura 3.
Figura 3 – Reação química a partir do (-)Mentol

Fonte: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mentol

De forma geral, existem duas formas de se obter o mentol. A primeira delas é
a obtenção do mentol natural por meio da cristalização de óleo bruto e a segunda é
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realizar a síntese do mentol, a partir de diversas substâncias tais como o piperitona,
limoneno, citronella, β-phellandrene, pulegone e β-pineno que dão origem a vários
processos de síntese. Como exemplos, Sayo et al. (2002) propõem em sua patente
um método para a síntese do L-mentol que emprega a hidrogenação da piperitona e
posteriores transições até a hidrogenação do pulegol empregando um catalisador
metálico; Gatfield et al. (2004), por outro lado, propõem a síntese do L-mentol a partir
de derivados de D e L – mentil por meio da clivagem enzimática.
A produção do mentol cristal natural é objeto de estudo e aplicação industrial
desde o início do século XX. Terwilliger (1938) patenteou um método para a
cristalização do mentol a partir do óleo de Mentha arvensis; Bridger et al. (1953)
patentearam um processo de separação do mentol a partir do óleo de menta
empregando destilação fracionada; Chang et al. (1956), em sua patente, propõem um
processo de separação do mentol a partir do óleo de menta empregando adsorção
cromatográfica.
Alvi et al. (2001) propõem um método para a cristalização do mentol, aqui
descrito como um exemplo de processo. Inicialmente o óleo essencial submetido à
formação do mentol cristal foi extraído das folhas de Mentha arvensis, empregandose o método de destilação a vapor. A umidade/água foi removida do óleo por adição
de sulfato de sódio anidro (Na2SO4) e então o óleo foi filtrado (Furnis et al., 1978). O
processo de cristalização do óleo ocorreu em três patamares de temperaturas: +14,
+10 e -5°C, mantidos constantes por 8 horas cada. Durante o processo de
resfriamento, o óleo essencial foi acondicionado em recipientes plásticos bem
selados, os quais foram colocados em congeladores simples. Após o resfriamento, os
cristais de mentol foram separados do óleo residual e secos a uma temperatura de
26°C.
Para o processo de cristalização descrito por Alvi et al. (2001), o rendimento
percentual de mentol foi de 52,3%, em comparação com o valor relatado em Hokkaido
(53,92%), porém menor do que o rendimento obtido por Yamagata, que foi de 76,09%
(Guenther, 1964). O rendimento de cristais de mentol depende de muitos fatores,
incluindo o conteúdo de mentol no óleo de menta, ausência de impurezas no óleo, o
tempo de resfriamento do óleo e, principalmente, do gradiente de temperaturas
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aplicado durante o processo de resfriamento do óleo. Nagaoka et al. (2011) e
Mechelhoff et al. (2014) propõem gradientes de temperaturas diferentes e tempo de
processamento variados para a produção do mentol cristal.

2.4 Métodos de Cristalização

A principal dificuldade dos processos de cristalização é retirar uma certa
substância cristalina de uma solução normalmente multicomponente, de forma que as
perdas associadas ao processo não excedam um patamar determinado por cenários
econômicos e que o produto possua os desejados requisitos de pureza e composição
(Nývlt et al., 2001).
Diante deste desafio, a primeira decisão que o projetista de um processo de
cristalização deve tomar refere-se a que fases estarão envolvidas no caso sob estudo.
São elas:
•

Estado líquido (material fundido ou solução);

•

Estado gasoso.
Em seguida, é preciso estabelecer de forma clara o objetivo da cristalização.

Geralmente, este recai em uma das categorias a seguir:
•

Separação simples de um produto a partir de uma solução remanescente;

•

Purificação de um determinado produto;

•

Produção de cristais com propriedades desejadas, tais como distribuição de
tamanhos e forma dos cristais obtidos.
Existem duas formas clássicas de operação de um processo de cristalização:

a cristalização contínua e em batelada. A tomada de decisão acerca do tipo de
operação é função de limites econômicos. Nývlt et al. (2001) afirmam que, geralmente,
este limite se situa em torno de uma produção de 1 ton/dia. A cristalização contínua
apresenta custos de operação mais baixos, demanda menos operadores e menores
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espaços construídos. Em contrapartida, existe o risco de incrustações nas superfícies
de troca de calor e a necessidade de equipamentos mais complexos, sujeitos a falhas
mais frequentes. Já na cristalização em batelada são empregados equipamentos
muito simples e, portanto, sujeitos a uma baixa ocorrência de falhas mecânicas.
Além disso, aumentos na escala de produção podem ser implementados com
baixos riscos. Com relação à possíveis incrustações, essas podem ser removidas ao
início de uma nova batelada. Evidentemente, a cristalização em batelada também
apresenta desvantagens: não há garantias de repetibilidade da qualidade do produto
final; o processo exige um número maior de operadores e uma maior área coberta
construida quando comparados à cristalização contínua. A Tabela 1 reúne os tipos de
operação da cristalização, incluindo uma categoria intermediária, a operação
semicontínua. Também são registradas as características principais de cada tipo de
operação.
Tabela 1 – Possíveis modos de cristalização

Tipo de operação

Características
● Regime permanente

Processo contínuo

● Operação em ciclos, com operação
contínua em cada ciclo
● Remoção do produto em bateladas

Processo semicontínuo

(alimentação contínua, descarga após
obtido o tamanho requerido do cristal ou a
concentração desejada da suspensão)

Processo em bateladas (com ou
sem semeadura)

● Resfriamento natural
● Resfriamento programado
● Evaporação

Fonte: Nývlt et al. (2010)

2.5 Solubilidade em Sistemas Binários Sólido-Líquido

O processo de cristalização em solução é um exemplo típico de transição de
fases nos sistemas condensados. Dessa maneira, obedece às regras gerais que se
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aplicam ao surgimento e desenvolvimento de uma nova fase no sistema considerado
(Derenzo, 2003). Uma solução é definida como uma mistura homogênea de duas ou
mais substâncias. A solução pode ser líquida ou sólida e, nela, um componente é
denominado soluto e o outro solvente (Nývlt, 1977). O termo solvente é reservado
àquela substância presente em maiores proporções na solução (Derenzo, 2003;
Laguerie, 1991).
O diagrama de fases de uma determinada substância é uma construção que
revela as regiões de pressão e temperatura em que as diversas fases dessas
substâncias são termodinamicamente estáveis. Assim, as curvas que delimitam essas
regiões são as chamadas curva de equilíbrio. Nelas, é possível a obtenção da pressão
e temperatura nas quais as fases coexistem na situação de equilíbrio (Uematsu,
2007).
Na situação em que se obtém a quantidade máxima de soluto dissolvido no
solvente, diz-se que a solução em questão é uma solução saturada. A solubilidade é
então definida como a capacidade de um soluto se dissolver em um determinado
solvente. A solubilidade é quantificada por meio da concentração de soluto presente
na solução saturada.
Com base no exposto acima, a curva de solubilidade de um sólido em líquido é
simplesmente a representação de um trecho do diagrama de fases na configuração
Concentração x Temperatura. Nessa curva observa-se a separação da fase
subsaturada, ou seja, a fase totalmente líquida, e da região em que o sistema estável
é formado por uma configuração bifásica, contendo sólido e líquido simultaneamente
(Uematsu, 2007).
A curva de solubilidade pode ser determinada por meio da observação do
desaparecimento da fase sólida como consequência do aquecimento de uma
suspensão.
Entretanto, para que a formação de sólidos ocorra é preciso que exista a
condição de meta estabilidade e, quando se resfria uma solução saturada, observase que por um determinado intervalo de tempo não ocorrem a presença de sólidos e,
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portanto, a condição do sistema é metaestável. Quando é promovido um aumento no
resfriamento, ou seja, uma diminuição da temperatura do sistema, ocorrerá a
formação da fase sólida. Neste instante ocorre o equilíbrio a essa nova temperatura.
Assim, nessa condição a solução apresentará a concentração indicada pela curva de
equilíbrio (Uematsu, 2007).
É possível afirmar que a força motriz do processo de cristalização é o gradiente
(taxa de variação) de concentração da solução, que é representado pela concentração
da solução supersaturada e pela concentração de equilíbrio na mesma temperatura.
Desta maneira, fica evidente a relevância da curva de solubilidade para um processo
de cristalização.
Existem diversos modelos na literatura especializada que representam a curva
de solubilidade. Alguns são mais adequados que outros, dependendo da situação.
Logo, nenhum modelo possui uma aplicação generalizada. De fato, a maneira mais
aconselhável para se construir a curva de solubilidade de uma substância é a
realização de experimentos (Mullin, 2001).
Nesse modelo, considera-se um sistema binário com dois componentes, o
solvente (subscrito 0) e o soluto (subscrito 1). Nesta configuração o sistema tem dois
graus de liberdade. Sob equilíbrio isobárico e adotando a hipótese de que na fase
sólida existe somente o soluto puro, a condição termodinâmica de equilíbrio pode ser
expressa como uma igualdade de potenciais químicos dos componentes em ambas
as fases sólida (S) e líquida (L):
𝜇1𝑆 = 𝜇1𝐿

EQ 1

Analisando-se o componente anidro puro na temperatura e pressão do sistema
como sendo o estado padrão é possível escrever a equação de solubilidade do sólido
em líquido na forma,

ln(𝑥1 𝛾1 ) = −

Δ𝐻𝑠𝑜𝑙
𝑇
(1 −
).
𝑅𝑇
𝑇𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

EQ 2
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Na EQ 2, 𝑥1 é a fração molar do componente anidro na solução, 𝛾1 é o seu
coeficiente de atividade. Na forma diferencial, a EQ 2 é expressa por:
𝜕 ln(𝑎1 ) Δ𝐻𝑠𝑜𝑙
=
.
𝜕𝑇
𝑅𝑇 2

EQ 3

Em EQ 2 e EQ 3 é usado o fato de que o potencial químico do soluto pode ser
escrito como:
𝜇1 = 𝜇10 + 𝑅𝑇 ln 𝑎1 = 𝜇10 + 𝑅𝑇 ln 𝛾1 𝑥1

EQ 4

Empregando a definição de atividade, a EQ 3 assume a forma:
𝜕 ln 𝑎1
𝜕 ln 𝛾1
𝜕 ln 𝑥1
(
) =(
) +(
)
𝜕𝑇 𝑃
𝜕𝑇 𝑃
𝜕𝑇 𝑃

EQ 5

Manipulando-se a EQ 5 chega-se a:

𝜕 ln 𝑥1
𝜕 ln 𝑎1
(
) =(
)
𝜕 ln 𝑎1
𝜕𝑇 𝑃
𝜕𝑇 (
)
𝜕 ln 𝑥1 𝑃

EQ 6

Substituindo EQ 3 e EQ 5 na EQ 6 é possível escrever:

(

𝜕 ln 𝑥1
𝜕Δ𝐻𝑠𝑜𝑙
𝜕Δ𝐻𝑠𝑜𝑙
) =
=
𝜕 ln 𝛾1
𝜕𝑇 𝑃 𝑅𝑇 2 (𝜕 ln 𝑥1 + 𝜕 ln 𝑥𝛾1 )
𝑅𝑇 2 (1 +
)
𝜕 ln 𝑥1
𝜕
ln 𝑥1 𝑃
𝑃

EQ 7

𝜕 ln 𝛾

Sob a hipótese de que na EQ 7 a relação (𝜕 ln 𝑥1 ) = 𝜅 seja independente da
1

𝑃

temperatura quando se consideram soluções concentradas de eletrólitos e que Δ𝐻𝑠𝑜𝑙
seja uma função linear da temperatura em um intervalo suficientemente grande
expresso por Δ𝐻𝑠𝑜𝑙 = 𝐾1 + 𝐾2 𝑇 (Nývlt et al., 2001) torna-se possível integrar ambos os
lados da EQ 7, o que resulta em:

log 𝑥1 = −

𝐾1
𝐾2 log 𝑇
+
+ 𝐾3
2,303 𝑅(1 + 𝜅) 𝑇 (1 + 𝜅) 𝑅

Nývlt et al. (2001) propõem uma forma simplificada para a EQ 8:

EQ 8

16

log 𝑥1 = 𝐴 +

𝐵
+ 𝐶 log 𝑇
𝑇

EQ 9

Na EQ 9 os parâmetros 𝐴, 𝐵 e 𝐶 devem ser determinados por meio de uma
regressão linear múltipla realizada com base em dados experimentais (Uematsu.,
2007) Nývlt et al. (1985), apresentam valores para os parâmetros 𝐴, 𝐵 e 𝐶 levantados
para uma série de compostos.

