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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Este trabalho teve o objetivo de analisar os óleos e
gorduras residuais (OGR) para o uso na hidrólise imediata
com água subcrítica para geração de ácidos graxos livres
destinados a produção de biodiesel. Foi investigado o
pré‐tratamento do OGR para redução de materiais
particulados e compostos saponificáveis presentes nessa
matéria‐prima. Após o pré‐tratamento, o OGR
apresentou uma redução superior a 90% do seu índice de
acidez em todas amostras testadas. O OGR também foi
caracterizado quanto a sua viscosidade cinemática,
composição de ácidos graxos e Ressonância Magnética

Nuclear Protônica (RMN+), que identificaram grandes
semelhanças entre o OGR e o óleo de soja refinado. Foi
verificado que o ácido linoléico representa o principal
componente (%), em ambos os óleos testados e através
da análise de composição do OGR foi calculada uma
massa molecular de 873 g/mol. Portanto, devido aos
resultados obtidos, a reação de hidrólise imediata com
água subcrítica será a próxima etapa deste trabalho onde
se espera obter uma contribuição efetiva em uma nova
rota de produção de alquil ésteres, através da reação de
esterificação dos ácidos graxos livres.

PALAVRAS‐CHAVE: óleos de cozinha residuais, hidrólise, água subcrítica, ácidos graxos livres, biodiesel.

HYDROLYSIS OF WASTE FRYING OILS IN SUBCRITICAL WATER FOR FREE FATTY ACIDS
PRODUCTION: PRETREATMENT AND CHARACTERIZATION OF WFO
ABSTRACT
This study analysed the waste frying oils (WFO) for its use
in hydrolysis with subcritical water to generate free fatty
acids for biodiesel production. Pre‐treatment of WFO for
reducing particulate material and saponified compounds,
present in this raw material, were investigated. After the
pre‐treatment, the WFO showed a reduction of more
than 90% of its acid number in all samples tested. The
WFO was also analysed by its kinematic viscosity, fatty
acid composition and proton Nuclear Magnetic
Resonance (NMR +), which identified strong similarities

between WFO and refined soybean oil. It was found that
linoleic acid is the main component (%), in both tested
oils, and through the fatty acid composition analysis of
WFO a molecular weight of 873 g/mol was calculated.
Therefore, due to the results obtained, the immediate
reaction of hydrolysis with subcritical water will be the
next step of this work where it is expected to obtain an
effective contribution in a new production route of alkyl
esters by esterification of free fatty acids.

KEYWORDS: waste frying oils, hydrolysis, subcritical water, free fatty acids, biodiesel. .

HIDRÓLISE DE ÓLEOS DE COZINHA RESIDUAIS UTILIZANDO ÁGUA SUBCRÍTICA PARA
PRODUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS LIVRES: PRÉ‐TRATAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO OGR
1. INTRODUÇÃO
O crescimento das emissões de gases de efeito estufa, em especial CO2, enxofre e
hidrocarbonetos aromáticos se deve principalmente ao considerável aumento do consumo de
combustíveis fósseis nos últimos anos. Com o objetivo de reduzir a quantidade dessas emissões e
amenizar futuros impactos ambientais, a busca por combustíveis renováveis se tornou mais forte
e desenvolvida em muitos países (De Jong, 2013). Entre os combustíveis alternativos, o biodiesel
se destaca como uma forma promissora para diminuir determinadas emissões atmosféricas
(Janaun e Eliis 2010), bem como reduzir a dependência de importação de derivados de petróleo
pelo Brasil.
O estimulo à produção de biocombustíveis em larga escala no Brasil representa uma grande
expansão do desenvolvimento e aperfeiçoamento de rotas de produção de biodiesel. Dentre as
vantagens deste biocombustível se destaca suas características de não‐toxico, biodegradável e
proveniente de óleos vegetais renováveis, sendo, portanto, considerado ambientalmente
sustentável. Atualmente, a norma ASTM D 6751 da American Society for Testing and Materials
define a especificação do biodiesel quanto à sua acidez e composição.
Existem diversos procedimento para atingir a qualidade requerida do biodiesel. Geralmente,
este biocombustível é produzido através da transesterificação de triglicerídeos com o uso de
metanol, ou pela reação de esterificação dos ácidos graxos livres, obtidos através de uma hidrólise
prévia. (Saka et al., 2006). Dentro destas duas metodologias, o biodiesel pode ser produzido a partir
de reações não catalíticas ou catalíticas, com processos homogêneos e heterogêneos (Hassan e
Kalam, 2013). Além disso, em estudos recentes, experimentos realizados em condições sub e/ou
supercríticas, resultaram em uma boa performance na geração deste biocombustível (Ju et al.
2013, Alves et al. 2013, Sawangkeaw et al. 2011, Maçaira et al. 2011).
A utilização de água com temperaturas mantidas dentro do intervalo do seu ponto de ebulição
(100oC) e seu ponto crítico (374oC) conservada no estado líquido, caracteriza o estado subcrítico
da água. Para a hidrólise do óleo, a água subcrítica oferece uma maior solubilidade no óleo devido
à modificação de suas propriedades, como a redução da sua constante dielétrica com o aumento
da temperatura (Carr et al., 2011). Dessa forma, a água em condições subcríticas na hidrólise atua
tanto como reagente, e como solvente da reação (Pinto e Lancas, 2006, King et al.1999). Nesse
contexto, também vale ressaltar que de acordo com os estudos de Alenezi et al. (2010) e Milliren
et al. (2013), a medida que os ácidos graxos livres são formados na reação de hidrólise de óleos
vegetais, eles agem como catalisadores ácidos, capazes de acelerar sua própria reação.
O presente trabalho teve o objetivo de investigar a viabilidade da utilização de óleos de cozinha
residuais na obtenção de ácidos graxos livres para produção de biodiesel, através da reação de
hidrólise com água em estado subcrítico. O uso do OGR foi explorado quanto ao seu pré‐
tratamento e caracterização. Na reação de hidrólise será investigado a influência dos parâmetros
operacionais no rendimento da reação, através da análise dos produtos obtidos pelas técnicas de
cromatografia gasosa (CG) e HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Através da

caracterização e utilização do OGR, este trabalho visa contribuir no desenvolvimento de uma nova
rota de produção de biodiesel inteiramente benigna ao meio ambiente.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O OGR recebido como doações de estabelecimentos das regiões metropolitanas de Salvador no
Laboratório de Energia e Gás da Universidade Federal da Bahia foi pré‐tratado e caracterizado
antes da reação de hidrólise. Foi utilizada água destilada e deionizada nas etapas de pré‐
tratamento e será utilizada na próxima etapa do presente trabalho, a hidrólise do óleo. Na etapa
de caracterização e pré‐tratamento do OGR também foram utilizados hidróxido de potássio (85%)
e hidróxido de sódio (97%) fornecidos pela Fmaia, assim como solução de éter etílico e álcool
etílico, ambos P.A. do mesmo fornecedor. As reações de hidrólise serão futuramente conduzidas
no reator Parr com capacidade de 1 L. Este reator possui controladores de pressão, temperatura e
velocidade de agitação
2.1. Pré‐tratamento do OGR
Para a remoção de compostos que podem interferir na reação de hidrólise e subsequente
produção de biodiesel, o pré‐tratamento do óleo foi constituído por duas etapas: filtração e
neutralização. Com o intuito de eliminar materiais sólidos, diferentes amostras do óleo foram
filtradas. Após a filtração, foi realizada a etapa de neutralização para a redução de ácidos graxos
livres e materiais saponificáveis. Nesta última etapa, o OGR foi neutralizado pela adição de
hidróxido de sódio, seguido por lavagens com água destilada para remoção de impurezas. A etapa
de lavagem do óleo após sua neutralização está ilustrada na Figura 1.

Figura 1 – Lavagem do OGR no pré‐tratamento

2.2. Caracterização do OGR
Na caracterização do óleo foi feita a análise de índice de acidez (I.A.) antes e após o pré‐
tratamento. O I.A. foi obtido através da adição controlada de hidróxido de potássio até a completa
neutralização do óleo, relatada a partir da adição de um indicador de pH. O SCHOTT CT 52 foi
utilizado para medir a viscosidade cinemática do óleo através do tempo de escoamento do óleo
dentro do capilar de no 200. As análises elementares de ácidos graxos (CHNOS) e ressonância
magnética nuclear protônica (RMN+) também foram realizadas no intuito de definir os principais
componentes do OGR e calcular a sua massa molecular. Para realizar uma análise comparativa dos
resultados obtidos na caracterização do OGR, foram feitas análises do óleo de soja refinado Sinhá,
adquirido pelo Laboratório de Energia e Gás da UFBA.
2.3. Hidrólise do OGR e caracterização dos produtos
A próxima etapa do processo são as reações de hidrólise do OGR que serão conduzidas no
reator Parr em diferentes condições. Os experimentos serão realizados com temperaturas de 200
até 350oC. Será utilizado um excesso de água para favorecer a reação, sendo aplicada uma
proporção experimental entre água e óleo de 4:1 e 6:1 (v/v). O tempo de residência da reação irá
variar entre 20 e 40 minutos com análise de amostras a cada 10 minutos. Enquanto isso, a pressão
será mantida constante (18 MPa) em todos os experimentos, com uma velocidade de agitação fixa
em 700 rpm.
Para a reação de hidrólise, o óleo e a água serão inseridos no reator e mantidos em descanso
até que o reator atinja a temperatura e pressão requeridas. Após agitação dos reagentes, durante
o tempo de reação previamente determinado, se espera a produção de glicerol e ácidos graxos
livres. A água, contendo glicerol, será separada da fase oleosa, que contém ácidos graxos livres,
através de decantação, permitindo a caracterização dos produtos obtidos.
Na caracterização dos produtos, será investigado o rendimento da reação de hidrólise através
das análises de cromatografia gasosa (CG Varian 3800A), juntamente com a análise elementar e
RMN+ para definir as composições e respectivas modificações nos ácidos graxos livres obtidos.
Similarmente, também será feita a avalição do rendimento do glicerol nessa reação de hidrólise. O
fluxograma esquemático do processo está representado pela Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma do processo

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Hidrólise do OGR e caracterização dos produtos
Antes do seu pré‐tratamento, o OGR derivado de estabelecimentos das regiões metropolitanas
de Salvador‐Ba exibiu um I.A. médio de 7,9 mg KOH/g de óleo. No intuito de ser submetido a reação
de hidrólise sem as interferências conhecidas, o óleo foi filtrado e neutralizado, resultando em uma
perda de aproximadamente 15% da matéria‐prima. Depois do pré‐tratamento o índice de acidez
do OGR foi testado novamente e comparado ao índice de acidez do óleo de soja refinado, Sinhá. A
Tabela 1 apresenta os resultados obtidos nas análises de I.A., onde é observado que o pré‐
tratamento alcançou uma redução superior a 90% dos materiais saponificáveis presentes na
amostra.
Tabela 1 – Resultados de Índice deacidez (I.A.)
Experimento
1
2
3
Média do I.A.
(mg KOH/g óleo)

OGR bruto

OGR tratado

Óleo de Soja refinado

7.61
8.18
7.85

0.62
0.56
0.59

0.84
0.70
0.65

7,9

0,6

0,7

A análise de viscosidade cinemática do OGR e do óleo refinado foram realizadas no SCHOTT CT
52 à 40oC. A viscosidade cinemática, calculada a partir do tempo de escoamento do óleo, foi de
34,6cSt para o OGR, valor relativamente próximo ao valor do óleo de soja testado que foi de
39,4cSt. Para avaliar a composição do OGR e calcular sua massa molecular, a análise elementar dos
ácidos graxos também foi realizada. Os resultados da composição de ácidos graxos do OGR são
mostrados na Tabela 2, onde se verifica que os maiores representantes do OGR são o ácido
linoléico, o ácido oléico e o ácido palmítico. A partir deste resultado obtido foi calculada uma massa
molecular de 873 g/mol do OGR.
Tabela 2 – Análise da Composição dos Ácidos Graxos do OGR
Ácidos Graxos
C16:0
C18:0
C18:1ω9 cis
C18:1ω9 trans
C18:2ω6 cis
C18:2ω6 trans
C18:3ω3
C20:0

Nomenclatura
Ácido Palmítico
Ácido Esteárico
Ácido Oleíco
Ácido Eláidico
Ácido Linoléico
Ácido Linolelaídico
Ácido Linolênico
Ácido Eicosanóico

Amostra 01 (%)
11,33
3,53
22,71
1,49
54,82
0,18
5.62
0,32

Amostra 02 (%)
11,48
3,53
21,73
1,43
55,67
0,16
6
0

Óleo de Soja (%)
12,50
0,65
27,81
‐
54,19
‐
4,67
‐

Conforme estudos publicados anteriormente, a análise de RMN+ do OGR apresentou resultados
similares ao espectro obtido por outros autores (Geris et al., 2007, Candeia, 2008). Deste modo, a
presença de grupos característicos da molécula do óleo de soja foi confirmada a partir da análise
de RMN+. Os picos detectados na Figura 3 por essa análise foram identificados através dos seus
conjuntos de sinais, apresentados na Figura 4.

