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RESUMO 

 
Hidratos de gás são compostos cristalinos formados por moléculas de água, 

capazes de aprisionar pequenas moléculas apolares, possibilitando diferentes 

aplicações. Nova Friburgo faz parte de um importante eixo têxtil nacional, que 

produz grande quantidade de resíduos sólidos. Neste estudo, foi avaliada a 

influência de retalhos de poliamida, transformados em pó de tecido, na aceleração 

da formação de hidratos de ciclopentano. Para isso, foi utilizado um novo aparato, 

recentemente desenvolvido pelo grupo, que permite o estudo simultâneo de 

múltiplas amostras nas mesmas condições de trabalho. Foi verificado um aumento 

no percentual de formação das amostras contendo o pó de tecido, quando 

comparadas às amostras sem aditivos: de 56% de formação, em 20 minutos, para 

97% com 0,0100 g de aditivo; 97,7% com 0,0140 g de aditivo e 79% para 0,0180g 

de aditivo. Dessa forma, este estudo apresenta uma aplicação ecológica à 

tecnologia de hidratos através do reaproveitamento de resíduos de confecções. 

 
Palavras-chaves: hidratos de gás, promotores cinéticos de hidratos de gás (KHP), 

reaproveitamento de resíduos têxteis 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Hidratos de gás são sólidos cristalinos e não estequiométricos compostos de 

gás e água. As moléculas de gás, são aprisionadas nas cavidades da estrutura 

23º CBECiMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
04 a 08 de Novembro de 2018, Foz do Iguaçu, PR, Brasil

8418

mailto:cathybucsky@me.com
mailto:cathybucsky@me.com


formada apenas por água, a partir de interações intermoleculares do tipo ligação de 

hidrogênio1,2,3. Cada molécula formadora de hidrato é enclausurada na estrutura 

cristalina, mantendo-se estável através de interações de van der Waals. Gases 

naturais são típicos formadores de hidratos, como por exemplo, o metano, etano, 

propano, isobutano, n-butano, nitrogênio, dióxido de carbono e gás sulfídrico2. Os 

hidratos que ocorrem naturalmente, no permafrost, podem representar uma grande 

fonte de energia primária. Esse tipo de composto pode, ainda, ser útil em transporte 

de longa distância e armazenamento de gás natural, uma vez que o hidrato pode 

ocupar de 150 a 170 vezes menos espaço que o gás correspondente nas condições 

padrões, sendo uma alternativa mais econômica e segura4.  

 O estudo de hidratos de gás é um tema de crescente interesse devido às 

suas aplicações práticas. Em especial, é proposta sua utilização como material no 

transporte e armazenamento de gases; purificação e separação de substâncias 

contaminantes, como os gases relacionados ao efeito estufa5,6,7. A implementação 

industrial dessa tecnologia está diretamente relacionada à cinética de formação e 

dissociação dos hidratos de gás.  

A tecnologia de hidratos, como um novo método, introduz o desafio de 

otimizar o conteúdo de gás, mantendo a estabilidade em condições brandas, 

seguras e econômicas. Para solucionar esse problema, o emprego de aditivos 

químicos aparece como uma estratégia, favorecendo a cinética de formação e, 

também, promovendo um incremento na capacidade de armazenamento do hidrato. 

Com esse enfoque, materiais ou superfícies hidrofóbicas podem ser 

empregados como promotores cinéticos de hidratos (KHP). Com destaque, pode-se 

citar o uso de polímeros de celulose modificada, que têm sido amplamente 

estudados como uma alternativa10,11.  

A cidade de Nova Friburgo está inserida em um importante e produtivo eixo 

têxtil nacional, com uma média de 1425 toneladas/ano de resíduos sólidos de 

confecções, que são destinados aos aterros sanitários12. O quadro produtivo da 

região enfatiza a extensão do impacto socioambiental do setor têxtil. Por isso, o 

presente trabalho, tem o intuito de viabilizar a utilização dos resíduos sólidos do 

setor e, simultaneamente, proporcionar alternativas sustentáveis à tecnologia de 

hidratos de gás, que tem vasta aplicação em engenharia e energia13,14. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para este trabalho, ciclopentano (Cp, Aldrich, 98%) foi utilizado como 

molécula a ser aprisionada pela estrutura cristalina. O resíduo têxtil de poliamida foi 

obtido em forma de pó, a partir de tecnologia em processo de patente, e é 

apresentado na Figura 1. Para fins de comparação, um aditivo comercial foi 

utilizado, o surfactante dodecilsulfato de sódio (SDS, Vetec, ultrapuro).  

 

 
Figura 1 - Resíduo têxtil sólido. A) Tecido residual antes da transformação. B) Tecido 
residual após transformação em pó. 
   