2.6 Supersaturação

A cristalização consiste na formação e desenvolvimento de cristais a partir de
soluções supersaturadas, gases ou líquidos fundidos.
Define-se a supersaturação como sendo a diferença entre a concentração real
do componente analisado na solução e a concentração prevista pelo equilíbrio sob
condições idênticas. O grau de supersaturação é então expresso pela diferença de
concentração Δ𝐶:
Δ𝐶 = 𝐶 − 𝐶 ∗

EQ 10

Na EQ 10, 𝐶 representa a concentração atual da solução e 𝐶 ∗ designa o valor
da concentração de saturação no equilíbrio (Ullmann’s,1998).
Outras maneiras bastante frequentes de se expressar a supersaturação são a
razão de saturação (adimensional)
𝐶
𝐶∗

EQ 11

𝐶 − 𝐶 ∗ Δ𝐶
= ∗ =𝑆−1
𝐶∗
𝐶

EQ 12

𝑆=
e a supersaturação relativa

𝜎=
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A supersaturação de uma solução pode ser atingida de diversas maneiras,
como revela de forma sintética a Tabela 2.
Tabela 2 – Métodos de criação da supersaturação

Externo (com circulação de solução ou
suspensão)
Interno (serpentina de resfriamento, tubo
direcionador, camisa de resfriamento)
Injeção de ar
Borbulhamento
Vácuo
Líquidos imiscíveis
Tanque único
Tanques em série
Termocompressão

Indireto
Resfriamento
Direto

Vácuo
Evaporação

Mudança do
meio

Reação
Química

Pressão
Atmosférica
Aquecedor
Submerso
Adição de outra
substancia sólida
Adição de outro
solvente
Neutralização,
saturação
Precipitação
Reação
eletroquímica

Fonte: Nývlt, 2001

A Figura 4 ilustra uma curva de solubilidade em que são vistos os mecanismos
de criação da supersaturação: (1)- Resfriamento, (2) Evaporação isotérmica, (3)
Resfriamento adiabático (Nývlt et al., 2001).
Figura 4 – Métodos de criação da supersaturação

Fonte: Nývlt, 2001
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A escolha da melhor forma de se promover a supersaturação é realizada por
um critério ditado pela curva de solubilidade da solução contendo o soluto a ser
cristalizado (Nývlt, 2001). Assim, para soluções que apresentem curvas de
solubilidade íngremes, é aconselhável realizar a cristalização por resfriamento; para
soluções com curvas de solubilidade que apresentem dependência moderada em
relação a temperatura, recomenda-se a criação da supersaturação por meio do
resfriamento adiabático; já para soluções que apresentem curvas de solubilidade com
dependência negativa em relação a temperatura, a evaporação isotérmica é o método
de criação da supersaturação mais indicado. A Figura 5 mostra esquematicamente
estas situações.
Figura 5 – Métodos de cristalização
Resfriamento

Concentração

Resfriamento flash
Evaporação

Evaporação flash

Mudança do meio

Reação química - precipitação

Temperatura T

Fonte: Delft University, 1998

A curva de solubilidade reflete uma fronteira entre duas zonas: abaixo da curva
tem-se a zona insaturada, acima dela, a zona supersaturada. A zona supersaturada
possui ainda uma subdivisão em outras duas zonas: metaestável e lábil. Na zona
metaestável a concentração do soluto é superior àquela correspondente ao equilíbrio;
no entanto, não existe formação espontânea de cristais. Ocorre apenas o crescimento
do cristal, o que torna esta zona a mais indicada para trabalho quando o objetivo é o
controle do crescimento do cristal. É exatamente nesta zona metaestável que se
concentram os experimentos realizados nesta dissertação. Por outro lado, na zona
lábil ocorre o surgimento espontâneo de cristais, um fenômeno conhecido na literatura
por nucleação primária, assunto tratado na próxima seção.

19

2.7 Considerações Sobre Nucleação

A nucleação é uma particular fase de transição em que um certo número de
moléculas de soluto pode se agregar de acordo com uma regra cristalográfica, de
maneira a formar uma estrutura estável e ordenada (Uematsu, 2007; Van der Poel et
al., 1998).
A nucleação decide o tamanho dos cristais do produto. Assim, esse processo
determina as propriedades físicas e também a pureza dos cristais. A massa de cristais
precipitado durante o processo de cristalização, 𝑚𝑐 , determinada pelo balanço
material envolvido no processo e o número de cristais 𝑁𝑐 afetam o tamanho médio do
cristal 𝐿𝑚 , de acordo com a expressão (Nývlt et al., 2001):
2
𝑚𝑐 = 𝑁𝑐 𝛼𝜌𝑐 𝐿3𝑚
9

EQ 13

Na EQ 13, 𝛼 é o fator de forma do volume dos cristais e 𝜌𝑐 representa a
densidade dos cristais. O requisito fundamental para a operação de um processo de
cristalização é o controle do número de cristais gerados, ou seja, o controle da
velocidade de nucleação.
Na Figura 6 verifica-se o efeito da supersaturação no processo de cristalização.
Pode ser observado que, com o aumento da supersaturação Δ𝑤, a velocidade ou a
taxa de crescimento cristalino 𝐺 aumenta quase linearmente e a velocidade ou a taxa
de nucleação 𝑁𝑁 , que em baixos níveis de supersaturação é praticamente desprezível,
cresce rapidamente em supersaturações maiores.
Essa dependência acaba refletindo no tamanho médio dos cristais formados
𝐿𝑚 , de forma que, no caso de supersaturações maiores, ocorrerá uma diminuição
significativa no tamanho médio dos cristais.
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Figura 6 – O efeito da supersaturação
na cristalização

Fonte: Nývlt et al. 2001

Nývlt et al. (2001) e Lewis et al. (2015) classificam os mecanismos da nucleação
em nucleação primária e secundária. A nucleação primária caracteriza-se por
mecanismos nos quais o surgimento e crescimento dos cristais ocorre na ausência
destes. Caso a solução seja absolutamente pura ocorre o mecanismo de nucleação
homogênea; caso exista a presença de substâncias sólidas estranhas ao meio, a
nucleação primária ocorre de forma heterogênea.
Caso a nucleação ocorra em uma suspensão cristalina, ela é denominada
nucleação secundária. A primeira vista, parece provável que todas essas nucleações
ocorram simultaneamente. Entretanto, a nucleação secundária prevalece em
cristalizadores e a nucleação homogênea apenas se torna importante em elevadas
supersaturações, como é o caso da precipitação, e em soluções muito puras (Nývlt et
al., 2001).

2.7.1 Nucleação Primária

Um núcleo estável pode nascer na solução somente a partir de uma certa
supersaturação. A solubilidade de partículas muito pequenas depende de seu
tamanho 𝐿, assim os cristais menores são mais solúveis que os maiores. Quando os
minúsculos grupos de partículas atingem um tamanho critico correspondente a
solubilidade de tais partículas, suas forças atrativas acabam prevalecendo sobre a
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ação de partículas próprias presentes na solução. Assim, o núcleo permanece estável
e continua a crescer, transformando-se em um cristal.
A velocidade de nucleação é definida como o número de núcleos gerados em
um intervalo de tempo unitário, em uma quantidade de solução que contém uma
quantidade unitária de solvente. Um rápido aumento da velocidade de nucleação é
esperado caso a supersaturação exceda um certo limite (Nývlt et al., 2001).
A energia livre de Gibbs com a formação de volumes depende do tamanho da
partícula (Nývlt et al., 2001). A variação total da energia livre de Gibbs Δ𝐺 é composta
pela soma de duas parcelas: a variação de energia livre de superfície Δ𝐺𝑠𝑢𝑝 e a
variação de energia livre de volume Δ𝐺𝑣𝑜𝑙 (Van der Poel et al., 1998):
Δ𝐺 = Δ𝐺𝑠𝑢𝑝 + Δ𝐺𝑣𝑜𝑙

EQ 14

Uma vez que a cristalização é um processo exotérmico, é possível escrever:
Δ𝐺𝑠𝑢𝑝 = 4𝜋𝑟 2 𝜎𝑠𝑢𝑝

EQ 15

Δ𝐺𝑣𝑜𝑙 = −𝑁Δ𝜇

EQ 16

Em EQ 15 e EQ 16, 𝑟 é o raio do núcleo de cristalização, 𝜎𝑠𝑢𝑝 representa a
energia especifica de superfície, 𝑁 designa o número de moléculas e Δμ indica a
diferença de potencial químico entre as moléculas constituintes do cristal e as
moléculas em solução na interface do cristal.
Por outro lado, tem-se que:
4
𝑁 𝑉𝑀 = 𝜋𝑟 3
3

EQ 17

Na EQ 17, 𝑉𝑀 representa o volume de uma molécula. Substituindo-se EQ 15,
EQ 16 e EQ 17 na EQ 14 vem:

Δ𝐺 = 4𝜋𝑟 2 𝜎𝑠𝑢𝑝 − (

4
𝜋𝑟 3 ) Δ𝜇
3𝑉𝑀

EQ 18
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A partir da EQ 18 é possível determinar o valor do raio do núcleo de
cristalização para o qual a energia livre de Gibbs é máxima. Para tanto, é preciso
determinar o número crítico da função Δ𝐺. Assim:
𝑑𝛥𝐺
4𝜋𝑟 2
= 8𝜋𝜎𝑠𝑢𝑝 𝑟 − (
) Δμ = 0
𝑑𝑟
𝑉𝑀

EQ 19

A EQ 19 mostra que existem dois números críticos: 𝑟1 = 0 (solução que não
convém ao problema) e 𝑟2 =

2𝜎𝑠𝑢𝑝 𝑉𝑀
Δ𝜇

. Torna-se necessário investigar se o número

crítico 𝑟2 oriundo da EQ 19 representa um ponto de máximo ou um ponto de mínimo.
Isto é determinado pelo teste da segunda derivada da função Δ𝐺:
𝑑 2 𝛥𝐺
4𝜋𝑟 2
=
−8𝜋𝜎
−
(
) Δμ = 0
𝑠𝑢𝑝
𝑑𝑟 2
𝑉𝑀

EQ 20

𝑑2 𝛥𝐺
]
= −8𝜋𝜎𝑠𝑢𝑝 < 0
𝑑𝑟 2 r=r

EQ 21

2

A EQ 21 revela que o número crítico 𝑟2 designa de fato um ponto de máximo.
Portanto, Δ𝐺𝑚𝑎𝑥 ocorre em 𝑟 = 𝑟2 = 𝑟𝑐𝑟 =

2𝜎𝑠𝑢𝑝 𝑉𝑀
Δ𝜇

. Substituindo-se este raio crítico na

EQ 18, resulta:

Δ𝐺𝑐𝑟

3
16 𝜋𝑉𝑀2 𝜎𝑠𝑢𝑝
=
⋅
3
Δ2 𝜇

EQ 22

É conhecido que, Δ𝜇 = 𝑘 𝑇 ln 𝑆 (Van der Poel et al., 1998), expressão na qual
𝑘 representa a constante de Boltzmann, 𝑆 é o coeficiente de supersaturação e 𝑇 é a
temperatura absoluta. Finalmente pode-se escrever:

Δ𝐺𝑐𝑟 =

3
𝜋𝑉𝑀2 𝜎𝑠𝑢𝑝
16
⋅
3 (𝑘𝑇)2 (ln 𝑆)2

Se na EQ 23 for definido 𝜔 =

16
3

3
𝜋𝑉𝑀2 𝜎𝑠𝑢𝑝
, tem-se:

EQ 23
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Δ𝐺𝑐𝑟 =

𝜔

EQ 24

(𝑘𝑇)2 (ln 𝑆)2

A Figura 7 ilustra a discussão realizada nesta seção.
Figura 7 – Diagrama esquemático da
variação da energia livre de Gibbs no
processo de nucleação
Δ𝐺𝑠𝑢𝑝 = 4𝜋𝑟 2𝜎𝑠𝑢𝑝
Δ𝐺𝑠𝑢𝑝
Δ𝐺
(𝐸𝑉)

𝑟
Δ𝐺

Δ𝐺𝑣 = −𝑁Δ𝜇
Δ𝐺𝑣

Fonte: (Uematsu, 2007)

A cristalização ocorre de forma espontânea a partir do momento em que a
energia livre Δ𝐺 decresce. Sendo assim, quando um agregado de moléculas atinge
um raio superior ao raio crítico, ou seja, 𝑟 > 𝑟𝑐𝑟 , o que indica que a barreira do Δ𝐺𝑐𝑟 foi
superada, ocorrerá o crescimento deste núcleo; caso contrário o núcleo cristalino irá
se dissolver (Uematsu, 2007).
Uematsu (2007) indica que a taxa de nucleação por unidade de volume, em
regime estacionário, pode ser expressa por:
𝑑𝑁
Δ𝐺𝑐𝑟
𝜔
= A ⋅ exp (−
) = A ⋅ exp (−
)
3
(𝑘𝑇) ⋅ (ln 𝑆)2
𝑑𝑇
𝑘𝑇

EQ 25

Na EQ 25, 𝐴 é a constante de Arrhenius. Essa equação revela a forte
dependência da taxa de nucleação com relação a temperatura e também com relação
ao coeficiente de supersaturação.
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2.7.2 Largura da Zona Metaestável

O potencial para se induzir termodinamicamente os estados metaestáveis é
uma característica das transições de fase de primeira ordem. Com base em uma
solução supersaturada a uma dada temperatura, um intervalo de tempo é necessário
antes que uma quantidade detectável da nova fase sólida seja formada. Este intervalo
de tempo é uma medida da habilidade do sistema de se manter em equilíbrio
metaestável e pode, portanto, ser empregado para determinar o limite metaestável
(Delft University, 1998).
Esse limite representa a supersaturação máxima abaixo da qual a solução de
um composto específico pode permanecer sem perder a sua metaestabilidade. A zona
entre a curva de solubilidade e os limites metaestáveis em suas correspondentes
temperaturas é denominada zona metaestável (Delft University,1998)
A Figura 8 representa o diagrama de fases de um sistema binário sólido –
líquido, com dependência positiva da solubilidade com relação a temperatura, ou seja,
𝑑𝐶𝑒𝑞
𝑑𝑇

> 0.

O resfriamento de uma solução subsaturada parte do ponto A, localizado na
região de solução subsaturada e passa pelo ponto B que pertence a curva de
solubilidade. Nesse ponto, a solução está saturada e deverá estar em equilíbrio com
a fase sólida correspondente, caso exista. O resfriamento posterior leva o sistema ao
estado em que a concentração do soluto torna-se maior do que a concentração
correspondente ao ponto de equilíbrio. Portanto a solução está supersaturada. No
entanto, não ocorre de imediato a formação espontânea de cristais. De fato, não há
nenhuma formação até que o ponto C seja atingido. Esse ponto denota o limite da
zona metaestável sob determinada condições.
A intersecção BC é denominada Δ𝑇𝑚𝑎𝑥 . No ponto C, haverá uma
correspondente supersaturação máxima atingida, denominada Δ𝐶𝑚𝑎𝑥 , representada
na Figura 8 como a intersecção CD. As grandezas mencionadas se correlacionam por
meio de (Uematsu, 2007):
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Δ𝐶𝑚𝑎𝑥 = Δ𝑇𝑚𝑎𝑥 ⋅

𝑑𝐶𝑒𝑞
𝑑𝑇

EQ 26

Figura 8 – Diagrama de fases de um sistema binário
condensado com a fronteira da zona metaestável
representada

C

Zona metaestável

Ceq
ΔTmax

ΔCmax
Curva de solubilidade

Fonte: adaptado de Nývlt et al. (2001) e Uematsu (2007)

Nývlt et al. (2001) propõem dois métodos experimentais para a determinação
da largura zona metaestável. São eles:
•

Método politérmico: uma solução saturada com concentração de
equilíbrio 𝐶𝑒𝑞 é submetida a um processo de resfriamento executado a
uma taxa constante, 𝑉𝑅 , até que ocorra a detecção da formação dos
primeiros cristais em um intervalo de tempo definido como 𝑡𝑐 . Dessa
forma, é possível estabelecer a dependência da largura da zona
metaestável com a taxa de resfriamento.