Figura 3 – Análise de RMN+ do OGR

Figura 4 – Identificação dos picos detectados na análise de RMN+ do OGR (Adaptado de Candeia,
2008)

Após a reação de hidrólise, a análise elementar e a análise de RMN+ do OGR serão comparadas a do
óleo hidrolisado. A partir dessa comparação serão avaliadas as modificações na molécula do óleo e a
geração de ácidos graxos livres.
4. CONCLUSÃO
No presente trabalho os experimentos de pré‐tratamento do OGR e suas respectivas
caracterizações de índices de acidez do OGR bruto e tratado foram realizados. Também Foram
feitas as análises de viscosidade cinemática, análises elementares de ácidos graxos (CHNOS) e
ressonância magnética nuclear protônica (RMN+). Os resultados obtidos do OGR exibiram
características similares a de estudos anteriores, a viscosidade cinemática e o índice de acidez
obtidos após seu pré‐tratamento foram próximos ao do óleo de soja refinado.
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RESUMO
A gasolina, derivado do petróleo, é um dos mais
consumidos combustíveis no Brasil. Esse combustível é
composto por alguns contaminantes, como enxofre, que
polui o ar atmosférico junto com outros elementos,
como o nitrogênio, entre outros compostos, que causam
corrosão e alguns casos a diminuição na vida útil do
motor. A gasolina tende a ser adulterada devido à falta
de inspeção periódica, nos postos de combustíveis, o
que permite que o ato de adulteração cresça
ultrapassando, assim, os limites permitidos pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP). Com isso, este trabalho tem como objetivo
analisar físico‐quimicamente a gasolina em alguns
postos do estado da Paraíba, visando a detectar

qualquer tipo de adulteração ou irregularidade nesse
combustível. De um modo geral, as análises foram: os
testes de destilação, análise do teor de enxofre, massa
específica, teste da proveta, aspecto e cor. Os resultados
das amostras de gasolina coletadas em diferentes
localizações do estado e analisadas apresentaram com
índices consideráveis de conformidade. Para o teor de
álcool na gasolina, apenas uma amostra houve uma
porcentagem além do limite permissível pela ANP.
Quanto à destilação, todas as amostras apresentaram
resultados dentro do especificado pelas normas e pela
ANP, assim como os demais ensaios.

PALAVRAS‐CHAVE: Gasolina, Adulteração, Físico‐Química, Álcool.

PHYSICAL‐CHEMICAL ANALYSIS OF GASOLINE QUALITY FROM THE STATE OF PARAÍBA
ABSTRACT
Gasoline is one of the fuels consumed in Brazil. This fuel
is composed of a few contaminants such as sulfur that
pollute atmospheric air along with other elements such
as nitrogen and other compounds which cause corrosion
and in some cases the decrease in useful life of engines..
Gasoline tends to be adulterated due to lack of periodic
inspection, at gas stations, which allows the act of
tampering grow, thus exceeding the limits allowed by
the National Agency of Petroleum, Natural Gas and
Biofuels (ANP)). Thus, this work aims to analyze physical‐
chemically the gasoline from some petrol stations in the
state of Paraiba to detect any adulteration or

irregularities in the fuel. In general, the analyses were
distillation tests, sulfur content, density, test tube,
appearance and color. The results showed that gasoline
collected and analyzed at different locations of the state,
indicated considerable levels of compliance. For the
alcohol content in gasoline, only one sample had a
percentage beyond the allowable limit permitted by
ANP. For distillation, as well as other tests, all samples
presented results within the specified rules from the
ANP.

KEY‐WORDS: Gasoline, Adulteration, physical‐chemical, Alcohol.

ANÁLISE FÍSICO‐QUÍMICA DA QUALIDADE DA GASOLINA NO ESTADO DA PARAÍBA
INTRODUÇÃO
A gasolina é um derivado do petróleo que constitui uma composição bastante complexa,
composta basicamente por hidrocarbonetos saturados, olefinas e aromáticos e, em menor
quantidade, por substâncias cuja formula contém átomos de enxofre, nitrogênio, oxigênio e
metais que conferem certo grau de instabilidade ao produto.
O Brasil é autossuficiente em petróleo, porém possui um dos preços mais elevados da
gasolina. Alguns especialistas no assunto revelam que quase 60% do preço da gasolina
correspondem a impostos, podendo variar em função de múltiplos fatores como: cargas
tributárias, concorrência com outros postos na mesma região e a estrutura de custos de cada
posto. Em virtude de toda problemática envolvida no contexto da taxa a ser paga pela gasolina, o
histórico de adulteração da gasolina começou a crescer exponencialmente, ultrapassando os
limites permitidos pela Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Desde 2013, a gasolina vem sendo vendida nos postos com a adição de 25% de álcool,
antes esse valor era de 20%, esse percentual foi criado para a diminuição de poluentes e também
para melhorar a limpeza do motor. Sem a confiança dos 100% de gasolina pura, os donos dos
postos podem a vir adulterá‐la o mesmo, com a adição de qualquer produto que modifique e/ou
transforme suas características originais.
Desse modo, torna‐se um caso de extrema relevância e de grande ocorrência em todo o
âmbito nacional, levando assim órgãos responsáveis em fiscalizar com maior intensidade e coibir
esse fato. Dentre os solventes mais usados na adulteração da gasolina estão o óleo diesel,
querosene e refinados petroquímicos (TEIXEIRA et al., 2001), além do solvente de borracha
(DAGOSTIN, 2003) e o excesso de álcool anidro (OLIVEIRA et al., 2004).
Os combustíveis adulterados podem gerar ações sobre os automóveis e consequentemente
sobre o meio ambiente, tendo em vista que a combustão – que liberam compostos do tipo NOx e
SOx – é causador de um grande impacto ambiental, ou seja, o efeito estufa. As principais
consequências dessa adulteração são de intervenção direta nos veículos, sendo inicialmente
observados pelos consumidores os danos provocados no próprio veículo.
Segundo TAKESHITA (2006), uma gasolina com excesso de álcool anidro provoca a
desregulagem do motor e elevação do índice do consumo de combustível. Além disso, o álcool,
com o tempo e através do contato com as partes metálicas, provoca corrosão que entra em
contato com o combustível, consequentemente faz‐se necessária a abertura do motor para
manutenção, limpeza e até mesmo substituição de peças danificadas. No caso da adição de
solventes, como o tolueno, ela provoca a deterioração de tubos e mangueiras de borracha, cujos
resíduos tendem a depositar‐se no diafragma da bomba da gasolina. Um diafragma sujo tem seu
poder de sucção diminuído, o que será sentido pelo veículo caso este necessite vencer obstáculos
como rampas e ladeiras.
A portaria nº 309, de 27/12/2001, da ANP, estabelece as especificações para a
comercialização de gasolinas automotivas em todo o território nacional e define obrigações dos
agentes econômicos sobre o controle de qualidade do produto. O Regulamento Técnico nº 5 de
2001, contido na Portaria citada anteriormente, estabelece as especificações para a realização

dos ensaios da gasolina. Em vista disso, a finalidade dessa portaria é identificar e localizar
produtos que não atendam às especificações técnicas (composições físico‐químicas)
determinadas por essa agência.
De um modo geral, os limites estabelecidos para os testes de destilação, análise do teor de
enxofre, massa específica, teste da proveta, aspecto e cor são elevados para permitir a
identificação da adulteração da gasolina, obedecendo a uma série de intervalos que caracterizam
a qualidade do combustível. Segundo a portaria nº 309 da ANP, as análises são feitas para
especificar a qualidade do produto, tendo em vista que todas as análises obedecem a um
padrão/norma adotado pela ANP, para especificar produtos de qualidades que permitam um
bom desempenho nos motores.
Com base nos limites estabelecidos por essa Portaria, propôs‐se aqui realizar um estudo da
eficácia destas análises de qualidade de combustíveis, detectar qualquer tipo de adulteração ou
irregularidade no combustível, bem como auxiliar o controle e identificação das amostras
incompatíveis. Assim, o principal objetivo é o de investigar experimentalmente em escala de
laboratório, parâmetros físico‐químicos que monitorem a qualidade da gasolina automotiva.

PARTE EXPERIMENTAL
Amostras de gasolina
Esta pesquisa, realizada no Laboratório de Combustíveis e Materiais (LACOM), da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), tem como materiais a serem analisados os combustíveis
adquiridos em postos de gasolina. Esses, escolhidos aleatoriamente, estão situados nas cidades
de Campina Grande, Sousa e João Pessoa, caracterizando regiões desde o litoral até o sertão, do
estado da Paraíba. O material a ser observado compõe 3 (três) amostras. Após a coleta, elas, que
se encontravam em temperatura ambiente, foram armazenadas em recipientes de vidro na cor
âmbar, transferidas para caixas térmicas e transportadas para o LACOM.
As amostras de gasolina foram submetidas a ensaio de aspecto e cor, teor de enxofre,
destilação, determinação da massa específica a 20 °C e determinação do teor de álcool etílico. Os
valores da massa específica, do teor de álcool, das temperaturas da primeira gota e dos 10, 50 e
90% evaporados, do ponto final e o teor de resíduo foram tabelados e analisados de acordo com
as normas estabelecidas pela Portaria nº 309, de 27 de dezembro de 2001, da Agência Nacional
de Petróleo.
Ensaio de destilação da gasolina
O ensaio de destilação da gasolina foi realizado de acordo com a norma da ABNT NBR
9619/2009. Esse ensaio teve como objetivo principal avaliar as características de volatilidade e
desempenho da gasolina, bem como verificar possíveis adulterações fraudulentas. O método
estabelece as temperaturas máximas admissíveis para os volumes evaporados (10, 50 e 90%),
bem como o ponto final de ebulição e o resíduo, de acordo a portaria supracitada.

Massa específica
A determinação da massa específica da gasolina foi realizada de acordo com a norma ABNT
NBR 14065/2006, respeitando a temperatura exigida pela portaria de 20°C.
Teor de Etanol
A determinação do teor de álcool na gasolina foi realizada de acordo com a norma ABNT
NBR 13992/2009, atentado para os intervalos máximos permitidos de etanol na gasolina.
Teor de enxofre
A determinação do teor de enxofre na gasolina foi realizada de acordo com a norma ASTM
D7039‐13, respeitando os limites dos intervalos correspondentes a gasolina.
Aspecto e cor
A determinação do aspecto e da cor na gasolina foi realizada de acordo com a norma ABNT
NBR ‐14954

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos físico‐quimicamente estão representados nas tabelas de 1 a 4.
Na Tabela 1, pode‐se verificar os resultados do PIE (Ponto Inicial de Ebulição), 10% volume
evaporado, 50% volume do evaporado, 90% volume evaporado, PFE (Ponto Final de Ebulição), o
resíduo e a perda do volume da amostra. Esse ensaio da destilação é realizado para ser a
verificação da qualidade da gasolina e mede as características da volatilidade. As amostras A, B, C
estão todas dentro dos padrões da destilação, entre os valores permissíveis para cada fração que
a ANP determina, ou seja, a combustão dessas gasolinas estão sendo eficientes e o motor terá,
assim, um bom desempenho.