Para a formação dos hidratos, empregou-se gelo em pó, produzido através de 

nova metodologia de baixo custo desenvolvida para este projeto. O emprego de gelo 

em pó, tem como base a técnica na qual o hidrato é formado a partir de gelo, 

chamada de “ice seeding”. Essa técnica permite que a nucleação seja mais rápida 

do que seria em um sistema com água e molécula hóspede. Ainda, é possível uma 

melhor reprodutibilidade dos resultados no estudo dos hidratos, pois reduz o efeito 

de natureza estocástica de sua nucleação. O tamanho do pó de gelo tem influência 

no tempo de nucleação; quanto menor o tamanho de pó, mais rápido o processo irá 

ocorrer9,15. Dessa forma, definiu-se a utilização de gelo em pó, com tamanho 

controlado para os experimentos apresentados aqui. 
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Para a produção do gelo em pó, uma superfície plana metálica foi coberta 

com um tecido de trama fechada. O tecido, por sua vez, foi previamente 

impermeabilizado com spray comercial UltraDry Ecotrend. Assim, uma superfície 

superhidrofóbica foi obtida depositada no tecido, garantindo a formação de gotículas 

esféricas, que posteriormente são submetidas ao processo de congelamento. Para 

formar as gotículas de água destilada, um aerógrafo foi utilizado, com uma agulha 

de 0,5 mm e um bico de 0,5 mm. O processo é representado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Representação do processo de formação de pó de gelo esférico 

desenvolvido para este estudo. A) Adição de água destilada ao aerógrafo. B) Após 

aplicação do spray d’água na superfície superhidrofóbica, as gotas esféricas de 

água são formadas. 

 A etapa de avalição envolve a utilização do novo aparato experimental 

desenvolvido no laboratório, permitindo o estudo da formação de hidratos de 

ciclopentano na presença de aditivos. Com base em tecnologias de alto rendimento 

(High-Throughput Technologies - HTT), a avaliação de diferentes sistemas é 

garantida com maior economia de tempo e material. A aplicação dessa tecnologia 

permite uma rápida aquisição de dados experimentais, onde múltiplas amostras 

podem ser avaliadas paralelamente, contribuindo para a otimização do cronograma 

experimental planejado. Esse aparato possibilita a análise simultânea de múltiplas 

amostras, nas mesmas condições experimentais de temperatura e agitação 

magnética. 
O ciclopentano (Cp) é empregado como um modelo de hidrato alternativo. 

Essa molécula apolar forma um hidrato de estrutura sII, compatível, por exemplo, 

com os hidratos formados durante a produção de óleo e gás. A temperatura de 
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equilíbrio do hidrato de ciclopentano é 7,7°C, mas a principal vantagem na sua 

formação advém da possibilidade de utilizar sistemas à pressão ambiente.  

Todas as amostras são rapidamente adicionadas ao porta amostras (estante) 

que é ajustado ao banho de água acoplado ao sistema de agitação do aparato. Esse 

conjunto é mantido em um refrigerador para controle da temperatura. Cada sistema 

foi avaliado dez vezes a partir de uma nova alíquota de pó de gelo esférico. Após o 

teste, as amostras são descartadas, não sendo reaproveitadas em outras 

avaliações. A temperatura do sistema foi estabilizada em 3,0 ± 0,1 ºC. 

 As amostras consistem de tecido em pó, gelo em pó e ciclopentano. Três 

massas de tecido de poliamida foram avaliadas, sendo elas 0,0100 g, 0,0140 g e 

0,0180 g. Para fins de comparação, amostras contendo SDS (0,0140g) no lugar da 

poliamida também foram avaliadas, visto que este aditivo é um conhecido promotor 

de hidratos16. Ainda, amostras sem aditivos foram preparadas e avaliadas. Uma 

barra magnética lisa (3x5 mm) foi acrescentada em cada recipiente (tubo Eppendorf 

de 2 mL) para garantir a homogeneização da mistura, através de agitação 

magnética. 

 Depois de preparadas, as amostras foram colocadas no aparato experimental 

durante 20 min, com banho d`água a temperatura de 3,0 ± 0,1 ºC e agitação 

magnética com velocidade de rotação de 94,2 rad/s. Depois, foram levadas para a 

centrífuga, a 733,04 rad/s, durante 3 min. Ao final, com o auxílio de uma seringa, o 

líquido remanescente foi retirado e mantido em recipiente aberto, em capela de 

exaustão, até que todo o ciclopentano evaporasse (1 h) e, então, a massa de água 

foi quantificada com auxílio de balança analítica. 

 Desta forma, foi possível saber a massa de água utilizada na formação do 

hidrato de ciclopentano, 𝑀𝑀á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, através da diferença entre a massa de água utilizada 

inicialmente e a massa de água recolhida ao final do experimento.  