•

Método isotérmico: para uma certa supersaturação da solução é medido
o intervalo de tempo de indução, 𝑡𝑁 , necessário para o surgimento dos
primeiros cristais visíveis. Desta maneira, é possível estabelecer a
dependência do período de indução da nucleação com a saturação.

Os fatores que afetam a largura da zona metaestável são resumidos em Nývlt
et al. (2001):
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•

Efeito da temperatura: O aumento da temperatura provoca a redução da
largura zona metaestável Δ𝐶𝑚𝑎𝑥 , segundo a relação a seguir, em que 𝑘𝑇
é uma constante que depende da solução analisada:
Δ𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑘𝑇
= exp ( 2 )
𝐶𝑒𝑞
𝑇3

•

EQ 27

Efeito da pureza da solução: são dois os tipos básicos de impureza que
podem interferir na largura da zona metaestável: as impurezas
insolúveis, cujo efeito é semelhante àquele exercido pela semente de
cristalização, que induz a nucleação; e as impurezas solúveis, que
podem exercer certa influência no coeficiente de supersaturação ou na
viscosidade da solução.

•

Efeito da história térmica da solução: este efeito recebe destaque em
Nývlt et al. (2001). Os autores observam que soluções mantidas por
determinados períodos de tempo (normalmente por horas) em
temperaturas suficientemente acima de suas temperaturas de equilíbrio
apresentam zonas metaestáveis bastantes largas. Ou seja, estas
soluções possuem velocidades de nucleação menores quando
comparadas à soluções mantidas a temperaturas que não ultrapassam
de forma significativa a sua temperatura de saturação. Os autores
apresentam também um conjunto de equações semi-empíricas que
procuram expressar quantitativamente este fenômeno.
𝐶𝐻′
𝑡𝑖𝑛𝑑
ln ( ′ ) = 𝐵 (
− 1)
𝐶𝑂
𝑡𝑖𝑛𝑑 , 𝑜

EQ 28

𝐶𝐻′ = 𝐶𝐻 − (𝐶𝐻 − 𝐶𝑂′ ) exp(−𝑘𝐻 𝑡𝐻 )

EQ 29

𝐶𝑂′ = 𝐶𝑂 + (𝐶𝐻′ − 𝐶𝑂 ) exp(−𝑘𝑂 𝑡𝑖𝑛𝑑 )

EQ 30

Nas EQ 28EQ 29 e EQ 30, as constantes 𝐵, 𝑘𝐻 e 𝑘𝑂 dependem da
solução analisada. Além disso, 𝐶𝐻′ designa a concentração efetiva da
solução que sofreu um sobre-aquecimento preliminar dado por 𝑇𝐻 ; 𝐶𝑂′
representa a concentração efetiva da solução que não sofreu sobre-
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aquecimento preliminar além da temperatura de nucleação 𝑇𝑂 .
Finalmente, 𝑡𝑖𝑛𝑑 é o tempo para indução da nucleação naquela solução
que sofreu sobre-aquecimento até a temperatura 𝑇𝐻 ; 𝑡𝑖𝑛𝑑 , 𝑜 é o tempo de
indução da nucleação para a solução que não sofreu sobre-aquecimento
além da temperatura de nucleação 𝑇𝑜 e 𝑡𝐻 representa o tempo de sobre
aquecimento.
•

Efeito de ação mecânica na solução: a ação mecânica pode ocorrer por
meio de agitação, vibração, impacto nas pás ou nas paredes, etc. Esta
ação transfere a energia mecânica para a solução, o que reduz a largura
da zona metaestável. É possível verificar experimentalmente que as
soluções estagnadas possuem zona metaestável mais larga que as
soluções agitadas. O tempo de indução 𝑡𝑖𝑛𝑑 e a supersaturação relativa
diminuem com o aumento da intensidade de agitação até um
determinado limite, sem apresentar alterações significativas a partir
deste limite. Nývlt et al.(2001) propõem a seguinte equação para
representar este efeito:

𝑘𝑁 = 𝑘𝑁∞ exp{−const1(Δ𝐶) exp(−const 2 𝑛𝑚 )}

EQ 31

Na EQ 31, Δ𝐶 é a diferença de concentração na vizinhança de
aglomerado de cristais, em um sistema praticamente constante;𝑛𝑚 é a
rotação imposta a solução; 𝑘𝑁 representa a constante de velocidade de
nucleação na solução agitada e 𝑘𝑁∞ é a constante de velocidade de
nucleação para uma solução intensamente agitada, com rotações muito
superiores a 𝑛𝑚 .

2.7.3 Nucleação Secundária

O principal agente causador da nucleação secundária, notadamente em
reatores industriais, é a ação inconteste da superfície cristalina, mesmo quando a
solução está submetida a baixas supersaturações (Nývlt et al., 2001). Diversos
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mecanismos de nucleação secundária são conhecidos e, muito provavelmente, atuam
de forma simultânea. Esses mecanismos podem ser subdivididos em três classes
(Lewis et al., 2015):
•

Nucleação secundária aparente;

•

Nucleação por contato (causada por atrito); e

•

Nucleação na camada intermediária (interface cristal – solução).

A nucleação secundária aparente ocorre principalmente devido ao mecanismo
de desprendimento de microcristais presentes na superfície de um cristal maior. Estes
microcristais servirão como novos núcleos. Essa classe de nucleação pode ocorrer
em cristalizações de batelada semeada e pode, também, ocorrer como consequência
da desintegração dos aglomerados de cristais formados na condição de
supersaturação elevada.
A nucleação por contato decorre, em condições normais, do micro-atrito
presente entre os cristais que acaba por gerar novos núcleos; também pode ser uma
consequência do desprendimento de microcristais causado pelo desgaste de
denditros eventualmente formados nos altos níveis de supersaturação. Nessa classe
de nucleação secundária enquadram-se ainda os novos núcleos decorrentes dos
blocos que se desprendem da superfície dos cristais como consequência do
cisalhamento exercido pelo fluido envolvente e também a nucleação por contato
devida a um impacto dos cristais na superfície rugosa de outros cristais, o que causa
a soltura de novos núcleos cristalinos (Lewis et al., 2015).
Por fim, a nucleação secundária na camada intermediária decorre da ação dos
núcleos que se formam na camada líquida que adere à superfície dos cristais. Nesta
classe também se enquadra a nucleação vegetativa que diz respeito aos aglomerados
ou blocos formados nas proximidades da superfície dos cristais. Estes blocos
encontram-se fracamente ligados e podem ser facilmente carregados para o seio da
solução. A nucleação na camada intermediária pode ainda ocorrer devido à força
apresentada pela superfície dos cristais, que causa mudança na estrutura da solução
aderida. Por exemplo, pode ocorrer alteração na estrutura das moléculas de água, o
que leva a uma diminuição da solubilidade do soluto e uma consequente
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supersaturação local maior nas vizinhanças do cristal. Isto explica o efeito da fase
sólida na nucleação e também o mecanismo do gradiente de impurezas (Nývlt et al.,
2001).

2.8 Tamanho e Forma de Cristais

O tamanho e a forma de produtos cristalinos são de grande relevância, tendo
em vista sua utilização nos processos de cristalização industrial. Na literatura
especializada existem diversas possibilidades sobre como definir o tamanho
característico do cristal, seus correspondentes fatores de forma e, quando são
analisados materiais polidispersos, a distribuição de tamanhos (Nývlt et al., 2001). As
diferentes possibilidades de definições correspondem aos diversos métodos de
medida do tamanho das partículas, bem como à utilização final do produto (Lewis et
al., 2015).
Portanto, é necessário escolher a posição básica do cristal para que sejam
definidos seu tamanho e forma. Em decorrência de razões práticas, essa posição
básica corresponde àquela de máxima estabilidade mecânica do cristal. Assim (Nývlt
et al.,2001):
•

O comprimento do cristal 𝑎 é definido como a distância entre dois planos
paralelos, perpendiculares à base, tangentes ao cristal na face, no canto
ou na aresta mais distante;

•

A largura do cristal 𝑏 é definida como a distância entre dois planos
paralelos, perpendiculares à base e aos planos que definem o
comprimento do cristal, tangentes ao cristal em cantos, arestas ou
planos opostos;

•

A espessura do cristal 𝑐 é a distância mínima entre dois planos paralelos
que tocam o cristal em cantos, planos ou arestas opostas sendo um
desses planos congruentes à base.
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O tamanho do cristal é definido com base nos parâmetros a seguir (Nývlt et al.,
2001):
•

𝑎: comprimento do cristal;

•

𝑏: largura do cristal;

•

𝐿𝐴 : diâmetro equivalente relativo à área superficial do cristal, em outras
palavras o diâmetro da esfera que possui a mesma área superficial do
cristal;
1

𝐴 2
𝐿𝐴 = ( )
𝜋
•

EQ 32

𝐿𝑉 : diâmetro equivalente relativo ao volume (ou massa) do cristal, ou
seja, o diâmetro da esfera que possui o mesmo volume do cristal;
1

6𝑉 3
𝐿𝑉 = ( )
𝜋
•

EQ 33

𝐿𝑎 : diâmetro equivalente à projeção do cristal, isto é, corresponde ao
diâmetro do círculo que possui a mesma área de projeção do cristal em
sua posição de máxima estabilidade;
1

4𝑎𝑏 2
𝐿𝑎 ≈ (
)
𝜋
•

EQ 34

𝐿𝑆𝑡 : diâmetro de Stokes, ou seja, corresponde ao diâmetro da esfera que
possui a mesma densidade e a mesma velocidade de sedimentação da
medida no cristal, em um mesmo ambiente;

•

𝐿𝑉𝐴 : diâmetro equivalente relativo à superfície especifica da partícula;

𝐿𝑉𝐴 =
•

𝐿3𝑉
𝐿2𝐴

EQ 35

𝐿𝑠 : diâmetro da peneira, aresta da menor malha pela qual a partícula
pode passar.
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Nývlt et al.,(2001) afirmam que a forma do cristal pode ser caracterizada
utilizando-se:
•

Razões de Heywood: razão de alongamento, 𝑛 = 𝑎/𝑏 e razão de
achatamento, 𝑛 = 𝑏/𝑐;

•

Fatores de forma:
𝛼𝑎 = 𝑉/𝑎3
𝛼𝑏 = 𝑉/𝑏 3
𝛽𝑎 = 𝐴/𝑎2
𝛽𝑎 = 𝐴/𝑏 2

EQ 36

𝐹𝑎 = 𝛽𝑎 /𝛼𝑎
𝐹𝑎 = 𝛽𝑎 /𝛼𝑏
O fator de forma de volume 𝛼 e o fator de forma de área superficial 𝛽 podem
ser relacionados não somente ao comprimento ou à largura do cristal, mas também a
outros de seus diâmetros característicos ( vide EQ 32 a EQ 35) também, alguns
autores definem a forma da partícula por sua esfericidade (Nývlt et al., 2001):
𝐿𝑉 2
Ψ=( )
𝐿𝐴

EQ 37

Para criar uma base de comparação entre os modos individuais de
caracterização do tamanho e forma dos cristais, a literatura apresenta valores
individuais para diversos corpos geométricos:
Esfera: 𝐴 = 𝜋𝑎2 ; 𝑉 = 𝜋𝑎3 /6

EQ 38

Octaedro: 𝐴 = 2𝑎2 √3 ; 𝑉 = 𝑎3 √2/3

EQ 39

Cubo: 𝐴 = 6𝑎2 ; 𝑉 = 𝑎3

EQ 40

Prisma em forma de agulha (𝑏 = 𝑐 = 1): 𝐴 = 4𝑎 + 2 ; 𝑉 = 𝑎

EQ 41

Placa quadrada (𝑐 = 1): 𝐴 = 2𝑎2 + 4𝑎 ; 𝑉 = 𝑎2

EQ 42

Para a determinação dos fatores de forma de uma população de cristais
recomenda-se pesar um número conhecido de cristais selecionados à partir de duas
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peneiras de malhas próximas. Assim se 𝑚𝑐 for a massa de cristais, 𝑁𝑐 representar o
número de cristais e 𝜌𝑐 for a densidade dos cristais tem-se (Nývlt et al., 2001):
2
𝑚𝑐
3
;
𝛽
=
6𝛼
𝑎
𝑎
𝑁𝑐 𝜌𝑐 𝐿3𝑎

EQ 43

𝑚𝑐
; 𝛽𝑏 = 2 + 4𝛼𝑏
𝑁𝑐 𝜌𝑐 𝐿3𝑏

EQ 44

𝛼𝑎 =

𝛼𝑏 =

A maioria das medidas de tamanho de cristais e de distribuição de tamanhos
de cristais no cenário industrial é realizada por peneiramento. Então, recomenda-se
utilizar a segunda maior dimensão 𝑏 do cristal como seu diâmetro característico e os
fatores de forma 𝛼𝑏 e 𝛽𝑏 correspondentes ou mesmo o fator de forma global 𝐹𝑏 .
Nývlt et al. (2001) classificam os produtos de cristalização industrial em quatro
categorias:
•

Cristais extremamente grandes (diâmetros superiores a 4mm);

•

Cristais grandes (diâmetros de 1 a 2mm);

•

Cristais pequenos (diâmetros de 0,2 a 1mm);

•

Cristais muito pequenos (diâmetros inferiores a 0,2mm).

Com relação a forma dos cristais, de forma geral, vale afirmar que quanto
menor a supersaturação da solução e mais intensa sua agitação, mais a forma dos
cristais se aproxima de um corpo isométrico. O efeito mais dramático na forma dos
cristais é realizado por aditivos ou impurezas, mesmo em pequenas concentrações
(Nývlt et al., 2001).

