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Introdução 

 O descarte mundial de filtro de cigarro nas ruas, 

praças, rios, entre outros locais é estimado em 

cerca de 4,5 trilhões de unidades por ano e a 

degradação destes materiais pode levar de 5 a 10 

anos [1].   

 Este trabalho caminha paralelamente à estudos 

realizados no Grupo de Catálise e Reatividade 

Química da UFAL que utiliza filtros de cigarros 

descartados na natureza como template no preparo 

do TiO2. Logo, a fim de verificar a viabilidade do 

processo de síntese do TiO2, e principalmente se o 

mesmo é ambientalmente correto, foram 

investigados por SPME-GC-MS os compostos 

voláteis gerados na degradação térmica do filtro (na 

etapa da calcinação). 

Resultados e Discussão 

 Primeiramente foram determinadas através da 

análise térmica (Fig. 1) as principais temperaturas 

de perda de massa do filtro de cigarro que serviu 

como template para a preparação do catalisador.  

Figura 1. Análise termogravimétrica do filtro de 
cigarro com o catalisador TiO2. 
  De acordo com o termograma apresentado na 
Fig.1 foram escolhidas quatro temperaturas de 
estudo, 70 °C, 230 °C, 370 °C e 510 °C. 
 A metodologia analítica é uma adaptação de 
Bortoluzzi, J.H. e col.

2
 e consiste em extrair os 

compostos voláteis gerados com uma fibra de 
SPME (micro-extração em fase sólida) contendo a 
fase CAR/DVB/PDMS por 30 minutos, a qual estava 
localizada na saída de um forno tubular sob fluxo de 
N2. Em seguida esta fibra foi levada para o injetor do 
cromatógrafo gasoso que estava aquecido a 270 °C 
e permaneceu neste por 15 minutos.  
 Através da comparação dos espectros de massa      
obtidos com o banco de dados da biblioteca NIST 
2008 foram tentativamente identificados 31 
compostos. 

 Na primeira temperatura, 70 °C foram 
tentativamente identificados 9 compostos (Fig. 2). 
Nas outras temperaturas 230 °C, 370 °C e 510 °C 
foram tentativamente identificados, 10, 8 e 4 
compostos respectivamente.  

Figura 2. Cromatograma de íons totais obtido dos 
compostos voláteis gerados na degradação térmica 

do material a 70 C. 1-isopropanol, 2-nitroetanol, 3-2-propoxi 
etanamina, 4-ácido acético,1-metil-éster, 5-3-metil, hexano, 6-
heptano, 7-Metil, ciclohexano, 8-etil ciclopentano e 9-tolueno. 

 Analisando os 31 compostos percebe-se que o 

isopropanol está presente em todas as temperaturas 

de degradação estudadas, porém ele é o composto 

majoritário somente nas duas primeiras 

temperaturas, provavelmente devido a proximidade 

do seu ponto de ebulição. O composto majoritário 

nas duas últimas temperaturas empregadas foi o 

ácido acético que é proveniente da degradação do 

papel, ou seja, degradação da celulose. Essa 

degradação térmica produz aldeídos, ácidos, entre 

eles o ácido acético, cetonas e alcoóis. Várias 

destas classes de compostos foram encontradas 

nas temperaturas estudadas. 

Conclusões 

 Com o desenvolvimento da metodologia analítica foi 

possível identificar os compostos voláteis gerados 

na degradação térmica do filtro de cigarro utilizado 

como template para a produção de catalisadores. A 

maioria dos compostos formados é proveniente da 

degradação do papel e, portanto são transferidos 

diariamente para o meio ambiente, logo este 

trabalho não causa problemas atmosféricos e pode 

ser utilizado rotineiramente. 

Agradecimentos 

CNPq 
1 Zhao, J.; Zhang, N.; Qu, C.; Wu, X.; Zhang, J.; Zhang, X., Ind. Eng. 

Chem. Res. 2010, 49, 3986. 
2 Bortoluzzi, J.H.; Pinheiro, E.A.; Carasek, E.; Soldi, V. Polym.  Degrad  

Stab  2005, 89, 33. 