Tabela 1 – Resultados obtidos no processo de Destilação

PIE
10% v/v
50% v/v
90% v/v
PFE
Resíduo
Perda

Amostra A
35,4 °C
53,4 °C
71,5 °C
162,7 °C
201,4 °C
1,4 mL
1,3 mL

Amostra B
37,5 °C
51,2 °C
71,0 °C
160,8 °C
191,6 °C
1,6 mL
1,9 mL

Amostra C
40,7 °C
53,7 °C
71,8 °C
156,4 °C
207,9 °C
1,1 mL
1,0 mL

LIMITES
Anotar
65,0 máx
80 máx
145,0 – 190,0
220,0 máx
2,0 máx
Anotar

Tabela 2 – Resultados obtidos para a Massa Específica (M.E.) A 20°C
Amostras
A
B
C

M.E observada (g/cm³)
0,74704
0,74711
0,74519

M. E corrigida (kg/m³)
747,0
747,0
745,2

Na tabela 2, são apresentadas os valores da massa específica da gasolina a 20°C, mostrando
que todas as amostras analisadas estão especificadas dentro os padrões de conformidade
quando se situam normalmente entre 0,73000 e 0,77000 g/cm³. De acordo com a análise das
amostras, todas estão dentro dos limites estabelecidos, conferindo conformidade na massa
específica, já que valores maiores indicam possíveis adulterações.
Tabela 3 – Resultados obtidos para Aspecto e Cor
Amostras
A
B
C

Aspecto
Límpido e Isento de impurezas
Límpido e Isento de impurezas
Límpido e Isento de impurezas

Cor
Amarela
Amarela
Verde

A tabela 3 representa os resultados no teste de aspecto e na cor das gasolinas. Todas as
amostras conferem o aspecto límpido e isento de impurezas e tem a cor variando de amarela
(gasolina C) ou verde, quando aditivada. Para determinação do aspecto seguiu‐se a orientação da
norma ABNT NBR ‐14954, em vigor no período de realização deste trabalho, segundo a qual a
gasolina deve apresentar‐se "límpida e isenta de impurezas".
Lembrando que essas amostras de gasolinas não contêm contaminantes e não ocorreu o
processo de corrosão, não reduzindo, assim, a vida útil dos filtros de combustíveis, que danificam
o funcionamento do motor.
Os teores de enxofre nas gasolinas podem ser verificados na Tabela 4:
Tabela 4 – Resultados obtidos para o Teor de Enxofre (S‐50)
Amostras
A
B
C

Teor (ppm)
44
36
40

Limites (ppm)
≤50
≤50
≤50

A partir dessa tabela, pode‐se observar que os teores ficaram dentro dos limites
permissíveis, que são abaixo ou igual a 50 ppm. A amostra que teve uma maior concentração de
enxofre foi a do tipo A, com 44 ppm.
Segundo Trindade (2013), esta diminuição vem sendo gradativa, em 2009 o índice era de
500 mg/kg e em 2013 era de 200 mg/kg. Em função do processo de refino adotado, a nova

gasolina poderá apresentar coloração mais clara e odor diferenciado. Com essa medida estima‐se
que haverá redução da emissão de enxofre na atmosfera em 94% e a emissão de poluentes, em
até 59%, no médio e longo prazo, nos veículos mais modernos. Além de prejudicial à saúde e ao
meio ambiente, o enxofre em concentrações elevadas pode danificar o motor do automóvel,
além de reduzir a eficiência dos catalisadores nos mesmos.
Tabela 5 – Resultados obtidos para o Teor EHC (Etanol Hidratado Combustível)
Amostras
A
B
C

Vlido (mL)
62,5
62,5
64,0

Teor AHC (%)
25
26
28

Segundo a ANP, a porcentagem obrigatória de etanol anidro combustível que deve ser
adicionado na gasolina é de 25%, sendo que a margem de erro é de 1% para mais ou para menos.
Com esses dados, observa‐se que os valores das amostras A e B ficaram dentro dos limites
permissíveis. A amostra C se diferencia e teve uma maior concentração de etanol com 28 % de
álcool hidratado no combustível (AHC), alterando a octanagem da gasolina e as emissões dos
poluentes. Devido a esse fato, a amostra passou por três repetições para obter uma média total
das análises, mantendo o mesmo teor, conforme a tabela abaixo.
Tabela 6 – Repetições para Amostra C (não‐conforme)
Repetições
1
2
3

Vlido (mL)
64,5
64,5
64,5

AHC (%)
28
28
28

Portanto, a amostra C contínua fora da especificação, que seria de 25%, sendo considerado
um combustível adulterado.
CONCLUSÕES
Destarte, das três amostras de gasolina coletadas em diferentes localizações do estado da
Paraíba e analisadas, através dos ensaios de aspecto, massa específica, teor de etanol, destilação,
os resultados obtidos apresentaram com índices consideráveis de conformidade. Para o teor de
álcool na gasolina, apenas uma amostra obteve uma porcentagem além do limite permissível
pela ANP, a Quanto à destilação, todas as amostras apresentaram resultados dentro do
especificado pelas normas e pela ANP, assim como os demais ensaios.
Dessa forma, conclui‐se que as gasolinas analisadas estão adequadas para o consumo, nos
automóveis, sem grande risco de perda na eficiência e eficácia do motor, bem como poluem
menos devido ao baixo teor de enxofre, e, também, comprovou‐se a não adulteração das
mesmas.
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RESUMO
O beneficiamento de óleos e gorduras residuais
consiste basicamente em operações de peneiramento e
decantação. O material sólido retido no peneiramento é
denominado borra, sendo geralmente descartado em
aterros sanitários. O projeto realizado buscou
inicialmente a caracterização da borra e a análise do
processo de reciclagem de OGR’s realizado pela
Camapet. Os primeiros resultados apontaram a
existência de quantidades significativas de material

graxo na borra, a posterior análise do processo de
reciclagem permitiu sugerir modificações nas etapas do
beneficiamento, que permitem a redução da quantidade
de borra gerada e o aumento na qualidade do produto
final. A destinação final mais adequada para as borras é
a compostagem, quando esta não for possível o descarte
controlado em aterro sanitário deverá ser realizado,
para evitar o armazenamento de grandes quantidades
deste material em local inadequado.

PALAVRAS‐CHAVE: resíduos sólidos, borras, beneficiamento de OGR’s, cooperativas.

FEASIBILITY STUDIES OF TREATMENT & REUSE WASTE/FILTRATION OF LEES RESIDUAL FATS &
OILS (OGRS) IN THE PRODUCTION CHAIN OF BIODIESEL
ABSTRACT
The processing of waste oils and fats consists
primarily in screening operations and decanting. The
solid material trapped in the sieving is named lees,
being generally disposed in landfills. The project
sought initially to characterization of lees and the
analysis of the recycling process of OGR's conducted
by Camapet. The first results showed the existence of
significant amounts of fatty material in the lees, the

further analysis of the recycling process allowed to
suggest modifications in the stages of processing, that
allow reducing the amount of waste generated and
the increase in the quality of the final product. The
final destination best suited to the lees is composting,
when this isn’t possible in controlled landfill disposal
should be carried out, to prevent the storage of large
quantities of this material in place inadequate.

KEY‐WORDS: solid waste, lees, recycling process of OGR's, cooperative.

ESTUDOS DE VIABILIDADE DE TRATAMENTO & REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS/BORRAS DE
FILTRAÇÃO DOS ÓLEOS & GORDURAS RESIDUAIS (OGRS) NA CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL
INTRODUÇÃO

Milhares de pesquisadores vêm estudando a cadeia produtiva do biodiesel a partir das
mais variadas fontes de matéria‐prima, desde sementes de oleaginosas até tutano de boi e
resíduos de peixe. Óleos e Gorduras Residuais (OGR) são os resíduos do processo de fritura dos
alimentos, inadequados ao consumo humano. Ciente que esse material quando disposto de
maneira incorreta causa problemas severos nas tubulações, nas estações de tratamento de água
(ETA’s) e no meio ambiente, uma das alternativas mais populares para o reaproveitamento do
mesmo tem sido a produção de sabão artesanal nos programas de educação ambiental no
mundo inteiro. Contudo, esse sabão é normalmente de baixa qualidade e de pouca preferência
pelos consumidores. O estabelecimento do PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel) criou uma solução ambiental, econômica e social para a destinação dos OGR’s.
Hoje quase todas cooperativas de catadores de materiais recicláveis coletam OGR’s a fim
de complementar as suas receitas. O aumento de interesse pelos OGR’s está refletido nas
grandes quantidades de TCC, teses de pós‐graduação nesse assunto e no aparecimento de
atravessadores (empresas particulares) competindo com as cooperativas e associações de
catadores na compra e revenda de OGR’s. Para estimular a coleta e o aproveitamento dos
OGR’s, o governo, através da Petrobrás, criou uma divisão específica que sinergicamente serve
tanto para apoiar a ação social de combate à pobreza, e a ação ambiental de proteção ao meio
ambiente, quanto aos interesses econômicos do país.
Após a coleta dos OGR’s, o óleo é normalmente filtrado e decantado durante 24 horas
num barril de plástico de 55 galões, adaptado com uma válvula de drenagem no fundo do barril‐
tanque, a fim de promover a formação da densa fase aquosa e da fase orgânica. Através da
válvula, o tanque é drenado. A densa fase aquosa é drenada usando baldes de 18~20 litros. Com
base na aparência visual (cor e viscosidade), a fase orgânica é drenada em seguida, armazenada
num tanque de 1000 litros e vendida à Petrobrás. Os resíduos gerados nesse processo pré‐
tratamento são: os materiais grossos retidos nas peneiras e no fundo do barril, e a fase aquosa.
Os resíduos sólidos do pré‐tratamento são armazenados em baldes de 18~20 litros. Os mesmos
são tampados, empilhados e estão aguardando uma solução ambientalmente adequada.
As cooperativas e as associações da Rede de OGR da Bahia têm solicitado o apoio das
instituições de ensino superior para solucionar o problema dos resíduos de pré‐tratamento. A
análise visual preliminar indica que esse resíduo (Figura 1) nas condições normais de
armazenamento tem alta taxa de conteúdo sólido. A coloração varia de amarela, marrom e preta.
A consistência é de uma pasta. O odor pungente (ovo podre) característico dos resíduos é
consistente com a alta taxa fermentação ou a decomposição anaeróbica das matérias orgânicas
presente no resíduo.

Figura 1 – Borras residuais. (Acervo próprio).
MATERIAIS E MÉTODOS

Na execução do projeto proposto foi realizada a aquisição de dados nas cooperativas,
pesquisa e análise técnica detalhadas de informações apresentadas em títulos específicos da área
de gestão de resíduos e pré‐tratamento de OGR’s, em revistas especializadas, em publicações
com relatos de outras cooperativas de beneficiamento de OGR’s, bem como em artigos
científicos e trabalhos acadêmicos publicados para a comunidade científica.
Em seguida, foram realizadas análises com o intuito de caracterizar a borra. A
amostragem foi realizada na Cooperativa, de dois baldes tomou‐se amostras do óleo
sobrenadante (O01 e O02) e da borra decantada (A01 e A02), e de um terceiro balde (A03)
tomou‐se uma amostra homogeneizada. Não havia nenhuma informação sobre o tempo de
armazenamento do material contido em cada balde.
A primeira análise consistiu em determinar a redução da massa da borra mediante
aquecimento de aproximadamente 10g da mesma até temperatura indicada na literatura (60°C)
seguida por filtração gravitacional. Desta forma buscou‐se reproduzir o que pode ser feito na
Cooperativa em termos de processo de beneficiamento, para que os resultados do laboratório
indicassem o quanto significativo seria o impacto das mudanças do processo operacional.
Também realizou‐se ensaios para determinação de água, a metodologia seguida é a
utilizada pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) para análise de óleos e gorduras, que consiste na
secagem direta em estufa a 105ºC (Método 012/IV) até peso constante, permitindo a
determinação da umidade e de voláteis.
Foram realizadas visitas à Camapet com o intuito de acompanhar o beneficiamento do
OGR e avaliar a possibilidade de implementação das modificações propostas ao processo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema de peneiramento utilizado na Cooperativa é constituído por duas peneiras em
série, a primeira é uma peneira de construção civil, seguida por uma peneira de uso doméstico. O
beneficiamento do óleo é realizado a temperatura ambiente, o material sólido é retido nas duas
peneiras, sendo que na última peneira ocorre o entupimento da malha diversas vezes durante o
processo. Neste momento, a adição de OGR ao tambor de decantação é interrompida, e o
material retido na peneira é colocado nos baldes de armazenamento.
Durante a realização do procedimento de amostragem da borra residual na Camapet
notou‐se que em todos os baldes que continham os resíduos havia quantidades significativas de
óleo sobrenadante. O que é condizente com a operação do processo, uma vez que quando
ocorre o entupimento da peneira, a borra retida contém quantidades significativas de óleo, que
acaba tendo o mesmo destino da borra. Além disto, foi possível notar a presença de material
sólido similar à gordura, abaixo da camada de óleo sobrenadante.
A primeira etapa do estudo visou minimizar a quantidade de borra produzida no processo.
O aquecimento da parte sólida da borra até 60°C seguida de filtração permitiu uma redução da
massa de resíduo sólido, para duas borras analisadas este valor foi de 8,9% (Amostra A01) e
64,7% (Amostra 02). A gordura animal em temperatura ambiente está na forma sólida, deste
modo no beneficiamento realizado nesta temperatura, a maior parte desta gordura animal é
retida nas peneiras e tratada como resíduo. Desta forma, o simples aquecimento da carga de
OGR implica na redução da quantidade de borra produzida, e no aumento da quantidade de
gordura animal separada ao fim do beneficiamento. O calor adicionado também facilita o
processo de separação da água na decantação, uma vez que favorece a quebra de emulsão e
reduz a viscosidade do óleo.