2.9 Crescimento de Cristais

O crescimento de cristais é um campo do conhecimento que exibe alta
complexidade, uma vez que o processo de cristalização ocorre na superfície de
diferentes faces cristalinas e também na interface cristal-solução, (Uematsu, 2007).
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Diversas teorias foram propostas e amplamente discutidas na literatura especializada,
tais como as teorias abordadas em Benemma (1965), Hartman (1973), Chernov
(1984), Nývlt (1982), Nývlt et al. (1985), Garside et al. (1991) e Mullin (2001).
É possível classificar as teorias de crescimentos de cristais em duas grandes
categorias (Nývlt et al., 2001):
•

Teorias que se ocupam da forma final dos cristais: não contêm em suas
premissas fundamentais o fator tempo e procuram resolver o problema
da forma final dos cristais em função dos parâmetros energéticos do
sistema cristal-fase-mãe;

•

Teorias que se ocupam da cinética de crescimento cristalino: essas
teorias procuram expressar o efeito de parâmetros auxiliares tais como
concentração, temperatura e pressão na velocidade de crescimento das
faces cristalinas e individuais procuram obter as condições de
crescimento ideais que levem a cristais que possuam propriedades
previamente definidas;

Uma breve discussão acerca de alguns dos modelos mais empregados é
apresentada a seguir.
Modelo de crescimento bidimensional: proposto por Kossel (1934), este modelo
considera uma superfície de crescimento bastante simplificada, em que os diferentes
tipos de sítios são representados por superfícies planas, degraus, saliências, bordas
e superfícies vazias. De acordo com este modelo, uma unidade de crescimento se
instala na superfície plana do cristal e move-se até que se encaixe em um dos sítios
de crescimento, conhecidos por seu nome em inglês kinks. Este processo se repete
até que o sítio de crescimento seja totalmente preenchido e torne-se um degrau (em
inglês, step), que por sua vez migra após sucessivos preenchimentos para uma
superfície plana (em inglês flat). O processo é ilustrado na Figura 9, em que o
indicador (1) ilustra a superfície plana, (2) representa o degrau, (3) é uma saliência,
(4) designa uma unidade de crescimento aportada na superfície do cristal, (5) é uma
aresta vazia e, finalmente, (6) representa uma superfície vazia.Figura 9 – Modelo de
crescimento bidimensional
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Figura 9 – Modelo de crescimento bidimensional

Fonte: Uematsu, 2007

Modelo BCF (Burton, Cabrera e Frank): O modelo proposto por Burton et al. (1951),
também denominado modelo do crescimento rugoso, propõem que os novos degraus
na superfície são criados por deslocamentos. Estes, por usa vez, representam um tipo
de irregularidade reticulo cristalino, e são criados por uma mudança mutua dos planos
das unidades construtivas fundamentais. O deslocamento em espiral é gerado em
algum local da face, em virtude da formação de um degrau ao qual se ligam as
partículas que se movimentam sobre a superfície plana, formando assim uma espiral
que gira em torno de seu centro. A Figura 10 ilustra o crescimento em espiral dos
cristais, segundo a teoria BCF.
Figura 10 – Crescimento
em
espiral
com
deslocamento
em
parafuso

Fonte: Uematsu, 2007

De acordo com o modelo BCF a velocidade de crescimento da face cristalina
é uma função da supersaturação relativa:
𝐺
𝜎2
𝜎
= K A tanh ( )
2
𝜎̅
𝜎̅

EQ 45

Na EQ 23, 𝐺/2 representa a velocidade linear de crescimento da face individual
e 𝐾𝐴 é uma constante para cada temperatura analisada. O modelo BCF prevê que,
para supersaturações muito baixas, é válida a relação
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𝐺
𝜎2
= KA
2
𝜎̅

EQ 46

e a velocidade de crescimento da face individual passa a ser governada por uma lei
parabólica. Por outro lado, em situações em que existem supersaturações elevadas,
passa a valer a expressão
𝐺
= KA𝜎
2

EQ 47

e a velocidade de crescimento da face individual é agora governada por uma relação
linear. A Figura 11 ilustra as dependências discutidas anteriormente. Nela a curva
(1) representa o crescimento parabólico descrito pela EQ 46, (2) representa o
crescimento linear governado pela EQ 47 e (3) é a curva da dependência resultante,
descrita por EQ 45.
Figura 11 – Modelo BCF de dependência
da velocidade linear de crescimento em
função da supersaturação

Fonte: Nývlt et al., 2001

O modelo BCF explica o conhecido fato empírico que atesta que a velocidade
de crescimento de um cristal (no caso em que o mecanismo de difusão não é a etapa
limitante) pode ser descrita de forma satisfatória pela equação:
𝑚̇ = 𝑘𝐺 𝐴Δ𝑤 𝑔

EQ 48

Na EQ 48 o expoente 𝑔 assume o valor 1 ou 2, dependendo da condição de
supersaturação.
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Cadeia de ligações periódicas ou teoria PBC: O nome teoria PBC vem do inglês
periodic bond chains. O modelo estabelece a relação entre a morfologia do cristal e
sua estrutura interna, fundamentada em considerações estruturais e também na
energia de ligação. A teoria PBC assume que existe uma relação direta entre a energia
de superfície e a energia de ligações químicas e a identifica por meio de cadeias
ininterruptas de intersecções de intermoleculares fortes (Uematsu, 2007). Uma ligação
é denominada como forte quando está presente na primeira esfera de coordenação
da partícula. Assim, um cristal bidimensional está ligado por cantos retos, paralelos a
cadeias ininterruptas de ligações fortes.
Uma superfície pode ser plana se contiver ao menos duas cadeias ininterruptas de
ligações fortes espaçadas pela distância Inter planar, pode conter degraus se for
formada por apenas uma cadeia ininterrupta. A energia de formação da superfície é
maior no primeiro caso e menor no último. Portanto, a faces planas são as que menos
crescem e assim são as que mais se desenvolvem nos cristais.
Modelo HP: O modelo proposto por Hartman e Perdok (1955) explica com maior
profundidade a teoria do crescimento morfológico dos cristais. A teoria fundamenta
suas conclusões nas cadeias ininterruptas de ligações fortes (PBC) que se formam
durante o processo de cristalização. Com base na teoria HP as faces cristalinas são
divididas em três classes: a face F (flat, lisa) com duas ou mais PBCs, a face S
(stepped, em forma de degrau), com uma PBC e a face K (kinked, sitio de crescimento)
onde não há a ocorrência de PBC.
As três faces possuem diferentes comportamentos no seu crescimento em função da
densidade dos sítios de crescimento. Em geral, a taxa de crescimento da face K é
superior ao da face S, que por sua vez, é maior que o apresentado pela face F.
Consequentemente, a face K tende a se tornar uma face S muito rapidamente e a face
S tende a se tornar uma face F, de forma que a morfologia final seja constituída
apenas de faces F. A Figura 12 ilustra as diferentes faces de crescimento cristalino
previstos pelo modelo HP.

37

Figura 12 – Esboço
diferentes
faces
crescimento K, F e S

das
de

Fonte: Uematsu, 2007

Modelo BFDH (Bravis-Friedel-Donnary-Harker): Este modelo foi desenvolvido no
início do século XX e relaciona a forma do cristal com a correspondente geometria da
estrutura básica, que por sua vez, está relacionada às distancias Interplanares
(Uematsu,2007). As regras gerais consideram-nas como submúltiplos das distancias
interplanares, como consequência da simetria apresentada pelos grupos espaciais.
De acordo com o modelo BFDH a velocidade de crescimento de uma face é
inversamente proporcional a sua distância interplanar, que é utilizada na minimização
da energia de superfície. Entretanto, o modelo BFDH não incorpora os tipos de ligação
ou as cargas locais, fatores que podem afetar o crescimento cristalino (Win,Doherty,
2000).
Energia de ligação: Neste modelo, o local em que o soluto será incorporado é função
da energia de ligação liberada pela molécula quando uma nova camada deste é
incorporada à superfície do cristal. Assim, de acordo com esta teoria, a velocidade de
crescimento relativa de uma face torna-se diretamente proporcional a energia de
ligação (Win,Doherty, 2000).
Teoria da difusão do crescimento de cristais: A teoria da difusão é uma das mais
antigas teorias que procura explicar o crescimento de cristais. Seu formalismo
matemático é bastante simples e suficiente para a aplicação na prática industrial (Nývlt
et al., 2001).
Para que ocorra o crescimento de um cristal a partir de uma solução
supersaturada, é preciso ocorrer o transporte do soluto do seio da solução até a
superfície do cristal, onde então este soluto é incorporado ao reticulo cristalino. Como
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prática comum em processos de transferência de massa entre duas fases, introduzse o conceito de camada de difusão adsorvida. Trata-se de uma hipotética camada
estacionária de solução na interface em que ocorre o gradiente de concentração de
componente difundido (Nývlt et al., 2001). A espessura da camada difusiva é função
da temperatura e também das condições hidrodinâmicas em torno do cristal. Desta
maneira, o processo de cristalização pode ser dividido em quatro etapas:
•

Transporte do soluto até a camada difusiva;

•

Difusão da substancia, ao longo da camada difusiva, em direção à
superfície do cristal;

•

Incorporação das partículas no retículo cristalino;

•

Transferência do calor pelo crescimento cristalino ao seio da solução.
Esta etapa possui particular importância nos casos em que a
transferência de calor por condução e convecção é lenta, como ocorre
no processo de cristalização em estado fundido.

A Figura 13 traz um diagrama esquemático do processo de cristalização
segundo a teoria da difusão.
Figura 13 – Concepção do curso da
supersaturação de acordo com o
modelo da difusão

Fonte: Nývlt et al., 2001

A velocidade global de crescimento dos cristais, segundo a teoria de difusão, é
governada pela mais lenta das etapas mencionadas anteriormente. De forma geral, a
etapa limitante é a difusão da substancia pela camada adsorvida ou então é a
incorporação das partículas ao reticulo cristalino. Também são bastantes frequentes
os casos em que as velocidades dessas duas etapas são similares.
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O transporte do soluto à interface é governado por (Nývlt et al., 2001):

𝑚̇ 𝑐 =

𝑑𝑚𝑐
= 𝑘𝑑 𝐴𝑐 (𝑤 − 𝑤𝑖 )
𝑑𝑡

EQ 49

em que 𝑑𝑚𝑐 /𝑑𝑡 representa a massa do soluto transportada em uma unidade de
tempo ao longo da área 𝐴𝑐 ; 𝑤 e 𝑤𝑖 são as concentrações da substância cristalizada
no seio da solução e na superfície cristalina, respectivamente; 𝑘𝑑 designa o coeficiente
de transferência de massa relacionado a unidade de concentração kg de hidrato/kg
de solvente livre.
A etapa de incorporação de partículas no retículo cristalino é função da
diferença de concentração em locais próximos à face do cristal e à solução saturada.
Uma primeira aproximação para o fenômeno é (Nývlt et al., 2001):

𝑚̇ 𝑐 = 𝑘𝑖 𝐴𝑐 (𝑤𝑖 − 𝑤𝑒𝑞 )

𝑖

EQ 50

em que o expoente 𝑖 possui como valores limites 1 ou 2 dependendo das condições,
sobretudo da condição de supersaturação e depende também de 𝑘𝑖 , que é a constante
formal de velocidade de crescimento.
Na prática industrial, a concentração na superfície do cristal 𝑤𝑖 é de difícil
medição. Portanto, é de grande interesse eliminar este fator da EQ 50. Para tanto a
EQ 49 é solucionada para 𝑤𝑖 e este resultado é substituído na EQ 50, resultando em:
𝑚̇ 𝑐
𝑚̇ 𝑐 𝑖
= [(𝑤 − 𝑤𝑒𝑞 ) −
]
𝑘𝑖 𝐴𝑐
𝑘𝑑 𝐴𝑐

EQ 51

Quando o expoente 𝑖 = 1 é válido, tem-se (Nývlt et al., 2001):
𝑚̇ 𝑐 = (𝑘𝑑−1 + 𝑘𝑖−1 )−1 𝐴𝑐 (𝑤 − 𝑤𝑒𝑞 ) = 𝑘𝐺 𝐴𝑐 Δ𝑤

EQ 52

A EQ 52 revela que as resistências parciais à transferência de massa são de
fato aditivas. Também revela que se 𝑘𝑑 ≪ 𝑘𝑖 , então a etapa limitante é a difusão e é
válido afirmar que 𝑘𝐺 = 𝑘𝑑 . Por outro lado, se 𝑘𝑖 ≪ 𝑘𝑑 , então a etapa limitante é a
incorporação das partículas ao retículo cristalino, sendo válido afirmar que 𝑘𝐺 = 𝑘𝑖 .
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Quando o expoente da EQ 51 é 𝑖 = 2, a eliminação da concentração 𝑤𝑖 resulta
em uma relação bastante complexa. No entanto, se 𝑘𝑖 ≪ 𝑘𝑑 , torna-se possível
escrever (Nývlt Iet al., 2001):
𝑚̇ 𝑐 = 𝑘𝐺 𝐴𝑐 Δ2 𝑤

EQ 53

Quando ambas as etapas de difusão da substância pela camada adsorvida e a
incorporação das partículas ao reticulo cristalino possuírem velocidades comparáveis
e, além disso, o expoente da EQ 51 for 𝑖 = 2, torna-se possível escrever a expressão
(Nývlt at al., 2001):

𝑦=

1
√𝑘𝑖

+

𝑥
𝑘𝑑

EQ 54

em que foram introduzidas as variáveis

𝑚̇ 𝑐
Δ𝑤
√
=𝑥 ;
=𝑦
𝐴𝑐
𝑥

EQ 55

A EQ 54 é a equação de uma reta e permite obter de maneira relativamente
simples os valores individuais das constantes de velocidade 𝑘𝑑 e 𝑘𝑖
Nývlt et al. (2001) definem o fator de eficiência, que será útil nos
desenvolvimentos a seguir:

𝜂𝑐 =

velocidade global de crescimento
𝑚̇𝐺
=
velocidade correspondente à resistência à difusão desprezível
𝑘𝑖 Δ𝑖 𝑤

EQ 56

A Figura 14 apresenta o efeito da velocidade relativa cristal-líquido no valor de
fator de eficiência.
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Figura 14 – Efeito da velocidade no
fator de eficiência

Fonte: Nývlt et al., 2001

A constante de velocidade de incorporação das partículas no reticulo cristalino
𝑘𝑖 , precisa ser determinado separadamente para cada sistema considerado; por outro
lado, o coeficiente que descreve o transporte difusional do soluto 𝑘𝑑 pode ser
determinado de forma geral por meio da correlação adimensional de Frössling (Nývlt
et al., 2001):
Sh = 𝑎 + 𝑏 Re𝑐 Sc 𝑑

EQ 57

Na EQ 57, Sh é o número de Sherwood; Re é o número de Reynolds e Sc é o
número Schmidt. O valor da constante 𝑎, frequentemente fornecido na temperatura
especializada, é 𝑎 = 2 para cristais esféricos, 𝑎 = 2√6 para cristais tetraédricos ou
𝑎 = 2√2. Caso o número de Sherwood seja superior a 30 tem-se 𝑎 = 0. O valor da
constante 𝑏 é função das unidades de engenharias utilizadas, e geralmente, varia de
0,6 a 0,8, sendo as vezes adotado como 0,3 (Nývlt et al., 2001). O valor do expoente
𝑐 normalmente assume valores que variam entre 0,5 e 0,6. Para o expoente 𝑑,
diversos autores usam o valor 1/3. O número de Sherwood é definido por

Sh =

𝑘𝑑 𝐿
𝜌𝐷

EQ 58

em que 𝐿 é o tamanho dos cristais, 𝜌 é a densidade da solução analisada e 𝐷 é o
coeficiente de difusão volumétrica.
A definição do número de Reynolds é sujeita a:
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•

Cálculo para um cristal individual:

Re =

𝑢𝐿𝜌
𝜂

EQ 59

em que 𝑢 é a velocidade relativa entre o cristal e a solução e 𝜂 é a
viscosidade dinâmica apresentada pela solução supersaturada;
•

Cálculo para cristais em leito fluidizado:

Re =

𝑢𝐿𝜌
𝜖𝜂

EQ 60

em que 𝜖 representa a porosidade do leito fluidizado;
•

Cálculo para o crescimento em suspensão agitada:
4 1

𝐿3 𝜀 3 𝜌
Re =
𝜖

EQ 61

em que 𝜀 representa a energia dissipada pelo agitador em uma
quantidade mássica unitária de suspensão.
Finalmente, o número de Schmidt descreve as propriedades físicas da solução
por meio da equação:

Sc =

𝜂
𝜌𝐷

EQ 62

Nývlt et al., (2001) propõem uma aproximação razoável para a avaliação dos
coeficientes que levam ao cálculo da constante de velocidade de incorporação das
partículas no reticulo cristalino:
1

Sh = 0,29 Re0,6 Sc 3

EQ 63

No entanto, a EQ 63 só é aplicável quando Sh ≥ 30 e apresenta erro médio de
cerca de 20%.
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Em toda a discussão realizada até o momento, adotou-se implicitamente a
hipótese de que todos os cristais em condições idênticas e independentemente de
seus tamanhos crescem com igual velocidade. Entretanto, para diversos sistemas um
desvio considerável dessa hipótese pode ser considerado, no qual cristais maiores
crescem mais rápidos que os cristais menores. A dependência da velocidade de
crescimento cristalino em relação ao tamanho dos cristais é decorrente de diversos
mecanismos (Nývlt et al., 2001):
•

Pelo efeito Gibbs – Thompson nos cristais que são muito pequenos. Em
outras palavras a diferença de solubilidade entre cristais pequenos de
tamanhos diferentes influem na velocidade de crescimento cristalino;

•

Pela maior probabilidade da ocorrência de deslocamentos nos cristais
maiores;

•

Pelo aumento do transporte de massa que ocorre nos cristais maiores,
desde que a etapa limitante seja a difusão volumétrica;

•

Pela maior velocidade de arraste registrada nos cristais maiores, desde
que os cristais menores sigam as linhas de correntes da trajetória do
líquido.

A literatura especializada traz uma série de correlações empírica e semiempíricas que procuram descrever o efeito do tamanho dos cristais na sua velocidade
de crescimento. Destaca-se aqui a chamada correlação de Abegg-Stevens-Larson
(Nývlt et al., 2001):
G(L) = 𝐺𝑂 (1 + 𝑎1 𝐿)𝑏1 [𝑏1 < 1]

EQ 64

ou uma equação análoga expressa por:
G(L) = 𝐺𝑂 (1 + 𝑎2 𝐿𝑏2 )

EQ 65

em que 𝐺𝑂 representa o limite da velocidade de crescimento para os cristais muito
pequenos.
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2.10 Semeadura

Um dos paradoxos relacionados a cristalização é o fato de que as condições
ótimas da solução para a nucleação dos cristais não são as condições ideais para
favorecer o subsequente crescimento destes cristais. Isto ocorre porque a nucleação
espontânea ocorre com maior probabilidade quando os níveis de supersaturação são
altos; por outro lado um crescimento ordenado e lento de grandes cristais é favorecido
por baixos níveis de supersaturação. O experimento ideal deve garantir o
desacoplamento da nucleação e do crescimento de cristais, de forma a satisfazer os
requisitos diferentes dos dois eventos (Bergfors, 2003).
A semeadura é uma ferramenta importante na separação dos eventos de
nucleação e crescimento de cristais. Nesta técnica, cristais previamente nucleados
são empregados como sementes e introduzidos na solução a baixos níveis de
supersaturação. As técnicas de semeadura podem ser classificadas em duas
categorias, de acordo com o tamanho das sementes (Bergfors, 2003):
•

Micro semeadura: transferência de sementes submicroscópicas, muito
pequenas para serem individualmente distinguíveis;

•

Macro semeadura: transferência de um único cristal, geralmente de 550µm.

A micro semeadura é um método bastante simples e, portanto, é o tipo de
semeadura recomendável como uma primeira tentativa. A macro semeadura (também
conhecida como transferência de semente) é um processo bem mais trabalhoso, pois
requer diversas transferências do cristal semente por meio de múltiplas lavagens. Em
alguns casos este esforço pode trazer recompensas, especialmente com relação ao
aumento do tamanho dos cristais. Entretanto na maioria das situações em que a
semeadura é necessária, a micro semeadura será suficiente. A desvantagem dessa
técnica é que se torna difícil controlar o número de semente que são transferidas
(Bergfors, 2003).
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A micro semeadura pode ser implementada e introduzida na solução de muitas
formas diferentes. Os cristais podem ser pulverizados (esmagados) na forma de
partículas cristalinas em homogeneizadores, agitação em vórtice, varetas de vidro ou
outros utensílios (Luft, DeTitta, 1999).
A seleção das sementes cristalina é uma etapa crítica no macro semeadura,
mas a origem da semente também deve ser tomada em consideração quando se usa
a micro semeadura. De fato, os defeitos se acumulam nos cristais a medida que eles
crescem, e assim, os cristais mais velhos e maiores devem ser evitados como fonte
de semente. Caso não se disponham de cristais pequenos e frescos (“novos”), as
sementes podem ser obtidas a partir de um pequeno corte em um dos cantos de um
cristal mãe. Esse fragmento pode ser usado como uma macro semente ou pulverizado
em micro cristais (Bergfors, 2003).
A qualidade dos cristais de semente, seja para macro ou micro semeadura,
pode ser aprimorada por um processo chamado semeadura repetida. Nesse
processo, os cristais resultantes de um primeiro experimento são usados como
semente em um segundo experimento. Quando cristais começam a aparecer neste
segundo processo de cristalização, eles são coletados e então utilizados como
sementes para um terceiro experimento. Ao final de uma série desses experimentos
as sementes podem ser introduzidas como macro sementes ou mesmo pulverizadas
em micro sementes (Bergfors, 2003).

2.11 Determinação Indireta da Velocidade de Crescimento dos Cristais a
Partir da Medida da Dessupersaturação da Solução

A literatura especializada divide os métodos de medida da velocidade de
crescimento dos cristais em dois grupos: os métodos diretos e métodos indiretos (
Garside et al, 1990). De interesse direto para este trabalho destaca-se o método
indireto da medida da taxa de dessupersaturação em um sistema isotérmico isolado
(Garside et al, 1990).
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A ordem da cinética de crescimento 𝑔 e a constante de velocidade de
crescimento 𝑘𝐺 relacionam-se com a velocidade linear de crescimento 𝐺 por meio de
(Nývlt et al, 2001):
𝛽𝑘𝐺
ln 𝐺 = ln (
) + 𝑔 ⋅ ln Δ𝑤
3𝛼𝜌𝑐

EQ 66

A dessupersaturação da solução em um sistema isotérmico fechado, sob a
hipótese de nucleação desprezível, se dá de acordo com a expressão (Nývlt et al,
2001):
𝑑Δ𝑤
= −𝑘𝐺 𝐴𝑐 Δ𝑤 𝑔
𝑑𝑡

EQ 67

Adotando uma nova hipótese, de que a área da superfície do cristal formado
não muda significativamente durante o experimento de dessupersaturação, a EQ 67
pode ser integrada, resultando em:

𝑘𝐺 =

1
1−𝑔
1−𝑔
(Δ𝑤𝑡 − Δ𝑤0 ) , para 𝑔 ≠ 1
(𝑔 − 1)𝐴𝑐 𝑡
𝑘𝐺 =

−1
Δ𝑤𝑡
ln (
) , para 𝑔 = 1
𝐴𝑐 𝑡
Δ𝑤0

EQ 68

EQ 69

Nas EQ 68 e EQ 69, Δ𝑤0 é a supersaturação inicial da solução imediatamente
antes de as sementes serem adicionadas. Ainda a área da superfície das sementes é
representada por 𝐴𝑐 e Δ𝑤𝑡 denota a supersaturação no instante 𝑡. Nessa situação, a
área da superfície dos cristais pode ser estimada a partir das dimensões, massa e
fatores de forma das sementes, de acordo com (Nývlt et al, 2001):

𝐴𝑐 =

𝛽𝑚𝑐
𝛼𝜌𝑐 𝐿

EQ 70

A partir de um experimento em que se monitore a supersaturação ao longo de
um certo intervalo de tempo, é possível construir gráficos relacionados a cinética de
crescimento e a constante de velocidade de crescimento dos cristais e, a partir desses
gráficos, estimar os valores desses parâmetros.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste Capítulo são descritos os materiais e métodos empregados nos experimentos
conduzidos para a obtenção da curva de equilíbrio e na determinação de parte da
largura da zona meta estáveis do L-mentol, a partir do óleo essencial de menta.
Também são descritos os experimentos materiais e métodos empregados para a
determinação dos parâmetros cinéticos de crescimento de cristais, com base na
técnica de acompanhamento da dessupersaturação.

3.1 Curva de Equilíbrio e Zona Metaestável

Nesta seção é descrito o procedimento experimental conduzido para a
determinação da curva de solubilidade (intervalo de temperatura -2 a 27 ºC) do mentol
e de parte da zona metaestável (intervalo de temperatura de 14 a 18 ºC, faixa de
interesse do trabalho). Estes experimentos foram realizados em triplicata, com o
objetivo de garantir a confiabilidade e repetibilidade dos resultados.
Os experimentos para obtenção dos dados de solubilidade foram executados
com adaptação dos reportados em literatura. Considerando que, se partir do óleo
essencial concentrado (material inicial para cristalização do mentol), após a nucleação
e com a redução da temperatura, a extração de uma fração da solução remanescente
para análise torna-se demasiadamente difícil, dada as características de “quase
solidificação” do sistema, o caminho percorrido foi o inverso, de modo que se partiu
de uma solução sub saturada na menor temperatura da curva e a saturação foi sendo
elevada gradativamente, pela adição e solubilização de cristais de mentol.
Neste conceito, os experimentos foram iniciados com óleo de menta arvensis
em concentração inicial de mentol livre em torno de 48% (dentre os demais
componentes desse óleo, destacam-se o limoneno, com fração mássica por volta dos
3%, o terpeno com 7%, a mentona com 24% e a isomentona 9%) e a saturação foi
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elevada gradualmente com cristais de mentol até concentração de mentol livre entre
85-86%.
Os experimentos foram conduzidos em reator de vidro com capacidade de 150
cm3 e provido de camisa externa, por onde circulou água na temperatura de interesse,
obtida por um banho termostatizado acoplado ao reator. A agitação foi promovida por
um agitador magnético de modelo Logen Scientific com potência de 350 W e, após
equilíbrio, uma alíquota da solução era retirada e submetida à caracterização pela
técnica de cromatografia gasosa. No interior do reator foi acondicionado um peixinho
com dimensões 3x0,5cm
Para a determinação de cada ponto, 100 cm 3 de óleo essencial (Índice de
Refração = 1,459; Densidade = 0,900 g/ml; Rotação Óptica = -23° e Massa Molar =
965,5g/mol) eram inseridos no reator e a temperatura de determinação era ajustada.
Quando a temperatura atingia o nível desejado, era verificado se havia sólidos
suspensos e, caso não se detectasse sólidos, uma quantidade de mentol moído
finamente era adicionada ao óleo e se acompanhava a dissolução dos mesmos.
Constatado que a suspensão estava próxima a saturação (presença de sólidos
suspensos), o conjunto era mantido em condições constantes por um período de 24
horas.
Duas situações eram esperadas: a primeira em que se observava a ausência
de sólidos – neste caso, o procedimento era repetido após adição de mais sólidos; a
segunda, uma avaliação visual de estabilidade de suspensão – neste caso, uma
alíquota da solução sem a presença de sólidos era submetida à análise
cromatográfica.
A análise cromatográfica foi realizada em um cromatógrafo a gás marca HP,
modelo 5890 Série II, utilizando-se uma coluna HP-20M (Carbowax 20M) – Polietileno
Glicol – Dimensões 50m x 0,2mm x 0,1µm. As condições operacionais foram:
temperatura do injetor = 250°C, temperatura da coluna = 110°C, temperatura do
detector FID= 250°C, gás de arraste= Hidrogênio, Ar sintético, Nitrogênio e Oxigênio.