 A reação química que representa a formação dos hidratos é dada por (A) 

    

G + nH2O → 1 G.nH2O   (A) 

  

onde G representa o gás a ser aprisionado, n é o número de hidratação que 

depende de G e G.nH2O é o hidrato de gás. Para este projeto, G é o ciclopentano e 

o valor de n é 5,67, que consiste em um valor teórico que considera que todas as 

cavidades do hidrato estão ocupadas com ciclopentano2. 
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 A partir do valor de n e a quantidade de água utilizada na formação do 

hidrato, é possível calcular a massa de ciclopentano aprisionada, através da relação 

(B): 

 
𝑀𝑀á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

5,67
=  𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 (B) 

 

      

onde  𝑀𝑀á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 é a massa de água no hidrato e 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 é a massa de ciclopentano no 

hidrato. Com isso, o percentual de formação de hidrato foi calculado por (C): 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃çã𝑓𝑓 =  
𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑥𝑥 100 (C) 

 

 

onde 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑔𝑔𝑖𝑖 é a massa inicial empregada de ciclopentano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, a metodologia de análise desenvolvida foi testada empregando-

se SDS, um aditivo com comprovada influência no processo cinético de formação de 

hidratos de gás. A Figura 3, mostra a evolução do sistema em função do tempo de 

experimento. A formação do hidrato pode ser percebida pela modificação da cor da 

estrutura cristalina, passando de transparente (gelo) para branco (hidrato), como 

observado no sistema controle. Tanto o aparato, quanto a metodologia de preparo 

de amostras, foram otimizados a partir dessas avaliações com o sistema controle. 

 

     
           t1 = 120 s         t2 = 480 s     t3 = 780 s 

Figura 3 - Evolução em função do tempo (t1= 120 s, t2 = 480 s e t3= 780 s) de 

amostra formada por pó de gelo, ciclopentano e surfactante (sistema controle). 
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A nucleação dos cristais de hidratos, naturalmente estocástica, provoca uma 

grande dispersão nos resultados obtidos. Dessa forma, apesar de cada sistema ter 

um mínimo de 10 amostras avaliadas, apenas os resultados similares, e coerentes 

com o sistema, foram selecionados neste momento. 

A avaliação quantitativa foi realizada através do cálculo do percentual de 

formação, de acordo com as relações A, B e C. A Tabela 1 apresenta os principais 

resultados de formação das amostras analisadas, para recipientes sem aditivos, 

para recipientes com 3 diferentes massas do pó de tecido e, ainda, para sistemas 

com o aditivo comercial (SDS).  

 

Tabela 1 - Percentual de formação das amostras e o respectivo desvio padrão 

 Amostras 

Experimentos Sem aditivo 
Com 0,0100 g 

de pó de tecido 

Com 0,0140 g 
de pó de 

tecido 

Com 0,0180 
g de pó de 

tecido 

Com 0,0140 g 
de surfactante 

1 51% 98% 96% 84% 100% 

2 58% 100% 99% 85% 100% 

3 58% 93% 98% 69% 100% 

Desvio padrão 3,3% 2,9% 1,2% 7,3% 0% 

 
É observado que na presença do tecido de poliamida em pó, o percentual de 

formação é maior quando comparado à formação sem aditivo. Percebe-se que para 

0,0100 g e 0,0140 g de tecido em pó, o percentual de formação é quase total. Pode-

se concluir que o aditivo avaliado neste estudo tem grande potencial frente aos 

aditivos comerciais, com a grande vantagem de ser facilmente removido, via 

filtração, garantindo a recuperação da água para possível reaproveitamento. Ainda, 

a reutilização de resíduos sólidos têxteis, com grande impacto ambiental na região 

de Nova Friburgo, garante um caráter ecológico para o emprego da tecnologia de 

hidratos de gás para diversas aplicações, dentre elas, o processo de dessalinização 

da água do mar. 

A partir dos resultados preliminares apresentados neste trabalho, está em 

análise um novo conjunto de experimentos, com diferentes tamanhos de pó, tanto de 

tecido quanto de gelo, com o intuito de otimizar os parâmetros necessários para a 

formação de hidratos de ciclopentano, através da nova metodologia desenvolvida. 
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CONCLUSÃO 

 
 Os resultados obtidos mostram que é possível empregar os resíduos têxteis, 

na forma de pó, para alcançar um alto percentual de formação de hidrato de 

ciclopentano. Com o mesmo tempo de formação, apresenta-se, neste trabalho, um 

aditivo ecológico, de fácil remoção, com desempenho de formação muito similar aos 

produtos já conhecidos na literatura. 
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EVALUATION OF TEXTILE SOLID WASTE AS PROMOTERS OF CYLOPENTANE 

HYDRATES 

 

ABSTRACT 

Gas hydrates are crystalline compounds formed by water molecules, capable of 

imprisoning small nonpolar molecules, allowing different applications. Nova Friburgo 

is part of an important national textile axis, which produces large amounts of solid 

waste. In this study, the influence of polyamide textile, transformed into powder, in 
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the acceleration of cyclopentane hydrate formation was evaluated. For this, a new 

apparatus, recently developed by our group, was used, which allows the 

simultaneous study of multiple samples in the same working conditions. An increase 

in the percentage of formation of the samples containing the textile powder was 

observed when compared to samples without additives: from 56% formation in 20 

minutes to 97% with 0.0100 g of additive; 97.7% with 0.0140 g of additive and 79% 

for 0.0180 g of additive. Thus, this study presents an ecological application to the 

hydrate technology through the reuse of textile residues. 

 
 
 
Keywords: gas hydrates, kinetic gas hydrate promoters (KHP), reuse of textile waste 
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