Figura 2 – Gordura retida na peneira (Acervo próprio).
A Figura 2 mostra material sólido de textura semelhante a gordura retida na peneira
doméstica utilizada no beneficiamento.
Neste ponto foi sugerido à Cooperativa a realização de aquecimento da carga de OGR até
60°C e a substituição da segunda peneira por um filtro de náilon mais fino. Uma alternativa de
baixo custo para a Cooperativa é o uso de meias longas de náilon, neste caso o entupimento dos

poros não causaria a interrupção do processo, uma vez que ainda haveria poros desobstruídos na
área do filtro logo acima do local onde a borra está. Neste caso, os problemas de operação
seriam minimizados e o teor de óleo na borra seria reduzido. Além de reduzir a quantidade de
sólidos finos no barril de decantação.
A segunda parte do projeto visou determinar a melhor de dispor as borras armazenadas e
as que ainda serão geradas, cuja diferença é o teor de óleo e de gordura. Por ser um resíduo
constituído basicamente por restos de alimentos, óleo e gordura animal, duas alternativas
possíveis são a compostagem do material para geração de adubo orgânico e a biodigestão para
produção de biogás, que pode ser utilizado para aquecer o OGR, e de biofertilizante. Para as
soluções propostas é essencial avaliar o teor de carbono orgânico e de nitrogênio orgânico, sem
deixar de lado a aplicabilidade da proposta à realidade da Cooperativa.
Os resultados dos ensaios de umidade e voláteis foram de 16,83% para A01, 27,67% para
A02 e de 37,25% para A03. As amostras A01 e A02 consistem na borra decantada presente em
dois baldes diferentes, e A03 que corresponde à homogeneização da borra e do óleo
sobrenadante no terceiro balde. Os resultados dos dois ensaios realizados confirmam que as
borras assim como os OGR’s apresentam constituições diversas que dependem certamente da
composição da carga do OGR da qual foram originadas, isto está ilustrado nas Figuras 3 e 4.

Figura 3 – Borra gerada de OGR com baixo teor de gordura (Acervo próprio).

Figura 4 – Borra gerada de OGR com elevado teor de gordura (Acervo próprio).
As borras antigas apresentam borbulhamento, o que evidencia a ocorrência de processo
de decomposição anaeróbica do resíduo. A decomposição anaeróbica da borra causa a elevação
do índice de acidez do material graxo passível de separação mediante aquecimento,
impossibilitando a utilização deste para síntese de biodiesel. Deste modo, a separação e posterior
reaproveitamento do material graxo presente nas borras armazenadas, não são viáveis para a
Cooperativa, pois causaria a redução da qualidade do óleo beneficiado se adicionado a este.

Após uma pesquisa mais detalhada sobre os processos de compostagem (aeróbico) e
biodigestão (anaeróbico), notou‐se que o fato das borras apresentarem baixa quantidade de
microorganismos em relação aos materiais normalmente utilizados para estes fins. Sendo
necessária a adição de um agente inoculante, justamente para aumentar a quantidade de
microorganismos na matriz possibilitando uma maior velocidade do processo de decomposição, e
a adição de matéria vegetal que atua como fonte de energia para os microorganismos. Na
literatura encontraram‐se relatos de estudo dos teores ótimos de agente inoculante e matéria
vegetal para uma compostagem rápida e eficiente da borra residual seca, nestes estudos o
agente inoculante utilizado foi esterco bovino, e a matéria vegetal foi capim napier.
A compostagem do resíduo do ponto de vista da aplicabilidade é complicada, pois a
ausência de uma estrutura física adequada para tratar todo o resíduo armazenado e a natureza
do mesmo contribuiriam para a ploriferação de pragas urbanas (ratos, baratas). O tempo
compostagem da borra seca é de 90 dias, para borras com elevados teores de material graxo o
tempo necessário é ainda maior devido à impermeabilização das pilhas de compostagem causada
pela gordura e pelo óleo presentes.
A melhor solução para a Cooperativa é buscar parcerias com empresas especializadas em
compostagem orgânica, ou em última hipótese para evitar o armazenamento de grandes
quantidades de borra, o que também pode causar ploriferação de pragas urbanas, é o descarte
controlado em aterro sanitário, tendo em vista a origem do material.
A proposta de aquecimento da carga de OGR não foi autorizada devido à grande
quantidade de materiais recicláveis (papel e plástico) armazenadas na Cooperativa. Além disto, o
empreendimento solidário alterou a metodologia do processo visando reduzir o tempo do
tratamento do OGR. A única diferença entre o novo processo e o antigo foi a eliminação da
peneira de malha maior e a utilização de um tanque para decantação maior, porém mais alto o
que dificulta a adição da carga após passar pela peneira. Os problemas operacionais continuam,
devido ao uso da peneira doméstica, pequenas quantidades de óleo caem no chão, como pode
ser visto nas figuras 5 e 6, tornando o local escorregadio. Foi possível evidenciar que o tamanho
das aberturas da peneira doméstica é suficiente para reter a maior parte dos sólidos presentes
no OGR, a pequena fração que passa acaba decantando no tanque.

Figura 5 – Chão escorregadio (Acervo próprio).

Figura 6 – Uso de folhas de papelão no chão (Acervo próprio).
Pequenas quantidades do óleo caem no chão durante a etapa inicial do beneficiamento,
nas Figuras 7 e 8, um membro da cooperativa com o auxílio de um balde pequeno retira o óleo
de um recipiente de 100L, despejando sobre a peneira e coletando o óleo em um balde de 20L.

Figura 7 – Pequena quantidade de óleo escorre do balde menor e cai no chão. (Acervo próprio).

Figura 8 – Óleo escorre de balde e cai no chão (Acervo próprio).
Para minimizar o problema foram colocadas folhas de papelão no chão, uma solução
provisória, até que metodologias adequadas sejam implementadas, por exemplo, a substituição
da peneira doméstica por uma peneira maior. Esta peneira deveria ser colocada na entrada do
tanque de decantação, ao invés de colocar o óleo tratado em um balde de 20L e depois carregar
este até o tanque de decantação, que no momento é inadequado por ser alto demais.

Figura 9 – Óleo sendo transferido para o tanque de decantação (Acervo próprio).

Figura 10 – Degrau improvisado devido à altura do tanque (Acervo próprio).
O óleo permanece no tanque de decantação até que este esteja completamente cheio, o
que leva aproximadamente um mês. A cooperativa entra em contato com o comprador, que
retira o óleo sobrenadante por bombeamento. A gordura permanece no tanque juntamente com
os resíduos sólidos mais finos e com a água decantada. Na Figura 11 estão ilustradas as três fases
presentes no OGR decantado, a primeira é óleo vegetal, seguido por uma camada de gordura e a
borra no fundo.

Figura 11 – OGR decantado (Acervo próprio).
O acompanhamento constante do beneficiamento de OGR’s realizado na Camapet
revelou a grande dificuldade dos empreendimentos de economia solidária (EES) em gerenciar os
resíduos produzidos no referido processo por falta de apoio logístico e tecnológico. Foi
constatado que a gordura obtida ao fim do processo de decantação também é tratada como
resíduo sólido, tendo, portanto o mesmo destino da borra. Isto representa uma perda de receita,
pois a gordura decantada pode ser utilizada para a fabricação de sabão ou até mesmo uma graxa
de uso geral, o que configuraria uma nova tecnologia social.

Figura 12 – Material inerte encontrado no óleo doado (Acervo próprio).

Os membros do empreendimento econômico solidário responsáveis pelo beneficiamento
do OGR encontram diversos materiais inertes no óleo doado. A Figura 12 mostra pedaços de
material esponjoso encontrado no óleo doado, o que reflete a necessidade de informar aos
doadores uma metodologia mais adequada para a coleta e armazenagem do óleo, o que poderia
ser feito através de pequenos folhetos informativos. Outra medida que pode ser feita para o
fortalecimento da ligação entre os doadores e a cooperativa aumentando a quantidade de óleo
doado é a implementação de política de troca, na qual o doador recebe produtos em troca do
óleo, entretanto a falta de investimentos em políticas para fortalecimento da atividade impedem
a sua implementação.

CONCLUSÃO
As sugestões de modificação do processo foram apresentadas à Cooperativa, para que
fossem avaliadas, devido à grande quantidade de material reciclável armazenada na cooperativa,
a realização de aquecimento através da queima de GLP não foi autorizada. O aquecimento da
carga com o uso de energia elétrica seria inviável, o aumento do custo de operação não seria
compensado pelas melhoras do processo. Quanto ao sistema de filtração, constata‐se que ele
consegue reter a maior parte dos sólidos presentes no OGR, sendo a pequena fração de finos,
que não foram retidos, sedimentados no tanque de decantação.
O acompanhamento das atividades desenvolvidas revelou que a gordura decantada
também era tratada como resíduo, ao invés de ser reaproveitada. Notou‐se a presença de
materiais inertes em alguns OGR’s doados, o que reflete a necessidade de maior divulgação
sobre metodologias adequadas de coleta e armazenagem do óleo usado pelo doador. A melhor
forma para divulgação é a distribuição de folhetos informativos.
A melhor destinação final para a borra residual do beneficiamento de OGR’s é a compostagem,
entretanto a ausência de estrutura física adequada e os elevados índices de gordura no material
inviabilizam a realização deste processo. Deste modo, a busca por parcerias com empresas de
compostagem orgânica seria a melhor alternativa. Enquanto isto não for possível, a borra deve
ser descartada em aterro sanitário, tendo em vista os diversos problemas associados ao
armazenamento inadequado da mesma.
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RESUMO
Este estudo procurou avaliar a utilização do modelo de
contribuição de grupos com redes neurais artificiais para
a predição de densidades e índices de refração de
compostos orgânicos puros. O modelo, desenvolvido na
plataforma MATLAB e considerando até 36 grupos de
contribuição, foi ajustado e testado em 1304 dados de
densidade e 1342 dados de índices de refração,

compilados a partir da literatura. A RNA, que roda na
plataforma Matlab, foi capaz de predizer as
propriedades desejadas com erro relativo médio
inferiores a 3% e a 1% para densidade e índice de
refração, respectivamente. Os resultados foram
comparados com resultados experimentais.

PALAVRAS‐CHAVE: redes neurais artificiais, contribuição de grupos, índices de refração, densidade.

PREDICTION OF DENSITY AND REFRACTIVE INDEX OF PURE ORGANIC COMPOUNDS USING
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND GROUP CONTRIBUTION
ABSTRACT
This study looked at the use of group contribution
model with artificial neural networks for the prediction
of densities and refractive index of pure organic
compounds. The model, which was developed in
MATLAB platform, considering 36 groups contribution
was adjusted and tested with 1304 data and 1342 data

density of refractive index, compiled from the literature.
The ANN, which runs on Matlab platform, was able to
predict the desired properties with an relative average
error of less than 3% and 1% for properties density and
refractive index, respectively. The calculated results
were compared with experimental results.

KEY‐WORDS: artificial neural network, group contribution, refractive index, density.

ESTIMATIVA DE DENSIDADES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS PUROS USANDO
CONTRIBUIÇÃO DE GRUPOS E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
INTRODUÇÃO
O conhecimento das propriedades físicas, químicas e termodinâmicas de compostos
puros é de fundamental importância para o projeto, operação e otimização de processos
químicos. Entretanto, nem sempre é possível encontrar valores experimentais dessas
propriedades na literatura ou obtê‐los em laboratório de modo preciso e confiável. Por esse
motivo, métodos de predição de propriedades têm sido muito utilizados, dos quais a maioria
utiliza o conceito de contribuição de grupos (LIMA, BUARQUE, 2007).
Métodos de contribuição de grupos têm sido propostos desde meados do século passado
(BENSON et al., 1969; LYDERSEN, 1955). Muitos outros métodos fundamentados nos mesmos
preceitos surgiram. Ressalte‐se que Joback e Reid (1987), usando um banco mais extenso de
dados experimentais, ampliaram o número de grupos de Lydersen (1955), e propuseram um dos
mais completos métodos de contribuição de grupos para a predição de várias propriedades de
componentes puros. As principais limitações atribuídas a tais métodos diziam respeito à sua
questionável exatidão, como também ao fato deles não poderem distinguir isômeros.
Para superar tais limitações, novos métodos têm sido reportados na literatura
(CONSTANTINOU; PRICKETT, MAVROVOUNIOTIS, 1993; CONSTANTINOU, GANI, 1994; MARRERO‐
MOREJÓN, PARDILLO‐FONTDEVILA, 1999; WEN, QUIANG, 2002a, 2002b; PAN et al., 2007,
GHARAGHEIZI, ABBASI, 2010; LAZZÚS, 2010). Porém, tais métodos se apresentam, quando não
bastante complexos ou inexequíveis, de aplicabilidade e eficiência dúbias. Buarque (2006) propôs
e avaliou um método de contribuição de grupos (CG) utilizando redes neurais artificiais (RNA)
para a predição de propriedades de componentes puros e de misturas.
Mais recentemente, Gharagheizi et al (2011) utilizam o método CG‐RNA para estimar
propriedades críticas, incluindo a pressão crítica, a temperatura, o volume, solubilidade em água
e fatores acêntricos de compostos puros. Moosavi e Soltani (2013) também estimaram as
densidades de sistemas de hidrocarbonetos por um método combinado que inclui redes neurais
artificiais (RNA) e um método de contribuição de grupos simples. O modelo tem se mostrado
satisfatório por propor um modelo abrangente e de confiabilidade perante os resultados.
Considerando o exposto, procurou‐se nesse estudo utilizar a metodologia GC‐RNA
(BUARQUE, 2006) na estimativa de densidades (d) e de índices de refração (Ir) de distintas classes
de compostos orgânicos puros, ampliando a base de dados já utilizada anteriormente, haja vista
que tais modelos constituem uma técnica simples e eficiente na predição de propriedades de
compostos puros e de misturas a partir das suas composições.

DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS
Mais de 2.040 compostos de diferentes classes orgânicas (e.g., hidrocarbonetos,
oxigenados, nitrogenados etc.) e suas respectivas densidades relativas a 20°C (1.302 dados) e
Índices de refração a 20°C (1.342 dados) foram compilados de Lide (2008) para a regressão dos
parâmetros e para o teste dos modelos desenvolvidos.
Os grupos moleculares de contribuição utilizados no desenvolvimento dos modelos CG‐
RNA foram definidos com base nos grupos de Joback e Reid (1987), desde que existentes nos
compostos orgânicos compilados. Assim, foram definidos até 36 grupos para os compostos
compilados. Os grupos moleculares utilizados como variáveis de entrada nos modelos aqui
propostos estão apresentados na Figura 1. Ademais, a distribuição de ocorrência dos grupos na
base de dados usada é mostrada na Figura 2.
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Figura 1 – Grupos de contribuição definidos neste estudo.

Figura 2 – Ocorrência dos grupos de contribuição na base de dados utilizada nesse estudo.

Na estimativa das densidades e índices de refração das diferentes classes de compostos
orgânicos puros compilados, utilizou‐se o método de Buarque (2006) e o pacote computacional
MATLAB® (THE MATHWORKS, 2013) na obtenção de redes neurais artificiais progressivas, com
uma única camada oculta de até 10 neurônios ocultos, alimentadas com a frequência com que os
36 grupos moleculares selecionados ocorrem num dado composto puro e fornecendo a
propriedade desejada. As RNA foram treinadas por um algoritmo de retropropagação de erros
usando o método de Levenberg‐Marquardt (HAGAN, MENHAJ, 1994).
Para o treinamento e teste das RNA foi utilizada a técnica de validação cruzada modificada
(BUARQUE, 2006), onde o conjunto de dados disponível foi dividido aleatoriamente em três
subconjuntos: treinamento, validação e teste. Esta divisão aleatória foi repetida em três distintos
ciclos. Em cada ciclo a função logística (Equação 1), a função tangente hiperbólica (Equação 2) e
uma função linear (Equação 3) foram avaliadas como função de ativação para os neurônios da
camada oculta e da camada de saída. Os dados de entrada foram normalizados de modo a variar
entre 0,2 e 0,8.
f x  

1
1  exp x 

(1)

f x   tanh(x)

(2)

f x   x

(3)

Os desvios padrão (S), relativos médios (δ) e relativos máximos (δm) obtidos em cada
ajuste e os diagramas de dispersão dos valores experimentais contra os valores preditos pelo
modelo foram calculados com o intuito de avaliar a aplicabilidade dos modelos CG‐RNA obtidos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Correlação e predição de densidades relativas a 20°C utilizando CG‐RNA
Para o desenvolvimento e avaliação dos modelos CG‐RNA para densidade de compostos
orgânicos, utilizou‐se um total de 1304 dados experimentais, que foram divididos em dados de
regressão e de teste, respectivamente 1106 e 195. Os dados de regressão são constituídos das
séries de treinamento, com 846 registros, e de validação, com 260 registros.
Os valores mínimos e máximos densidade para os dados utilizados foram,
respectivamente, 0,3856 e 3,3250. Vale ressaltar que nenhum dos compostos compilados com
densidades relativas apresentava os grupos G9, G31 e G33. Por este motivo, a camada de entrada
da rede neural obtida foi constituída apenas pelos outros 33 grupos. Dentre as redes neurais
testadas nos diferentes ciclos para correlacionar e predizer os dados de densidade, a considerada
mais adequada utilizou dez neurônios ocultos com a tangente hiperbólica como função de
ativação. Os neurônios de saída utilizaram a função logística para modulação dos sinais de
entrada. As Tabelas 1 e 2 mostram os pesos sinápticos e biases, respectivamente, para o modelo
desenvolvido.

Tabela 1: Pesos sinápticos no modelo CG‐RNA para densidade de compostos orgânicos.

NÓS DA CAMADA DE ENTRADA

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G23
G24
G25
G26
G27
G28
G29
G30
G32
G34
G35
G36
NÓ DE SAÍDA

1
0,6188
‐1,5663
0,1988
2,6632
1,3693
0,7396
0,1791
‐0,3666
0,0477
‐0,8206
1,7693
4,1429
0,8963
1,7085
1,0438
‐0,2483
0,5920
2,2857
‐1,1181
1,0237
1,6578
‐0,0295
‐0,2283
‐0,1516
0,4191
‐0,9037
‐0,5264
‐0,1669
0,0373
0,6374
0,0388
‐0,4468
‐1,2854
‐1,3725

2
0,1628
1,6482
‐1,0123
‐0,1856
‐0,7366
0,0304
0,3908
‐0,3670
‐1,0225
‐0,4685
1,3416
2,6664
‐0,3997
‐0,0742
1,2721
0,3035
‐1,0873
0,8959
‐1,7211
‐0,2338
1,7011
‐1,1628
1,3760
‐0,6459
‐0,0054
1,4428
‐0,1748
‐2,1053
‐0,2338
1,2724
0,5976
‐0,1637
‐3,5175
1,4667

3
2,0757
2,4903
0,4221
0,1256
0,7838
1,2876
‐0,9740
‐0,1378
2,6796
1,7185
‐0,2699
‐1,6053
1,0172
‐2,2133
‐0,9661
‐1,2000
‐4,3904
‐4,0608
0,7948
‐1,4065
‐3,4092
‐0,9178
‐0,0508
1,2996
1,0907
1,5533
‐0,8909
0,2653
‐1,0010
‐0,8420
‐0,7724
0,7459
‐2,0897
‐0,2951

4
‐0,1117
‐5,8792
‐1,0167
0,0799
0,0860
‐0,5935
‐0,5803
0,3970
0,1796
‐1,0325
‐1,6956
0,1196
‐1,3557
‐1,8396
0,3124
‐1,7106
‐2,0451
‐3,0136
0,6534
‐0,7074
‐0,2591
0,6181
‐0,9078
0,7162
0,5234
0,6053
‐1,5513
0,4891
0,0660
0,5983
0,3346
‐0,4228
0,7494
‐1,4709

NÓS OCULTOS
5
6
‐0,5041 0,1858
‐0,5566 1,7436
0,7609 1,4061
1,4487 ‐1,6864
0,0547 1,2669
‐0,1358 ‐1,2213
1,5672 ‐0,3736
‐0,4356 0,2740
‐1,1956 ‐1,2499
‐0,2705 1,2432
‐1,7756 ‐0,1704
‐3,1881 ‐2,6086
1,8205 ‐0,2069
‐0,0214 2,6783
‐0,7173 ‐0,0809
1,2499 0,4754
‐0,0586 2,0983
‐2,6978 2,1462
‐0,2323 2,2747
‐0,1939 ‐0,9760
0,0088 ‐1,3407
0,2437 ‐0,4419
0,6717 0,3945
0,8829 0,0645
‐0,1467 ‐1,0141
0,8595 1,0257
‐0,5870 0,3512
1,5218 ‐1,2827
0,5618 0,2765
1,1479 0,1317
‐0,3995 ‐2,1956
‐0,4453 0,6262
‐2,9386 ‐1,7332
‐0,3818 1,3611

7
2,1588
6,0241
0,4223
1,0415
0,9292
0,7252
0,4489
0,2107
‐0,6661
2,4871
‐0,5422
‐2,3534
1,5099
1,4243
0,2391
0,5106
‐0,9336
‐2,6486
‐0,2716
‐0,3457
‐0,4602
‐0,2871
0,3247
‐0,4525
‐0,6565
‐1,1803
0,8275
‐0,6307
‐0,2038
‐0,8228
‐1,3098
2,4797
‐0,5881
‐4,3926

8
1,6231
‐4,9573
‐1,4659
0,2291
0,4719
0,3616
‐0,2746
0,6588
0,3006
0,1363
‐2,0719
‐2,1931
0,1355
‐1,7027
‐0,8962
0,4179
0,6902
0,6181
2,1797
‐1,2036
0,0015
‐1,0234
‐0,4056
1,4642
0,5130
0,5451
‐0,1221
1,4001
‐0,1834
0,2186
0,2666
1,5695
1,9456
1,2192

9
‐1,5140
‐0,7334
1,1084
‐2,1563
‐0,8557
‐0,2257
‐0,0602
0,1773
‐2,1372
‐0,3936
0,6156
2,0597
0,7661
‐0,0361
0,6993
2,1331
1,9480
0,1030
0,0706
‐3,3769
‐0,9307
2,2913
0,4376
‐3,5844
1,0932
1,1073
0,6254
‐0,0433
0,0500
‐1,0719
0,6781
‐2,3286
1,4356
‐0,1975

10
‐1,8347
1,8485
2,0205
0,5744
‐0,5822
0,4012
‐0,2518
0,0654
‐0,2040
0,6705
0,3792
2,0611
0,7128
1,1773
2,6628
0,0557
‐0,4988
5,1897
1,1706
‐1,6609
‐2,4962
1,6983
0,8040
‐0,3545
1,3248
4,1764
1,3923
‐0,4802
‐0,2958
0,0638
‐0,1054
‐1,8720
0,0627
0,2862

Tabela 2: Biases no modelo CG‐RNA para densidade dos compostos orgânicos.
1
‐7,4818

2
2,4058

3
2,0175

4
2,9724

CAMADA OCULTA
5
6
7
2,8260 1,5224 ‐0,1098

8
‐1,0928

9
1,9467

10
‐3,4905

CAMADA
DE SAÍDA
‐0,2545

Correlação e predição de índices de refração usando CG‐RNA
Um total de 1342 dados de índices de refração foi utilizado no treinamento e avaliação do
modelo aqui considerado. Nesse conjunto de dados, para a validação cruzada, os dados foram
divididos em séries de regressão, com 1141 registros, e séries de teste com 201 registros.

As séries de regressão foram subdivididas em duas: conjunto de treinamento, com 872
dados, e conjunto de validação com 269.
Os valores mínimos e máximos de índices de refração para os dados utilizados foram,
respectivamente, 1,2500 e 1,8710. O ciclo que apresentou o menor erro padrão de estimativa
para os dados de regressão forneceu um modelo com 10 neurônios ocultos com a tangente
hiperbólica como função de ativação. Os neurônios de saída utilizaram a função logística para
modulação dos sinais de entrada. Ressalte‐se que as Tabelas 3 e 4 apresentam, respectivamente,
os pesos sinápticos e os biases para o modelo desenvolvido.
Tabela 3: Pesos sinápticos no modelo CG‐RNA para índices de refração de compostos orgânicos.