49

Para finalizar a explanação acerca dos experimentos relativos à construção da
curva de equilíbrio, vale ressaltar que no cromatógrafo empregado para análise das
concentrações de L-mentol no óleo de menta existe um acoplamento direto via
software (N2000) com um terminal computadorizado. Este software fornece como
resposta a concentração medida de forma direta, sem a necessidade de intervenção
do usuário.
O mesmo aparato experimental foi empregado na obtenção da zona
metaestável nas temperaturas de interesse. Como procedimento experimental, 100
cm3 de óleo com concentrações de L-mentol conhecidas foram acondicionadas no
reator encamisado, à temperatura ambiente e sob agitação constante de 200 rpm. Um
termômetro digital com precisão de 0,1 ºC foi inserido no óleo e foi iniciada a redução
da temperatura, em uma taxa de aproximadamente -1 ºC/hora.
A nucleação ocorre com uma intensidade considerável e, deste modo, foi
possível registrar a temperatura com elevada precisão em que a mesma ocorrera.
Cabe ressaltar aqui que a redução da temperatura foi realizada em equipamento
desprovido de programação computadorizada de temperatura, sendo realizado
manualmente. Este foi o fato motivador de obtenção de pontos apenas em intervalo
de interesse na avaliação da cinética de crescimento.

3.2 Tratamento Matemático: Curva de Equilíbrio

Como mencionado na seção anterior, cada ponto que compõe a curva de equilíbrio
foi determinado em triplicata. Assim, três procedimentos idênticos de elevação da
supersaturação e análise em temperaturas específicas foram realizados. A expressão
da curva de equilíbrio foi então determinada empregando-se para o ajuste dos dados
experimentais o método da regressão linear múltipla.
O método da regressão linear múltipla é na verdade o nome associado a uma
coleção de técnicas estatísticas utilizadas na construção de modelos que descrevem
de maneira razoável as relações entre várias variáveis explicativas de um determinado
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processo. A título de exemplo, seja 𝑌 a variável resposta de um certo processo e
𝑥1 𝑒 𝑥2 as variáveis explicativas do processo. Define-se, para este caso, o modelo de
regressão linear múltipla expresso por (Ara et al., 2003):
𝑌̂ = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝜀

EQ 71

em que 𝑌̂ é o preditor da variável 𝑌e 𝜀 é uma variável aleatória com média nula e
variância desconhecida, com distribuição normal. Sendo assim, 𝜀 representa a parte
do processo não explicada pelo modelo de regressão linear múltipla;em outras
palavras, representa o resíduo do modelo expresso por (Ara et al., 2003):
𝜀 = |𝑌 − 𝑌̂|

EQ 72

Os coeficientes 𝛽0, 𝛽1 e 𝛽2são determinados ao se minimizar o resíduo
quadrático, de acordo com (Ara et al., 2003):
(𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 ) = min 𝜀 2
𝛽𝑖 ∈ℝ

EQ 73

3.3 Determinação dos Parâmetros Cinéticos de Crescimento dos
Cristais de L-Mentol

A determinação dos parâmetros cinéticos de crescimento do L-mentol
empregando o método de acompanhamento da dessupersaturação exige, como ponto
de partida, a obtenção de sementes e sua caracterização física quanto ao tamanho,
largura e comprimento.
Estas sementes posteriormente são empregadas no aparato experimental para
acompanhamento da redução da supersaturação e obtenção dos dados para
tratamento matemático dos mesmos. As subseções a seguir detalham estes
procedimentos.
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3.3.1 – Procedimentos Experimentais para Preparação e Caracterização das
Sementes.

As sementes foram preparadas a partir de cristais de mentol obtidos no
processo produtivo da empresa, onde as mesmas foram submetidas à moagem em
um moinho mecânico automático, marca Aikokiki, modelo ANM 1000, série 600685.
Após moagem, os sólidos foram classificados em dois conjuntos, sendo um
conjunto constituído por sólidos retidos entre peneiras com aberturas de 300 e 355
micra e o segundo conjunto, por sólidos retidos entre as peneiras com aberturas de
355 a 425 micra. Para a classificação, foi empregado um equipamento marca Ro-Tap
– W. S. Tyler, modelo RX 30, série 21376.
Os dois conjuntos de sólidos separados foram utilizados como sementes nos
experimentos e, para os cálculos que foram empregados nas determinações dos
parâmetros cinéticos de crescimento, em torno de 80 cristais foram submetidos à
determinação do comprimento e da largura, empregando-se um microscópio
estereoscópio trinocular, zoom 0.8x  5x, aumento 8x a 200x, iluminação transmitida
e refletida led2w com software acoplado a um terminal de tratamento de dados.

3.3.2 – Procedimentos Experimentais para Determinação dos Parâmetros
Cinéticos de Crescimento.

Para a determinação dos parâmetros cinéticos de crescimento do L-mentol
empregando o método de acompanhamento da dessupersaturação, foi utilizado um
reator de vidro com capacidade volumétrica de 150 cm 3, provido de camisa do lado
externo para controle de temperatura, por onde circulou água em temperatura préestabelecida e obtida pela utilização de um banho termostático marca Fisatom,
modelo 800. A agitação do sistema foi promovida pelo uso de agitador magnético e a
temperatura acompanhada e registrada através de um termômetro instalado no meio
da suspensão.
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O óleo empregado nos experimentos foi um comercial, cuja concentração de Lmentol na sua composição é de aproximadamente 76%. Deste modo, a temperatura
definida para condução dos experimentos foi de 15,5  0,3 ºC, onde, nesta
temperatura, o equilíbrio encontra-se em torno de concentração de aproximadamente
71% e a largura da zona metaestável, encontra-se na ordem de 77% (dados obtidos
da curva de equilíbrio apresentada em Resultados e Discussão, Capítulo 4). Antes da
realização dos experimentos, o óleo era adicionado ao reator em volume de 100 cm3
e, após atingir a temperatura desejada, o sistema era mantido nesta temperatura por
aproximadamente 2 horas, visando a constatação de ausência de nucleação.
Uma vez constatada a não nucleação, uma quantidade de sementes era
adicionada ao óleo de menta (aproximadamente 6 gramas, correspondendo à 2,5 %
da massa inicial de óleo). No início do experimento e em intervalos de 30 minutos,
uma amostra significativamente pequena de óleo isenta de sólidos era retirada do
sistema com o auxílio de uma micro seringa, sendo imediatamente submetida a
análise cromatográfica, em condições descritas em 3.1.
Os ensaios foram conduzidos por um tempo total de 3,5 horas, em que foram
observadas concentrações de L-mentol no sistema na ordem de grandeza da
concentração de equilíbrio, indicando que não mais ocorreria crescimento dos cristais.
Foram conduzidos ensaios em condições semelhantes para os dois conjuntos de
sementes e, para cada conjunto, os experimentos foram conduzidos em triplicata.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste Capítulo são apresentados os resultados obtidos bem como a discussão
destes. São apresentados inicialmente os resultados referentes ao levantamento da
curva de equilíbrio e de parte da zona metaestável, considerando a região de interesse
do trabalho. Os resultados referentes ao levantamento dos parâmetros cinéticos de
crescimento são apresentados.

4.1 Curva de Equilíbrio e Zona Metaestável

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação do
procedimento experimental descrito na seção 3.1, cujo objetivo foi o de determinar a
curva de equilíbrio e parte da zona metaestável do L-mentol no óleo de menta. Os
procedimentos forma realizados em triplicata e são aqui denominados 1º, 2º e 3º
experimentos. A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos nos experimentos, sendo
registradas as temperaturas avaliadas e a concentrações de L-mentol no óleo de
menta.
Tabela 3– Dados experimentais para construção da curva de equilíbrio
1º Experimento
2º Experimento
3º Experimento
Temperatura Concentração Temperatura Concentração Temperatura Concentração
do sistema
de L-mentol
do sistema
de L-mentol
do sistema
de L-mentol
(°C)
no óleo (%)
(°C)
no óleo (%)
(°C)
no óleo (%)

27
25
23
21
19
16
14
11
8
5
3
1
-2

85,83
81,76
79,90
76,36
75,06
71,79
69,81
65,99
63,09
60,19
58,36
56,50
54,45

27
25
23
21
19
16
14
11
8
5
3
1
-2

83,91
81,57
78,50
76,24
74,16
72,35
68,99
66,46
63,48
60,80
58,39
56,89
54,90

27
25
23
21
19
16
14
11
8
5
3
1
-2

85,07
81,46
79,40
75,00
74,91
72,37
69,60
66,22
63,58
60,49
58,37
56,39
54,37

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado na Tabela 3, a concentração de L-mentol no óleo de
menta, no equilíbrio, se reduz na medida em que a temperatura é reduzida.
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Adicionalmente, observa-se que os resultados obtidos para uma dada temperatura,
em todos os casos, apresentam-se na mesma ordem de grandeza. A Figura 15 é a
representação gráfica dos resultados obtidos para o 1º, 2º e 3º experimentos, com o
objetivo de avaliar o comportamento geral do processo.
Figura 15 – Representação gráfica do modelo ajustado para a curva de equilíbrio
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Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado na Figura 15, os experimentos exibem resultados
muito próximos entre si, indicando repetibilidade nos dados. A Tabela 4 apresenta os
valores médios das concentrações em equilíbrio obtidas nos três experimentos e os
pontos que representam parte da zona metaestável. São apresentados também nesta
tabela os desvios médios para cada conjunto de dados.
Tabela 4 – Valores médios e desvios da concentração de equilibro para cada
temperatura considerada e valores para determinação de parte da zona metaestável
Curva de Equilíbrio
Zona Metaestável
Temperatura
Temperatura
Concentração de LConcentração de
do óleo de
do óleo de
mentol no óleo (%)
nucleação (%)
menta (°C)
menta (°C)

27
25
23
21
19
16
14
11
8
5
3
1
-2

84,93 ± 0,78
81,59 ± 0,12
79,26 ± 0,57
75,86 ± 0,61
74,71 ± 0,39
72,17 ± 0,27
69,46 ± 0,35
66,22 ± 0,19
63,38 ± 0,21
60,49 ± 0,25
58,37 ± 0,01
56,59 ± 0,21
54,57 ± 0,23

14
16
18

75,03 ± 0,17
77,77 ± 0,16
81,15 ± 0,20
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Na Tabela 4 são observados baixos valores de desvios médios nos resultados
considerados. A Figura 16 é a representação gráfica média dos resultados da curva
de equilíbrio, acompanhada de seus respectivos desvios médios e a Figura 17,
reapresenta estes resultados adicionados aos dados da zona metaestável. Em ambas
são apresentados o ajuste médio obtido por regressão linear múltipla. Detalhes sob a
obtenção da curva de ajuste são fornecidos a seguir.
Figura 16 – Representação gráfica da curva de equilíbrio e respectivos desvios
médios
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Figura 17 – Representação gráfica da curva de equilíbrio e parte da zona
metaestável
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Os valores da curva de equilíbrio representados nas Figura 16 e 17 foram
ajustados segundo o modelo de solubilidade descrito pela EQ 9, proposto por Nývlt et
al. (2001), aqui adaptado para clareza de discussão:
C=𝑎+

𝑏
+ 𝑐 ⋅ ln 𝑇
𝑇

EQ 74

É realizada uma regressão linear múltipla empregando duas variáveis, 1/𝑇 e
ln 𝑇, com 𝑇 em Kelvin e 𝐶 representa o comportamento da concentração de L-mentol
no óleo de menta, em porcentagem. Os dados necessários para a construção da
regressão linear múltipla são apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Dados utilizados para regressão linear múltipla
T (K)

1/T

ln T

T (K)

1/T

ln T

300
298
296
294
292
289
287

0,003333
0,003356
0,003378
0,003401
0,003425
0,003460
0,003333

5,703782
5,697093
5,690359
5,68358
5,676754
5,666427
5,703782

284
281
278
276
274
271

0,003521
0,003559
0,003597
0,003623
0,003650
0,003690

5,648974
5,638355
5,627621
5,620401
5,613128
5,602119

Fonte: Elaborado pelo autor

A planilha eletrônica Microsoft Excel® foi utilizada na regressão linear múltipla.
São diversas as métricas de qualidade de ajuste fornecidas pelo Excel®. Na Tabela 6
são exibidos os valores da família dos coeficientes de determinação. Em especial,
vale ressaltar que o coeficiente R² é bastante próximo da unidade, indicando um ajuste
de elevada qualidade. Entretanto, é preciso cautela na extrapolação do ajuste, uma
vez que o mesmo tem validade dentro do universo amostral adotado.
Tabela 6 – Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações
Fonte: Elaborado pelo autor

0,997
0,996
0,995
0,693
13

Outra métrica de qualidade é a análise de variância dos dados experimentais,
Anova, cujo propósito é determinar a significância do modelo, ou seja, sua capacidade
de explicar os resultados dentro do universo estudado a um nível de significância de
5%. A Tabela 7 apresenta os parâmetros de relevância do Anova. De especial
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importância é o parâmetro F de significação, que deve ser inferior a 0,05 (5%) para
que o modelo seja significativo, o que de fato se observa1.
Tabela 7 – Resultados do teste Anova
Regressão
Resíduo

gl

SQ

MQ

F

F de significação

2
10

1185,071056
4,807755829

592,5355
0,480776

1232,46

1,07695E-12

Total
12
1189,878812
Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 8 mostra os coeficientes obtidos a partir da regressão linear múltipla
para a curva média de equilíbrio.
Tabela 8 – Coeficientes da
regressão linear múltipla
Coeficientes
a
-11807,15
b
437895,97
c
1828,90
Fonte: Elaborado pelo autor

Assim, o modelo de equilíbrio determinado é expresso por:
C = −11807,15 +

437895,97

𝑇

+ 1828,90 ln 𝑇

EQ 75

A Tabela 9 registra os resíduos do modelo. O resíduo é a diferença entre a
concentração prevista e a concentração média, calculada em cada temperatura
analisada. Quanto menor o valor absoluto do resíduo, melhor é o modelo ajustado.
Tabela 9 – Resíduos da regressão linear múltipla

Observação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

T (K)

Cmedido (%)

300
298
296
294
292
289
287
284
281
278
276
274
298

84,93
81,59
79,26
75,86
74,71
72,17
69,46
66,22
63,38
60,49
58,37
56,59
81,59

Cprevisto
84,16
81,73
79,34
77,00
74,72
71,40
69,26
66,16
63,20
60,38
58,59
56,87
81,73

Resíduos
0,76
-0,13
-0,07
-1,80
0,31
0,76
0,20
0,05
0,18
0,10
-0,22
-0,28
-0,13

De fato, o valor do parâmetro F de significação indica que o modelo é significativo também associado
a uma confiança de 99%.
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Como pode ser observado na tabela, os valores de resíduos obtidos são
significativamente inferiores aos valores dos dados de equilíbrio, onde a maior
diferença encontra-se na ordem de 2,3% (temperatura de 294 K).
A curva de equilíbrio também indica qual o processo de cristalização mais
adequado para o óleo de menta. Segundo Lewis et al. (2015), o processo de
resfriamento do óleo é aconselhado como método de cristalização quando a curva de
equilíbrio é íngreme, fato constatado de forma quantitativa pela presença de
inclinações superiores à 0,005 °C-1 ou K-1 em todos os seus pontos. As derivadas
determinadas pela Erro! Fonte de referência não encontrada. são apresentadas na T
abela 10 e representadas graficamente na Figura 18, onde mostra que este é, de fato,
o caso para o óleo de menta.
Tabela 10 – Dados para construção gráfica da curva média de solubilidade e sua respectiva derivada
com respeito à temperatura

Temperatura (K) Concentração do L-mentol C(%) Taxa de variação da curva de
solubilidade dC/dT (%/K)
273,15
56,02
0,84
274,15
56,87
0,86
275,15
57,74
0,87
276,15
58,62
0,89
277,15
59,52
0,91
278,15
60,43
0,92
279,15
61,36
0,94
280,15
62,31
0,95
281,15
63,26
0,96
282,15
64,24
0,98
283,15
65,22
0,99
284,15
66,22
1,00
285,15
67,24
1,02
286,15
68,27
1,03
287,15
69,31
1,05
288,15
70,36
1,06
289,15
71,43
1,07
290,15
72,51
1,09
291,15
73,60
1,10
292,15
74,70
1,11
293,15
75,82
1,12
294,15
76,95
1,13
295,15
78,09
1,14
296,15
79,24
1,16
297,15
80,40
1,17
298,15
81,58
1,18
299,15
82,76
1,19
300,15
83,96
1,20
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Figura 18 – Representação gráfica da curva média de solubilidade e sua respectiva derivada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 18, nota-se que as inclinações em todos os pontos da curva de
equilíbrio, as derivadas em cada um desses pontos, são sempre superiores à 0,7K -1.
Consequentemente, o resfriamento do óleo de menta é o processo mais adequado
para a cristalização do L-mentol. Para clareza de discussão, a Figura 18 mostra a
derivada analítica da curva de solubilidade estabelecida na EQ 75.
𝑑𝐶
437895,97 1828,90
=−
+
𝑑𝑇
𝑇2
𝑇

EQ 76

4.2 Avaliação da Cinética de Cristalização do L-Mentol

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir do procedimento
experimental descrito na seção 3.2, cujo objetivo foi o de efetuar avaliação da cinética
de crescimento do L-mentol, por determinação da ordem da cinética de crescimento
(𝑔), da constante de velocidade de crescimento (𝑘𝐺 ) e da velocidade linear de
crescimento dos cristais de mentol (𝐺).

4.2.1 População de Cristais

Como mencionado na seção 3.2, foram preparadas as sementes empregadas
nos experimentos em dois conjuntos, provenientes da passagem e retenção em duas
peneiras. O primeiro deles é constituído por partículas retidas em peneiras com
aberturas entre 300 e 355 µm e o segundo, com partículas retidas em peneiras com
aberturas entre 355 e 425 µm.
O tratamento matemático do experimento considera a área da superfície dos
sólidos, onde o crescimento ocorre. Desta forma, a área é estimada a partir da EQ 70,
que leva em consideração os fatores de forma e as dimensões das partículas
empregadas como sementes.
Para estas determinações, 78 cristais de cada conjunto foram submetidos à
determinação da largura e do comprimento, empregando-se um microscópio
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estereoscópico. O número de cristais empregados foi limitado pelo tempo de
laboratório disponível. No entanto, a seleção de um número maior de cristais não
alteraria de forma significativa o resultado obtido. A Figura 19 apresenta três cristais
típicos da população de cristais provenientes do conjunto com dimensões entre 300 e
355 µm. Nota-se o hábito prismático em forma de agulha.
Figura 19 - Imagens microscópicas típicas dos cristais entre aberturas de 300 a 355 µm

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 20 apresenta três cristais típicos da população de cristais provenientes
do conjunto com dimensões entre 355 e 425 µm, que também apresentam os mesmos
hábitos prismáticos em forma de agulhas.
Para estas duas populações, foram determinados o comprimento e a largura
média dos sólidos. As Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 11 e 12 apresentam os resultados obtidos nestas determinações, para
a população com tamanhos entre 300 e 355 µm e para a população entre 355 a 425
µm, respectivamente.
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Figura 20 - Imagens microscópicas típicas dos cristais entre aberturas de 355 a 425 µm

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 11 – População de cristais selecionada a partir da moagem e classificação,
com tamanhos entre 355 a 425 µm.

N° do Comprimento Largura
cristal
𝒂 (mm)
𝒃 (mm)
1
0,447
0,134
2
0,554
0,269
3
0,161
0,079
4
0,201
0,111
5
0,231
0,097
6
0,521
0,138
7
0,331
0,194
8
0,33
0,148
9
0,262
0,138
10
0,464
0,177
11
0,567
0,203
12
0,427
0,185
13
0,797
0,227
14
0,338
0,119
15
0,373
0,100
16
0,189
0,084
17
0,251
0,176
18
0,683
0,241
19
0,317
0,146
20
0,637
0,182
21
0,442
0,187
22
0,425
0,146
23
0,248
0,149
24
0,407
0,178
25
0,403
0,255
26
0,259
0,168
27
0,166
0,123
28
0,109
0,081
29
0,102
0,062
30
0,348
0,153
31
0,207
0,119
32
0,582
0,251
33
0,676
0,234

N° de
cristais

Comprimento
𝒂 (mm)

Largura
𝒃 (mm)a

34
35
36
37
38
39

0,278
0,172
0,362
0,164
0,148
0,059

0,097
0,048
0,225
0,113
0,037
0,035

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

0,474
0,301
0,463
0,801
0,593
0,22
0,453
0,233
0,097
0,601
0,337
0,098
0,331
0,37
0,21
0,117
0,128
0,25
0,192
0,474
0,127
0,292
0,327
0,497
0,262
0,276
0,333

0,328
0,196
0,258
0,209
0,236
0,182
0,19
0,236
0,049
0,162
0,179
0,077
0,175
0,119
0,167
0,047
0,079
0,156
0,104
0,185
0,09
0,134
0,143
0,31
0,083
0,185
0,152
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Tabela11 - Continuação

N° do Comprimento Largura
cristal
𝒂 (mm)
𝒃 (mm)
67
0,216
0,069
68
0,395
0,131
69
0,29
0,208
70
0,407
0,252
71
0,254
0,109
72
0,262
0,071

N° do
cristal
73
74
75
76
77
78

Comprimento
𝒂 (mm)
0,452
0,143
0,497
0,482
0,481
0,413

Largura
𝒃 (mm)a
0,199
0,088
0,136
0,179
0,22
0,208

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 12 - População de cristais selecionada a partir da moagem e classificação,
com tamanhos entre 300 a 355 µm.

N° do Comprimento Largura N° do Comprimento Largura
cristal
𝒂 (mm)
𝒃 (mm) crista
𝒂 (mm)
𝒃 (mm)a
1
0,977
0,248
40
0,591
0,166
2
0,562
0,271
41
0,464
0,286
3
0,725
0,217
42
1,025
0,47
4
0,692
0,223
43
0,568
0,179
5
0,719
0,329
44
0,827
0,438
6
0,34
0,224
45
0,497
0,303
7
0,18
0,095
46
1,169
0,3
8
0,631
0,191
47
1,107
0,241
9
0,416
0,176
48
0,219
0,127
10
0,898
0,342
49
0,266
0,173
11
0,977
0,336
50
0,828
0,267
12
0,932
0,332
51
0,596
0,16
13
0,624
0,377
52
0,37
0,153
14
0,518
0,172
53
0,511
0,274
15
0,847
0,324
54
0,545
0,175
16
0,755
0,307
55
0,388
0,224
17
0,932
0,391
56
0,854
0,383
18
0,821
0,235
57
0,418
0,117
19
0,66
0,272
58
0,581
0,144
20
0,375
0,318
59
0,57
0,169
21
0,397
0,158
60
0,585
0,344
22
0,551
0,161
61
0,358
0,213
23
0,921
0,29
62
0,635
0,279
24
0,168
0,056
63
0,715
0,364
25
0,42
0,184
64
0,229
0,127
26
0,459
0,241
65
0,228
0,127
27
0,587
0,169
66
0,752
0,32
28
0,546
0,273
67
0,685
0,206
29
0,415
0,098
68
0,608
0,528
30
0,822
0,271
69
0,863
0,366
31
0,329
0,142
70
0,355
0,191
32
0,635
0,206
71
0,201
0,194
33
0,665
0,171
72
0,205
0,077
34
0,357
0,15
73
0,148
0,089
35
0,33
0,131
74
0,405
0,221
36
0,715
0,333
75
0,47
0,263
37
0,605
0,162
76
0,783
0,285
38
0,751
0,266
77
0,275
0,215
39
0,748
0,476
78
0,507
0,208
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A Tabela 13 apresenta o comprimento, a largura e os desvios médios de cada
população de sementes.
Tabela 13 – Comprimento, largura e desvios médios das populações de
partículas empregadas como semente.

Comprimento médio Largura média
̅ (mm)
̅ (mm)
𝒂
𝒃
População (300 a 355 µm)
0,582  0,189
0,241  0,079
População (355 a 425 µm)
0,344  0,133
0,154  0,052
Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que para a determinação do comprimento médio das partículas,
desvios elevados são encontrados, apresentando-se da ordem de 40 e 32%. É
observado também, que quanto maior o tamanho das partículas, menor o nível dos
desvios. Estes resultados devem ser decorrentes, provavelmente, da forma das
partículas, que podem passar pelas aberturas em posição vertical e serem retidas na
malha seguinte, se na posição horizontal se encontrarem. Os desvios verificados para
as larguras determinadas encontram-se na ordem de 33%, também relativamente
elevados, que podem ser justificados da mesma maneira que a dimensão da largura.
Estes desvios, no entanto, impactam nos valores determinados para os fatores
de forma, ou seja, uma variação considerável é verificada, conforme Tabela 14. Deste
modo, optou-se por utilizar o comprimento médio determinado e os fatores de forma
encontrados em literatura, buscando uma minimização de erro. É importante salientar
que os valores médios de comprimento determinados para as populações foram
conservados nos cálculos da área das partículas.
Tabela 14 – Fatores de forma calculados e seu desvio com relação aos respectivos valores
registrados na literatura

Fatores de forma:
α
β

Calculados,
conforme EQ 36 e
EQ 41
8,44
28,50

Apresentados na
literatura (Nývlt et al,
2001)
10
42

Desvio

16%
32%

Fonte: Elaborado pelo autor

Os fatores de forma 𝛼 e 𝛽 foram obtidos em Nývlt et al. (2001), e a Tabela 15
apresenta todos os parâmetros utilizados para determinação da área superficial dos
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cristais, onde o comprimento dos sólidos são aqueles médios apresentados na Tabela
13.
Tabela 15 – Parâmetros constantes nos experimentos

Fator de forma 𝛼
Fator de forma 𝛽
Massa da semente 𝑚𝑠𝑒𝑚
Massa da solução 𝑚𝑠𝑜𝑙
Densidade do óleo de menta 𝜌𝑐

10
42
6g
242 g
940 kg/m³

Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando então os valores apresentados e empregando a EQ 70, foram
determinadas as áreas de superfície das sementes, obtendo-se os valores de 0,722
m²/kg de solução e 1,2180 m²/kg de solução para os conjuntos com dimensões entre
as peneiras com aberturas entre 300 e 355 µm e peneiras entre 355 e 425 µm,
respectivamente.
4.2.2 Análise dos Resultados dos Experimentos de Dessupersaturação

Os experimentos de dessupersaturação foram conduzidos como apresentado
em Materiais e Métodos e a variação das concentrações de L-mentol no óleo de
menta ao longo do tempo, determinadas via cromatografia gasosa. São
apresentados na Tabela 16, os resultados das determinações da concentração de
L-mentol na solução para as triplicatas das duas populações de sementes, bem
como os valores médios adotados para a determinação dos parâmetros cinéticos de
interesse. As Figuras 21 e 22 apresentam estes resultados graficamente.
Tabela 16 – Concentrações do L-mentol no óleo de menta determinadas durante os
experimentos de dessupersaturação.
População 300 a 355 µm
População 355 a 425 µm
̅300−355
̅355−425
Tempo
W exp 1
W exp 2
W exp 3
W exp 1
W exp 2
W exp 3
𝑊
𝑊
(min)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
0
75,92
75,81
76,15
75,96
75,84
75,92
75,72
75,83
30
75,86
75,79
75,87
75,84
74,94
75,36
74,90
75,07
60
75,54
75,11
75,10
75,25
74,50
74,43
74,50
74,48
90
74,97
74,80
74,36
74,71
74,00
74,23
73,51
73,91
120
74,12
74,30
74,13
74,18
73,50
73,48
73,60
73,53
150
73,80
73,62
73,78
73,73
73,10
73,33
73,10
73,17
180
73,44
73,40
73,31
73,38
72,75
72,89
72,85
72,83
210
72,97
73,32
73,02
73,10
72,65
72,39
72,47
72,50
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 21 – Representação gráfica da concentração de L-mentol na solução durante o procedimento
de dessupersaturação – População de sementes de 300 a 355 µm
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 22 – Representação gráfica da concentração de L-mentol na solução durante o procedimento
de dessupersaturação – População de sementes de 355 a 425 µm
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Fonte: Elaborado pelo autor

Observando os dados apresentados nas Figuras 21 e 22 verifica-se que as
variações da concentração de L-mentol nas soluções ao longo do tempo são similares
para os dois conjuntos de sementes empregados, fato constatado pelos coeficientes
angulares das retas de ajuste, observando valor médio de -0,0148 (% de Lmentol)/min para a população de sementes de 300 a 355 µm e -0,0154 (% de L-

67

mentol)/min para a população de sementes de 355 a 425 µm, com coeficientes de
determinação R2 próximos ao valor unitário (0,987 e 0,9747, respectivamente). Deste
modo, é possível afirmar que a diferença da área superficial das duas populações não
é suficiente para alterar de forma significativa a cinética de crescimento e que deve
existir uma área mínima em que esta propriedade seja limitante, ou seja, a cinética de
crescimento seja afetada.
Com os resultados obtidos e apresentados e pela aplicação da EQ 67
linearizada, pode-se determinar a ordem de crescimento para as duas populações
avaliadas. Vale lembrar que a equação emprega a variação de concentração do Lmentol com relação à concentração de equilíbrio, ou seja,

Δ𝑤 = (𝑤
̅ − 𝑤𝑒𝑞 )/(100 − 𝑤𝑒𝑞 ).