NÓS DA CAMADA DE ENTRADA

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22
G24
G26
G27
G28
G29
G30
G32
G35
G36
NÓ DE SAÍDA

1
‐0,3304
0,9439
‐1,1408
2,5179
‐1,6005
‐1,4555
1,0956
‐0,8386
0,7440
0,0232
0,7837
0,8489
0,7619
0,4686
0,2953
1,2483
‐0,4995
‐1,0195
0,8700
0,7798
1,0431
‐1,5052
0,7075
‐1,3722
1,5676
0,9814
‐0,0653
1,8152
‐1,1063
‐2,5031
‐0,0653

2
‐0,9106
‐4,8751
0,1403
‐1,3268
‐1,1163
‐1,9008
‐0,6760
1,8267
‐1,0230
‐2,6407
‐0,3210
1,9702
‐3,9102
‐0,6592
0,6264
‐4,0901
‐3,7072
‐3,7139
‐4,0869
‐1,7186
‐2,0802
‐2,0576
‐1,6149
0,2795
‐3,6283
‐2,1106
‐0,9100
‐1,1387
1,2143
‐2,5154
‐0,0705

3
‐0,5494
0,3733
0,5060
2,5852
0,3636
4,2314
1,8120
‐0,8037
‐0,2315
‐1,9227
‐0,6448
‐1,0957
‐2,2877
‐0,3750
‐1,6017
‐1,2195
‐1,1995
‐1,5707
0,6122
‐1,2536
2,0184
1,6900
1,3374
0,9430
1,5597
0,6720
1,1776
0,3631
3,4093
3,1497
‐0,1049

4
‐2,7521
1,1460
1,0977
‐1,1076
0,6048
1,1445
0,4604
‐0,8126
0,9349
‐1,2266
0,7738
‐0,1345
‐1,0620
0,0050
‐0,7621
‐0,4630
‐1,1669
‐1,0204
‐0,6872
‐0,0179
0,0442
‐0,1010
‐0,6102
0,9749
2,0296
1,1131
‐1,0526
0,1169
‐1,1512
‐2,0383
‐2,4513

NÓS OCULTOS
5
6
2,4814 5,5729
6,8483 2,9056
1,4460 ‐2,1389
‐0,9887 1,8662
‐0,8151 1,6778
1,5423 ‐1,6140
0,5797 ‐2,3163
0,0097 0,4953
‐0,5283 0,0421
1,6822 2,7945
1,7940 ‐0,2639
1,1357 ‐1,7126
0,3558 ‐0,2172
1,9292 ‐1,9606
‐0,7810 2,5764
‐1,0258 2,8697
0,8493 1,4117
1,0446 0,8334
‐1,9883 1,6646
1,3126 0,3861
‐1,5099 ‐0,8960
‐0,3805 ‐0,3507
‐0,5665 0,2806
‐0,9073 1,9608
0,4671 0,2427
3,0146 0,5445
0,8210 ‐0,5985
0,0488 ‐2,7320
‐2,8925 3,6433
1,2632 0,1075
1,9181 ‐0,2184

7
1,8496
0,8747
‐1,4872
‐1,6238
‐0,4566
4,1199
1,8386
‐0,3363
0,1378
‐0,7190
‐0,0504
‐0,3051
‐1,6679
1,2374
‐0,5248
0,5009
‐0,1563
‐2,3465
1,1910
‐0,7012
1,4451
‐0,0775
1,8676
2,4699
1,9754
2,2144
0,8666
‐0,2863
1,9158
‐0,9685
0,0743

8
‐2,4987
‐0,4692
0,6025
‐4,4365
‐0,3745
0,3746
‐0,3473
‐0,2749
‐1,6666
‐0,3008
1,0611
0,1428
1,6937
1,0630
‐0,7415
‐0,5725
0,6261
‐1,6566
0,4933
‐0,2706
1,6850
0,8741
‐0,7813
3,7594
‐1,7395
‐0,7306
0,0947
1,2141
0,6205
1,0712
‐1,1207

9
‐4,4074
‐1,7643
2,5818
‐3,5168
0,2421
1,6883
‐1,5436
0,1099
‐0,8421
‐1,8018
‐0,4174
‐1,0169
0,8125
‐0,8512
‐1,2560
‐1,4813
‐1,2257
1,5603
1,1728
1,2898
2,7567
‐0,1206
0,0906
‐1,3735
0,8287
‐0,7975
‐0,1424
‐1,1868
‐0,5013
0,4885
‐1,1111

10
2,4808
3,2386
0,2536
‐2,3381
‐1,0726
0,2087
0,4523
‐0,5328
‐0,8807
1,0109
0,3059
‐0,1392
0,4114
0,3583
1,0662
‐1,3516
‐0,8973
‐2,0278
‐2,7357
0,4545
‐2,4440
‐0,7647
‐0,0119
‐2,8643
0,0667
0,3406
0,2090
0,0005
‐4,8766
‐0,6256
‐0,2492

Tabela 4: Biases no modelo CG‐RNA para índices de refração dos compostos orgânicos.
CAMADA OCULTA
CAMADA DE SAÍDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
‐0,6671 10,6696 ‐2,4994 4,8350 ‐1,2023 ‐3,0319 ‐3,7421 ‐2,4166 ‐0,3027 3,8093
‐0,8193

Avaliação comparativa dos modelos de CG‐RNA desenvolvidos
A partir do treinamento e teste dos modelos CG‐RNA desenvolvidos foram plotados os
diagramas de dispersão dos dados calculados contra os dados experimentais das densidades e
dos índices de refração, conforme mostrado na Figura 3 e na Figura 4, respectivamente.

Figura 3 – Diagramas de dispersão para os valores calculados contra os valores experimentais das
fases de treino, validação e teste do modelo CG‐RNA para as densidades.

Figura 4 – Diagramas de dispersão para os valores calculados contra os valores experimentais das
fases de treino, validação e teste do modelo CG‐RNA para os índices de refração.

Os desvios médios relativos na predição destas propriedades, mostrados juntamente com
os desvios relativos máximos e erros padrão na Tabela 5, foram observados inferiores a 3% e a
1% para as propriedades densidade e índice de refração, respectivamente. Embora alguns poucos
compostos tenham resultado em desvios superiores a 10% (chegando inclusive a desvios
relativos máximos de 100% e 14%, respectivamente para a densidade e índice de refração), é
possível verificar que o modelo se aplica muito bem na predição destas propriedades.
Tabela 5 – parâmetros estatísticos para o modelo CG‐RNA.
δ(%)
2,587

Densidade relativa
δm(%)
100,49

S
0,044

δ(%)
0,608

Índice de refração
δm(%)
13,799

S
0,017

CONCLUSÕES
O modelo CG‐RNA é eficiente na predição de propriedades de compostos orgânicos puros
que não variem consideravelmente entre isômeros, já que depois de desenvolvidos, estes são de
simples aplicação e utilizam grupos moleculares de simples identificação e quantificação nos
compostos a serem avaliados.
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RESUMO
Este trabalho de pesquisa consiste em apresentar a
predição da equação que gera a curva de equilíbrio
líquido‐vapor ELV do sistema destilante envolvendo dois
hidrocarbonetos parafínicos constituintes do petróleo,
ciclohexano/n‐heptano, à pressão ambiente, com auxílio
de um programa computacional em linguagem Fortran,
utilizando como entrada de dados, para ambos os
componentes, as constantes da equação de Antoine, o
volume molar a temperatura ambiente; e os parâmetros
de interação e de solubilidade para a equação do
modelo de Wilson. Conforme a literatura, este modelo
apresenta boa predição de propriedades de misturas de

líquidos. De acordo com este programa, foi possível
também predizer a equação que relaciona temperatura
de equilíbrio de acordo com a composição molar de
cada componente. Conforme os resultados obtidos do
programa, foi elaborado o gráfico de equilíbrio deste
sistema, bem como o gráfico da temperatura de
equilíbrio. As curvas correspondentes a esses gráficos
foram ajustadas para uma função polinomial, obtendo
coeficientes de determinação próximos de 1.

PALAVRAS‐CHAVE: equilíbrio líquido‐vapor ‐ ELV, ciclohexano, n‐heptano, , modelo de Wilson.

PREDICTION OF CURVE OF VAPOR‐LIQUID EQUILIBRIUM SYSTEM CYCLOHEXANE / n‐HEPTANE
ABSTRACT
This research is to present the prediction of the
equation that generates the curve of vapor‐liquid
equilibrium VLE system distilling involving two paraffinic
constituents of petroleum, cyclohexane / n‐heptane at
ambient pressure, with the aid of a computer program
language Fortran, using as input data for both
components, the Antoine equation constants, the molar
volume of the ambient temperature, and the interaction
parameters and solubility to the model equation of
Wilson. According to literature, this model provides
good prediction of the properties of mixtures of liquids.

According to this program, it was also possible to predict
the equation that relates equilibrium temperature in
accordance with the molar composition of each
component. According to the results of the program, the
graph was drawn of this equilibrium system and the
graph of the temperature of equilibrium. The curves
corresponding to these graphs were adjusted to a
polynomial
function,
obtaining
determination
coefficients close to 1.

KEY‐WORDS: vapour‐liquid equilibrium – VLE, ciclohexane, n‐heptane, model of Wilson

PREDIÇÃO DA CURVA DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO‐VAPOR DO SISTEMA CICLOHEXANO/N‐HEPTANO
INTRODUÇÃO
O processo de destilação é amplamente utilizado na indústria química e, principalmente, na
indústria petrolífera, para a separação das frações contidas no óleo cru ou petróleo bruto, como
gás natural veicular – GNV, o gás liquefeito de petróleo – GLP, nafta, querosene, diesel (gasóleo
leve e pesado), óleos lubrificantes, parafinas e asfalto.
A destilação é uma operação unitária que permite a separação de misturas de líquidos,
denominadas sistemas destilantes, constituídos por dois ou mais componentes puros miscíveis
por meio do mecanismo da evaporação e, posterior, condensação destes componentes. Ela
engloba um conjunto de processos em que ocorre transferência de massa pela ação do calor, que
será o agente de separação.
Segundo Coulson e Richardson [1968, p. 351], quando se aquece um líquido que contenha dois
ou mais constituintes, até o seu ponto de ebulição, a composição do vapor será normalmente
diferente que a do líquido, constituindo a base do processo de destilação. Por essa razão, é
essencial o conhecimento da curva de equilíbrio líquido‐vapor, ELV, para o tratamento analítico
deste processo.
Neste projeto, será considerado que o sistema destilante consiste em um meio contínuo e
homogêneo, de forma que as propriedades médias definidas coincidam com as propriedades nos
pontos. Conforme Brunetti [2008, p. 8], tal hipótese facilita o estudo e permite introduzir
definições simples para todas as propriedades dos fluidos envolvidas.
A importância de se predizer a curva de equilíbrio líquido‐vapor ELV do sistema ciclohexano/n‐
heptano, é essencial para a elaboração de diagrama de fases dos sistemas envolvidos,
fornecendo não só as informações primárias ao engenheiro para o projeto e operação de
unidades de separação, mas também para desenvolver novos métodos de correlação e predição,
testar as teorias de misturas e aplicações em simuladores de processo, [OLIVEIRA e
colaboradores, 2005].
Para a predição da curva da temperatura de equilíbrio líquido‐vapor envolvendo o sistema
ciclohexano/n‐heptano, foi utilizado o modelo de Wilson, pois apresenta boa precisão nos
resultados, [NASCIMENTO, 1999].

OBJETIVO GERAL
Determinar a predição da curva de equilíbrio líquido‐vapor do sistema destilante ciclohexano/n‐
heptano através de linguagem computacional Fortran à pressão ambiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Predizer a curva da temperatura de equilíbrio líquido‐vapor do sistema destilante ciclohexano/n‐
heptano através de software FORTRAN®, apresentando as equações que determinam o ponto de
bolha e o ponto de orvalho a certa temperatura.
Apresentar a equação que representa a curva de equilíbrio líquido‐vapor, ELV, do sistema
destilante ciclohexano/n‐heptano.

METODOLOGIA
Segundo Rolemberg [1998], um dos grandes problemas enfrentados na verificação da
consistência termodinâmica e correlação dos dados, é a obtenção de parâmetros corretos para o
cálculo da pressão de vapor dos componentes puros. Em relação aos componentes ciclohexano e
n‐heptano, os valores encontrados para as constantes da equação de Antoine representaram
muito bem a pressão em toda a faixa de temperatura estudada.
A obtenção de parâmetros de interação para coeficientes de atividade da fase líquida é um dos
principais objetivos nos experimentos de ELV. No presente trabalho, o modelo empregado no
cálculo dos coeficientes de atividade da fase líquida foi o modelo de Wilson, pois apresenta boa
precisão nos resultados. Wilson propôs as seguintes funções logarítmicas, conforme são
apresentadas as equações 1 e 2, [KOBUCHI e colaboradores, 2011b]:
 12
21 

ln 1   ln  x1  12 x2   x2 

 x1  12 x2 x2  21 x1 

equação (1)

 12
21 

ln 2   ln  x2   21 x1   x1 

 x1  12 x2 x2  21 x1 

equação (2)

pelos quais 1 e, 2 denotam, respectivamente, os coeficientes de atividade dos componentes 1
e 2. Os parametros de Wilson Λ12 and Λ21 são expressos por (equações 3 e 4):
N
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equação (3)

pelo qual:
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equação (4)

Segundo Kobuchi e colaboradores, [2011b], os parâmetros de interação, λ11 and λ22 para
componentes puros pode ser assim estimados, conforme mostram as equações 5 e 6.