EQ 77

e que a taxa de variação da concentração de L-mentol com relação ao tempo é
estimada por meio de uma aproximação de diferenças finitas de primeira ordem em
avanço:

𝑑Δ𝑊
𝑑𝑡

|

𝑖+1

=

𝑊𝑖+1 −𝑊𝑖
𝑡𝑖+1 −𝑡𝑖

.

EQ 78

As Tabela 17 e 18 apresentam a memória de cálculo para a linearização da
EQ 67 em ambos os experimentos (médios) de dessupersaturação.
Tabela 17 – Memória de cálculo para linearização da EQ 67 – População de sementes
de 300 a 355 µm
𝑑Δ𝑤
Δ𝑤
𝑑Δ𝑤/𝑑𝑡
̅ (%) 𝑊𝑒𝑞 (%)
Tempo (min) 𝑊
ln(Δ𝑤)
(kg sólido/kg óleo) (10-4 %/min) ln(− 𝑑𝑡 )
0
75,96
70,85
0,18
-1,37
-8,89
-1,74
30
75,84
70,85
0,17
-6,75
-7,30
-1,76
60
75,25
70,85
0,15
-6,17
-7,39
-1,89
90
74,71
70,85
0,13
-6,02
-7,41
-2,02
120
74,18
70,85
0,11
-5,15
-7,57
-2,17
150
73,73
70,85
0,10
-4,00
-7,82
-2,31
180
73,38
70,85
0,09
-3,20
-8,05
-2,44
210
73,10
70,85
0,08
***
***
***
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Tabela 18 – Memória de cálculo para linearização da EQ 67 – População de sementes
de 355 a 425 µm
𝑑Δ𝑤
Δ𝑤
𝑑Δ𝑤/𝑑𝑡
̅ (%) 𝑊𝑒𝑞 (%)
Tempo (min) 𝑊
ln(Δ𝑤)
(kg sólido/kg óleo) (10-4 %/min) ln(− 𝑑𝑡 )
0
75,83
70,85
0,17
-8,69
-7,05
-1,77
30
75,07
70,85
0,14
-6,75
-7,30
-1,93
60
74,48
70,85
0,12
-6,44
-7,35
-2,08
90
73,91
70,85
0,11
-4,42
-7,72
-2,25
120
73,53
70,85
0,09
-4,00
-7,82
-2,39
150
73,17
70,85
0,08
-3,96
-7,83
-2,53
180
72,83
70,85
0,07
-3,74
-7,89
-2,69
210
72,50
70,85
0,06
***
***
***
Fonte: Elaborado pelo autor

A linearização da EQ67, para ambas as populações de sementes, permite a
determinação da ordem da cinética de crescimento 𝑔 a partir da inclinação da reta que
melhor ajusta a dependência entre o logaritmo natural da taxa de variação da
concentração do L-mentol durante o experimento de dessupersaturação e o logaritmo
natural da variação dessa concentração com relação ao ponto de equilíbrio (Tabela
17 e Tabela 18). As Figura 23 e 24 apresentam os resultados deste procedimento, em
conjunto com a equação obtida e o respectivo coeficiente de determinação.
Figura 23 – Representação gráfica da linearização da EQ67: Ordem da cinética de
crescimento para a população de sementes de 300 a 355 µm.
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 24 - Representação gráfica da linearização da EQ67: Ordem da cinética de
crescimento para a população de sementes de 355 a 425 µm.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se nas Figura 23 e 24 uma dispersão dos pontos, diferente da
dispersão observada nos experimentos para determinação da curva de equilíbrio. Tal
comportamento pode estar associado ao tempo de amostragem, onde nas
amostragens para obtenção da curva de equilíbrio a solução era mantida em
condições fixas por longos períodos e, nos experimentos para determinação da
cinética de crescimento, a amostragem foi realizada de modo dinâmico e,
provavelmente, o grau de homogeneização da solução não foi suficiente para redução
das dispersões.
Analisando os coeficientes angulares das linearizações, que correspondem à
ordem de crescimento dos sólidos, tem-se como resultados 1,08 (com coeficiente de
determinação valendo aproximadamente 0,93) para a população de sementes com
tamanhos entre 300 a 355 µm; e para a população de sementes de com tamanhos
entre 355 a 425 µm., a ordem da cinética de crescimento foi de 0,87 (com coeficiente
de determinação inferior ao da outra população, estimado em 0,86). Considerando
dados de literatura (Nývlt, 1982 e Nývlt et al., 2001), a ordem de crescimento (ou
expoente 𝑔) pode assumir o valor de 1 ou 2, dependendo da supersaturação. Assim
sendo e considerando as variações de resultados experimentais discutidos
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anteriormente, aparentemente a ordem de crescimento para este caso deve assumir
o valor unitário (𝑔 = 1 em ambos os experimentos).
Ainda decorrente da linearização dos resultados experimentais anteriores, é
possível determinar o valor da constante da velocidade de crescimento 𝑘𝐺 , com base
na linearização da EQ 67, empregando o coeficiente linear 𝑏 das retas ajustadas nas
Figura 23 eFigura 24, sendo expresso por:

𝑒𝑏

𝑏 = ln(𝑘𝐺 𝐴𝑐 ) ⇔ 𝑘𝐺 = 𝐴 .

EQ 79

𝑐

Logo, empregando a EQ 79 com unidade de tempo em segundos, obtém-se os
resultados para as constantes da velocidade de crescimento, apresentados na Tabela
19. Considerado a similaridade no decréscimo da supersaturação ao longo do tempo,
apresentada anteriormente, foi considerado como constante da velocidade de
crescimento aparente do sistema, o valor médio entre as constantes determinadas no
processo de linearização, resultando em 𝑘̅𝐺 = 7,42 ⋅ 10−5 kg de L-mentol/(m2s).
Tabela 19 – Valores das constantes de velocidade de crescimento.

População
de sementes

𝒃 (coeficiente
linear)

300 a 355 µm.
355 a 425 µm.

-5,3155
-5,6510

𝒌𝑮 ⋅ 𝟏𝟎−𝟓
(kg de Lmentol/(m2s))
6,73
8,11

̅𝑮 ⋅ 𝟏𝟎−𝟓
𝒌
(kg de Lmentol/(m2s))
7,42

Fonte: Elaborado pelo autor

Determinadas a ordem de crescimento e a constante de velocidade de
crescimento aparente, é possível determinar a velocidade de crescimento linear dos
cristais em cada instante de tempo ensaiado. A partir das equações EQ 67, EQ 69 e
EQ 70 tem-se que:

𝐺=

𝑘𝐺 Δ𝑤
𝜌𝑐

.

EQ 80
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Logo, empregando EQ 80, com 𝜌𝑐 = 860 kg/m3, é possível determinar os
valores da velocidade de crescimento linear em função da supersaturação da solução,
cujos valores são apresentados na Tabela 20.
Tabela 20 – Velocidade de crescimento do L-mentol a partir do óleo essencial de menta.

Tempo
(min)
30
60
90
120
150
180
210

População de sementes
300 a 355 µm.
Δ𝑤
(kg sólido/kg
𝐺 (m/s)
óleo)
0,17
1,48E-08
0,15
1,30E-08
0,13
1,14E-08
0,11
9,87E-09
0,10
8,53E-09
0,09
7,50E-09
0,08
6,67E-09

População de sementes
355 a 425 µm.
Δ𝑤
(kg sólido/kg
𝐺 (m/s)
óleo)
0,14
1,25E-08
0,12
1,07E-08
0,11
9,07E-09
0,09
7,92E-09
0,08
6,89E-09
0,07
5,86E-09
0,06
4,89E-09

Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores reunidos na Tabela 20 são representados graficamente nas Figuras
25 e 26, onde a primeira apresenta a variação da velocidade de crescimento cristalino
em função do tempo e a segunda, a variação da velocidade de crescimento em função
do grau de supersaturação.

Velocidade linear de crescimento cristalino (m/s)

Figura 25 – Representação gráfica da variação da velocidade linear de crescimento dos cristais
em função do tempo
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Figura 26 – Representação gráfica da variação da velocidade linear de crescimento dos cristais
em função da supersaturação.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se observar nas Figuras que os valores determinados da velocidade
linear de crescimento para ambas populações avaliadas são similares, quando se
considera as áreas superficiais das sementes. A Tabela 21 e a Figura 27 apresentam
os resultados expressos em função da área superficiais das sementes.
Figura 27 – Representação gráfica da variação da velocidade linear de crescimento dos
cristais ao longo do tempo em função da área superficial das sementes.
G - Velocidade linear de crescimento cristalino
por área (m/m2.s)
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Tabela 21 - variação da velocidade linear de
crescimento dos cristais ao longo do tempo
em por unidade de área superficial das
sementes

Tempo
(min)
30
60
90
120
150
180

População de
sementes 300
a 355 µm.

População de
sementes 355
a 425 µm.

𝐺 (m/m²s)

𝐺 (m/m²s)

1,21E-08
1,07E-08
9,38E-09
8,10E-09
7,01E-09
6,16E-09

1,73E-08
1,49E-08
1,26E-08
1,10E-08
9,54E-09
8,12E-09

Fonte: Elaborado pelo autor

Como era de se esperar, as sementes com tamanhos menores, em mesma
concentração mássica, apresentam uma maior área superficial e, desta forma, a
velocidade de crescimento deve ser maior que a velocidade de crescimento para a
população com maior tamanho e, consequentemente, menor área.
Por outro lado, a diferença numérica entre as duas populações não pode ser
consideradas expressivas nos níveis observados, visto os resultados da variação da
concentração de L-mentol nas soluções em função do tempo, apresentados nas
Figuras 21 e 22.
Deste modo, é possível afirmar que os parâmetros da cinética de crescimento
determinados representam satisfatoriamente o fenômeno de crescimento dos cristais
de L-mentol a partir do óleo essencial de mentha arvensis.
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5 CONCLUSÕES

Esta dissertação avaliou os parâmetros cinéticos de crescimento de cristais de
L-mentol gerados a partir do resfriamento controlado do óleo essencial de Mentha
arvensis. Estes parâmetros foram obtidos por meio de experimentos de
dessupersaturação da solução óleo de menta e sementes de cristais de L-mentol. É
importante ressaltar que os resultados obtidos acerca dos parâmetros cinéticos são
relevantes e significativo apenas quando ocorre o crescimento das sementes
empregadas, e não a ocorrência de um fenômeno misto de crescimento de sementes
e nucleação de novos cristais. Assim, para o acompanhamento da dessupersaturação
da solução deve-se, obrigatoriamente, ser evitada a nucleação.
Neste sentido, foi determinada experimentalmente a curva de equilíbrio sólidolíquido do sistema a partir de um óleo essencial de menta com menor concentração
de L-mentol, obtendo-se o modelo C = -11807,15 + 437895,97/T + 1828,90ln(T), válido
na faixa de temperaturas de -2 a 27°C. Na região de trabalho, informações acerca dos
limites da zona metaestável também foram obtidas de forma experimental, resultando
em concentrações de L-mentol de 75,03% à 14°C, 77,77% à 16°C e 81,15% à 18°C..
Os resultados experimentais revelaram que os parâmetros cinéticos de
crescimento apresentados pelos cristais em ambas as populações de semente
empregadas são similares e Sendo obtida a ordem de crescimento dos cristais
unitária, g = 1; a constante de velocidade de crescimento vale kG = 7,42x10-5 kg de Lmentol/(m²s), e a velocidade linear de crescimento dos cristais, que varia em função
do nível de supersaturação do sistema.
Concluiu-se que o processo de dessupersaturação ocorrido nas soluções com
ambas populações de sementes ocorre na mesma taxa, indicando que a velocidade
linear de crescimento ocorre na mesma proporção para ambos os casos..
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6 SUGESTÕES PARA CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO

São sugeridos como trabalhos e investigações adicionais:
➢ Dada as características dos cristais de L-mentol, o desenvolvimento de
metodologia de produção e classificação de sementes podem impactar na
qualidade final dos produtos quanto à homogeneidade; deste modo, sugere-se
uma avaliação para definição destes procedimentos.
➢ As sementes de L-mentol podem ser produzidas por nucleação. Deste modo,
uma investigação dos mecanismos e determinação dos parâmetros cinéticos
de nucleação podem contribuir significativamente para este objetivo.
➢ Avaliação da largura da zona metaestável em diferentes taxas de resfriamento,
em

equipamentos

com

controle

programável

de

preferencialmente em toda a extensão da curva de equilíbrio.

temperatura,
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