11  ( 2/z ) v1  12

equação (5)

22  ( 2/z ) v 2  22

equação (6)

pelo qual v e δ são respectivamente o volume molar líquido e o parâmetro de solubilidade de
componentes puros, bem como o z denota o número de coordenação. Além disso, a interação
dos parâmetros em função dos os parâmetros de energia entre as diferentes moléculas, 11 e 21,
são aproximadamente, de acordo com as equações 7 e 8, iguais a:

12  (1   12 ) ( 2 / z )(v1 v 2 )0, 5  1 2

equação (7)

21  (1   21 ) ( 2 / z )(v 2 v1 )0 ,5  2 1

equação (8)

Quando z é igual a 2, 11 e 21, podem ser encontrados em dados de equilíbrio líquido‐vapor VLE.
As constantes da equação de Antoine para os componentes ciclohexano (1) e n‐heptano (2) estão
apresentadas na Tabela 1:
Tabela 1 – Parâmetros da equação de Antoine a 298 K.
componentes

A*

B*

C*

v (cm3/mol )**

 ((J/cm3)0,5)**

ciclohexano

6,85146

1206,47

223,136

112,6

16,5

n‐heptano

6.89386

1264.37

216.640

147,5

15,2

Fonte – *log psat [torr] = A – B /T [oC] + C (Gmehling e Onken, 1977), ** (Kobuci e colaboradores, 2011)

A Tabela 2 apresenta os parâmetros binários do modelo de Wilson para o sistema ciclohexano/n‐
heptano de acordo com as equações vistas anteriormente:
Tabela 2 – Parâmetros binários do modelo de Wilson.
sistema

12

12

Ciclohexano/n‐heptano

0,1350

 0,1200

12  11

21  22

(cal/mol)

(cal/mol)

644,21

506,78

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o desenvolvimento do programa computacional em linguagem Fortran, intitulado
“Programa para Cálculo do Ponto de Bolha”, foram obtidos as seguintes frações molares nas
fases líquida e vapor para o sistema ciclohexano/n‐heptano, a temperatura ambiente, utilizando
como parâmetro de calculo o Modelo de Wilson, como mostra a Tabela 3:

C
C

PROGRAMA PARA CALCULO DO PONTO DE BOLHA
COMMON/OP2/NCOMP,X(5),Y(5),XK(5),T,P
COMMON/CGAMA/VB(5),DELT(5,5)
COMMON/SAT/CANT(5,3)

C
OPEN(UNIT=9,FILE='TERMO1.DAT',STATUS='OLD')
C
WRITE(*,*)
WRITE(*,*)
WRITE(*,*) 'De o numero de componentes :'
READ(*,*) NCOMP
WRITE(*,*)'De a pressao (atm) :'
READ(*,*) P
C
WRITE(*,*)
C
C

10
20
C
C

30

40
50
60
C
70

80
90
C

LEITURA DE DADOS TERMODINAMICOS
DO 10 I=1,NCOMP
READ(9,*) (CANT(I,J),J=1,3)
WRITE(*,20) (I,J,CANT(I,J),J=1,3)
FORMAT(3X,3('CANT(',I1,',',I1,') = ',F10.5,3X))
DADOS DO COEFICIENTE DE ATIVIDADE (MODELO DE WILSON)
READ(9,*) (VB(I),I=1,NCOMP)
WRITE(*,30) (I,VB(I),I=1,NCOMP)
FORMAT(5(3X,'Vb(',I1,') = ',F8.4))
DO 40 I=1,NCOMP
DO 40 J=1,NCOMP
DELT(I,J)=0.0
IF(I.NE.J) READ(9,*) DELT(I,J)
CONTINUE
DO 50 I=1,NCOMP
WRITE(*,60) (I,J,DELT(I,J),J=1,NCOMP)
FORMAT(3X,4('DELT(',I1,',',I1,') = ',F10.4,3X))
WRITE(*,*)
WRITE(*,*)
DO 90 I=1,NCOMP-1
WRITE(*,80) I
FORMAT(3X,'DE X(',I1,')')
READ(*,*) X(I)
CONTINUE
CALL NORMA

C

100

T=0.0
DO 100 I=1,NCOMP
TC=-CANT(I,3)-CANT(I,2)/(ALOG10(P*760.0)-CANT(I,1))
T=T+TC*X(I)
T=T+273.15

C
CALL EQUIL
C

110
120

TX=T-273.15
WRITE(*,110) TX
FORMAT(/,3X,'Temperatura de saturacao = ',F6.2,' C')
WRITE(*,120) (I,X(I),I=1,NCOMP)
FORMAT(3X,5('X',I1,' = ',F6.4,3X))

130
C

WRITE(*,130) (I,Y(I),I=1,NCOMP)
FORMAT(3X,5('Y',I1,' = ',F6.4,3X))
GO TO 70

C
END
C
C
C

=============================================================
SUBROUTINE EQUIL

C
C
C
C

CALCULO DA CONSTANTE DE EQUILIBRIO E DA DERIVADA dT/dX PARA
TODOS OS COMPONENTES
DIMENSION GAM(5),PS(5)
COMMON/OP2/NCOMP,X(5),Y(5),XK(5),T,P
COMMON/SAT/CANT(5,3)
COMMON/CGAMA/VB(5),DELT(5,5)

C

10

20

30

40

50

60

70

C
C
C

ICONT=0
TA=T
TSAT=TA
CALL GAMA(TSAT,GAM)
F=0.0
DO 20 I=1,NCOMP
PS(I)=10.0**(CANT(I,1)-CANT(I,2)/(TSAT-273.15+CANT(I,3)))/760.0
F=F+X(I)*GAM(I)*PS(I)
ICONT=ICONT+1
SY=0.0
DO 30 I=1,NCOMP
SY=SY+X(I)*GAM(I)*PS(I)/P
SY=SY-1.0
IF(ABS(SY).LE.0.00001) GO TO 60
IF(ICONT.LE.50) GO TO 40
GO TO 60
F=F-P
TSAT=TA*1.001
CALL GAMA(TSAT,GAM)
F1=0.0
DO 50 I=1,NCOMP
PS(I)=10.0**(CANT(I,1)-CANT(I,2)/(TSAT-273.15+CANT(I,3)))/760.0
F1=F1+X(I)*GAM(I)*PS(I)
F1=F1-P
FL=(F1-F)/TA/0.001
TA=TA-F/FL
GO TO 10
T=TSAT
CALL GAMA(T,GAM)
DO 70 I=1,NCOMP
PS(I)=10.0**(CANT(I,1)-CANT(I,2)/(T-273.15+CANT(I,3)))/760.0
XK(I)=PS(I)*GAM(I)/P
Y(I)=X(I)*XK(I)
CONTINUE
RETURN
END
=============================================================
SUBROUTINE GAMA(TGAM,GAM)

C
C
C

SUBROTINA PARA CALCULO DO COEFICIENTE DE ATIVIDADE PELO MODELO
DE WILSON PARA TODOS OS COMPONENTES

C
DIMENSION GAM(5),DE(5,5)
COMMON/OP2/NCOMP,X(5),Y(5),XK(5),T,P
COMMON/CGAMA/VB(5),DELT(5,5)
C

10

20

30
40
50

C
C
C

DO 10 I=1,NCOMP
DO 10 J=1,NCOMP
DE(I,J)=VB(J)*EXP(-DELT(I,J)/1.987/TGAM)/VB(I)
DO 50 I=1,NCOMP
S=0.0
DO 20 J=1,NCOMP
S=S+X(J)*DE(I,J)
AUX=-ALOG(ABS(S))+1.0
SK=0.0
DO 40 K=1,NCOMP
SJ=0.0
DO 30 J=1,NCOMP
SJ=SJ+X(J)*DE(K,J)
SK=SK+X(K)*DE(K,I)/SJ
GAM(I)=EXP(AUX-SK)
CONTINUE
RETURN
END
=============================================================
SUBROUTINE NORMA

C
C
C

SUBROTINA PARA CALCULAR A FRACAO MOLAR DE X(NCOMP)
COMMON/OP2/NCOMP,X(5),Y(5),XK(5),T,P

C

10
C
C
C
C
C

20
C
C
30

C

NCO=NCOMP-1
IER=0
S=0.0
DO 10 I=1,NCO
S=S+X(I)
X(NCOMP)=1.0-S
TESTE DOS VALORES DE X(I)
SE OS VALORES DE X(I) ESTIVEREM FORA DA FAIXA 0-1, SERA FEITA
UMA NORMALIZACAO
S=0.0
DO 20 I=1,NCOMP
XA=X(I)
IF(XA.LT.0.0) IER=1
IF(XA.GT.1.0) IER=1
X(I)=ABS(X(I))
S=S+X(I)
IF(IER.EQ.0) RETURN
NORMALIZACAO DOS X(I)
DO 30 I=1,NCOMP
X(I)=X(I)/S
RETURN
END

Tabela 3 – Parâmetros binários do modelo de Wilson.

T(oC)

12

12

98,42

0,0000

0,0000

95,91

0,1000

0,1634

93,71

0,2000

0,3013

91,74

0,3000

0,4218

89,91

0,4000

0,5295

88,20

0,5000

0,6268

86,57

0,6000

0,7153

85,02

0,7000

0,7963

83,53

0,8000

0,8703

82.09

0,9000

0,9351

80,71

1,0000

1,0000

98,42

0,0000

0,0000

Tsat ( oC )

De acordo com os pontos gerados pelo programa para o cálculo das frações molares das fases, foi
elaborado o gráfico da temperatura de equilíbrio entre as fases e as frações molares do
componente mais volátil: o ciclohexano, conforme mostram as Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Predição da Temperatura de equilíbrio: sistema ciclohexano/n‐heptano a 760 mmHg

Figura 2 – Predição da curva de equilíbrio: sistema ciclohexano/n‐heptano a 760 mmHg
Conforme a Figura 1, as equações referentes ao ponto de bolha e ao ponto de orvalho, com os
respectivos coeficientes de determinação são (equações 9 e 10):
98,42  26,68 x1 + 18,60 x12  14,78 x13 + 5,155 x14

equação (9)

com R2 = 0,999998; e
98,42 – 15,04 x1 – 2,203 x12 + 1,568 x13 – 2,031 x14

equação (10)

com R2 = 1,000000.
Em relação à curva de equilíbrio, foi verificada a equação 11:
y* = 7,5035 x 10‐4 1,3447 x1 + 0,8932 x12 + 0,8932 x13 ‐ 0,28759 x14

equação (11)

com R2 = 0,999987.
CONCLUSÕES
Neste trabalho foi apresentado um programa para predição da equação que retrata a curva de
equilíbrio líquido‐vapor ELV e as equações que relacionam a temperatura de equilíbrio com as
frações molares nas fases líquida e vapor, envolvendo o sistema destilante ciclohexano/n‐
heptano, utilizando a linguagem de programação Fortran.

De acordo com este programa, foi possível elaborar um gráfico, gerando equações polinomiais de
quarto grau para a curva de equilíbrio; e para as equações que identificam o ponto de bolha e
ponto de orvalho, apresentando ótima relação entre duas grandezas representada pelos
coeficientes de determinação que foram aproximadamente iguais a 1, em todos as equações
citadas. Enfim, possíveis estudos experimentais de comportamento hidrodinâmico envolvendo
colunas de destilação ou absorção, seja convencional ou não, envolvendo certa mistura líquida
poderão ser desenvolvidas.
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RESUMO
Segundo a PETROBRAS, a gasolina abastece
hoje cerca de 60% dos veículos de passeio no Brasil. A
regulamentação para abastecimento é realizada pela
Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal
9.478/97 (Lei do Petróleo). Apesar da fiscalização da
ANP, algumas distribuidoras insistem em vender
gasolina com especificações que não atendem à
legislação, sobretudo o teor de álcool na gasolina, que
hoje é estabelecido em 25%, para incentivo ao setor de
álcool. O trabalho descrito faz uma relação comparativa
entre gasolina e etanol, abordando suas características
químicas, vantagens e desvantagem, relação de custos e

autonomia do carro FLEX com uso do combustível e
possíveis danos com a utilização de combustível
adulterado. Nas análises laboratoriais, obtiveram‐se
duas amostras de gasolina e mais duas de etanol fora
das
especificações
estabelecidas
pela
ANP,
demonstrando que a fiscalização na capital de Natal é
eficaz em sua maior porcentagem. O trabalho é bastante
atual e contribui para a indústria e sociedade. Para a
equipe foi muito importante por estabelecer vários
conhecimentos na área de combustíveis e para ter
noções de cidadania.

PALAVRAS‐CHAVE: Gasolina, etanol, adulteração.

COMPARATIVE ANALYSIS OF INFLUENCE OF ETHANOL X GASOLINE ENGINES IN AUTOMOTIVE
FLEX
ABSTRACT
According to Petrobras, gasoline supplies today
about 60% of passenger vehicles in Brazil. The
regulations for the supply is carried out by the National
Petroleum Agency (ANP) and the Federal Law 9.478/97
(Petroleum Act). Despite the oversight of the ANP, some
distributors insist on selling gasoline specifications that
do not meet the law, especially the alcohol content in
gasoline, which is now set at 25%, to encourage the
ethanol sector. The work described makes a
comparative relationship between gasoline and ethanol,
approaching their chemical characteristics, advantages
KEY‐WORDS: Gasoline, ethanol, tampering.

and disadvantages, compared cost of flex and autonomy
with fuel usage and possible damage to the use of
adulterated fuel. In laboratory tests, we obtained two
sample stations and two more ethanol out of the
specifications established by the ANP, demonstrating
that supervision in the capital of Christmas is effective
for the most percentage. The work is very current and
contributes to industry and society. For the team was
very important for establishing various knowledge in the
area of fuel and have notions of citizenship.

ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUÊNCIA DA GASOLINA X ETANOL NOS MOTORES
AUTOMOTIVOS FLEX
Segundo a PETROBRAS, a gasolina abastece hoje cerca de 60% dos veículos de passeio no
Brasil. A regulamentação da gasolina é realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela
Lei Federal 9.478/97 (Lei do Petróleo). Esta lei flexibilizou o monopólio do setor petróleo e gás
natural, até então exercido pela Petrobras, tornando aberto o mercado de combustíveis no país.
Dessa forma, desde janeiro de 2002 as importações de gasolina foram liberadas e o preço passou
a ser definido pelo próprio mercado.
No posto revendedor, o consumidor adquire a gasolina "C", uma mistura de gasolina "A"
com Etanol Anidro. A gasolina produzida pelas refinarias é pura, sem etanol. As distribuidoras
compram gasolina A das refinarias da Petrobras e o Etanol Anidro das usinas produtoras (a
Petrobras possui participação em algumas usinas). Elas misturam esses dois produtos para
formular a gasolina C. A proporção de Etanol Anidro nessa mistura é determinada pelo Conselho
Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA), podendo variar entre 18% e 25%, através de
Resoluções. O percentual de etanol na composição de gasolina aumentou em 1º de maio de 2013
20% para 25%. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U) em 1º de maio e o
objetivo foi reduzir a importação da gasolina e impulsionar a indústria do etanol no Brasil,
segurando o preço do combustível, além de reduzir a pressão sobre as finanças da Petrobras. A
indústria da cana garante que atenderá à demanda de consumo; a estratégia permite a
comercialização de um combustível com maior valor agregado, redução da importação da
gasolina, combustível menos poluente, além de criar condições para uma ligeira redução nos
preços da gasolina tipo C (em torno de 50%). Essa estratégia fortifica o uso de etanol anidro na
matriz nacional de combustíveis.
Neste contexto, mesmo com a crescente popularidade dos flex, muitos motoristas ainda
desconhecem quando devem optar pelo etanol e pela gasolina. Assim, o presente trabalho faz
um estudo comparativo entre a gasolina e o etanol, ressaltando as principais características,
vantagens e desvantagens destes combustíveis, a relação destes com a tecnologia flex, a
diferença de desempenho, os fatores que aumentam o consumo, os cálculos para comparação
do abastecimento mais viável em relação ao custo.
Com este objetivo, foi realizada uma vasta pesquisa bibliográfica sobre os dois
combustíveis, e, análises laboratoriais, sobretudo para averiguar o teor de etanol, estabelecido
pela legislação de 25%, fiscalizado atualmente pela ANP e avaliação sobre danos sofridos pelos
automóveis pelo uso de combustível adulterado.
O trabalho laboratorial consistiu de coletas de amostras de gasolina e etanol de vários
postos da cidade de Natal‐RN; na gasolina, foram avaliados os teores de etanol; nas amostras de
álcool hidratado, parâmetros como pH e densidade foram medidos para comparação com as
normas estabelecidas pela ANP.

Assim, foi feito um estudo detalhado para que o consumidor possa comparar e aprender
técnicas de avaliação de uso dos combustíveis álcool ou gasolina, sobretudo para usuários de
motores de automóveis do tipo FLEX.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O trabalho consistiu de pesquisas bibliográficas sobre etanol e gasolina, fazendo‐se um
estudo detalhado das características, vantagens e desvantagens destes combustíveis; avaliando‐
se os fatores que provocam um consumo maior de cada combustível e os aspectos químicos que
ocasionam a diferença de desempenho. Outra vertente importante do trabalho é explicar as
razões dos cálculos feitos, a partir dos preços dos combustíveis por litro, nos postos
distribuidores, para comparação da vantagem do uso de álcool ou gasolina no carro flex.
2.2 COLETA DE AMOSTRAS
Na parte experimental, foram coletadas em envelopes de segurança e etiquetados 10
amostras de gasolina e 10 amostras de etanol em diferentes postos de gasolina da cidade de
NATAL –RN, de modo a abranger pontos estratégicos da cidade, mas sem identificação dos
distribuidores. Nas amostras de gasolina, foram realizadas as análises de teor de álcool,
atendendo à NBR 13992, específica para determinação de teor de álcool etílico anidro
combustível (AEAC) para averiguação do atendimento a 25%. Nas amostras de etanol, foram
analisados pH (NBR 10891) e densidade (método do picnômetro) para avaliação das normas
estabelecidas pela ANP. Os ensaios foram realizados no IFRN NATAL CENTRAL, no laboratório
provisório de petróleo e gás, nas instalações da DIACIN.
2.3 AVALIAÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NA GASOLINA
A porcentagem de álcool é regulamentada por Lei, e fiscalizada pela ANP onde,
recentemente foi estabelecido um novo padrão que é de 25%. As desvantagens da gasolina
adulterada estão relacionadas com maior propensão à corrosão, maior regularidade nas
manutenções do carro, aumento do consumo e aumento de produção de óxidos de nitrogênio.
Disso tudo, nota‐se a importância para a frota automotiva brasileira e para o meio ambiente, o
rigoroso controle dessa porcentagem.
Para realização da técnica do teor de álcool na gasolina, o trabalho baseou‐se nas normas
ABNT NBR 13992 (SANTOS et al., 2002, p.22 ), que regulamentam os ensaios de teor de álcool na
gasolina. Desse modo, 50mL da gasolina foram inseridos em uma proveta de boca esmerilhada e
foram adicionados mais 50 mL de solução saturada de KCl (10%), medida em uma outra proveta.
Agitou‐se vigorosamente a proveta de boca esmerilhada e deixou‐se descansar por 15min;
observou‐se a fração de álcool que aderiu à solução e realizaram‐se os cálculos de porcentagem
de álcool na gasolina, seguindo a regra de três:

50 mL de gasolina está para 100%, assim como a quantidade de álcool que migrou para
solução salina está para X, assim:
50 ml de gasolina

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 100%

Volume de álcool ml ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ X%
2.4 pH
O papel de pH foi mergulhado nas amostras em parte da amostra para evitar
contaminação, por um período de 5min para observação da escala apropriada, indicadora do pH
da gasolina. Na escala de 0‐7 a gasolina é considerada ácida; em 7, neutra; entre 7 e 14, básica.

Figura 1 ‐ Escala de pH
2.5 DENSIDADE POR PICNOMETRIA
Pesou‐se um picnômetro vazio de 50mL em uma balança analítica e anotou‐se a massa.
Inseriu‐se neste picnômetro água destilada, que já tem densidade conhecida de 1g/ml.

Figura 2 – Balança Analítica

Fez‐se a diferença entre a massa de picnômetro com água e picnômetro vazio, como a
equação 1. Verificou‐se o volume real do picnômetro, quando a massa de água destilada foi
encontrada segundo a equação 2:

MA = Págua – Pvazio

Equação (1)

Onde:
MA: Massa da Água;
Págua: É a massa do picnômetro com água;
Pvazio: É a massa do picnômetro vazio.

d = MA / Vreal

Equação (2)

Onde:
d: É a densidade conhecida da água;
MA: É a massa da água;
Vreal: É o volume real do picnômetro.

df =Mf / Vreal

Onde:
df: É a densidade do fluido;
Mf: É a massa do fluido;
Vreal: É o volume real do picnômetro.

Equação (3)

Neste mesmo picnômetro calibrado com a água, todas as amostras foram inseridas
separadamente, medindo‐ se a massa do fluido, dividindo‐a pelo volume real do picnômetro e
obtendo‐se cada densidade.
3 RESULTADOS
3.1 RESULTADOS DAS PESQUISAS NO CARRO FLEX
Os estudos comparativos feitos sobre os combustíveis gasolina e etanol resultaram nos
seguintes pontos mostrados na tabela 01:

Tabela 01 – Vantagens e Desvantagens no uso dos combustíveis GASOLINA X ETANOL
GASOLINA
VANTAGENS
Com o mesmo volume
de álcool, o automóvel
flex roda mais

DESVANTAGENS

ETANOL
VANTAGENS

DESVANTAGENS

Alto custo

Tecnologia de
produção acessível

Autonomia menor que
a gasolina no carro flex

Poluição do ar,
emissões de CO2

Queima mais limpa que
a gasolina

Dificuldade para o
automóvel flex
funcionar em dias frios

Extraída em grandes
proporções do
petróleo

Fonte esgotável

Fonte inesgotável

Grande gasto para
produção

Cultura de uso muito
difundida no Mundo

Pode ser adulterada

Geração de empregos
no campo

Arranque do carro flex
mais eficiente que o
diesel, inclusive
quando tem maior
octanagem.

Menor poder calorífico
que a gasolina

Para avaliar mais criteriosamente o uso de cada combustível no carro FLEX, alguns fatores
devem ser levados em consideração:
• O álcool gasta mais para rodar a mesma distância que a gasolina, isso significa que o etanol tem
30% a menos autonomia.
• Ar condicionado ligado, carros pesados, trechos de serra, carro parado no trânsito e até mesmo
o clima são causas do maior gasto de combustível, seja ele qual for.
• Combustível sem queima, parado no tanque do carro pode minimizar sua eficiência.

• As avaliações de gasto por quilometragem rodada devem ser feitas com o tanque cheio e rodar
até ¼ do tanque; para isto, ao abastecer, deve‐se registrar o número do marcador de
quilometragem e odômetro.
3.2 RESULTADOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS
Foram realizadas análises físico‐químicas nos combustíveis álcool e gasolina para fazer
uma relação com as normas estabelecidas pela ANP para comercialização.
A tabela 02 abaixo expressa os resultados obtidos a partir da avaliação do teor de álcool
na gasolina, densidade por picnometria e pH. As gasolinas que se encontraram fora do padrão
exigido pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, foram consideradas não conforme. Vale
salientar que o instrumento de medição utilizado para densidade pelas normas é o densímetro,
assim, pôde‐se fazer uma relação, apenas, dos valores encontrados com as normas.

Tabela 02 ‐ Resultados das Medidas Físico‐Químicas das Amostras de Gasolina
Nome do Posto

pH

Densidade (g/ml)

Teor de Álcool (%)

Situação da
Gasolina

Posto 1

6

0,747

25

Conforme

Posto 2

6

0,751

23

Não Conforme

Posto 3

6

0,746

25

Conforme

Posto 4

6

0,746

25

Conforme

Posto 5

6

0,755

25

Conforme

Posto 6

6

0,748

25

Conforme

Posto 7

6

0,745

25

Conforme

Posto 8

6

0,750

25

Conforme

Posto 9

6

0,754

25

Conforme

Posto 10

6

0,754

24

Não Conforme

Apenas as amostras posto 2 e posto 10 (conforme a tabela) estão fora dos padrões
exigidos pela ANP, isso mostra que os distribuidores estão diminuindo cada vez mais a
adulteração no combustível. Os demais obedecem à norma dos 25%, exigidos pela lei vigente de
maio de 2013. O pH se manteve constate em todas as amostras, evidenciando o caráter ácido. A
densidade se mostrou dentre os padrões da ANP, onde o padrão tende a variar de 0,72g/mL á
0,76 g/mL.

A carta de controle, Figura 3, tem como finalidade mostrar no gráfico a porcentagem de
álcool em cada gasolina analisada, fazendo com que fique mais fácil o entendimento. Sabendo
que o teor de álcool exigido pela ANP seja de 25%, apenas duas gasolinas se encontram fora dos
padrões, ou seja, 80% das análises estão de acordo com a lei.

Figura 3 – Carta de Controle das Gasolinas Analisadas
A tabela 03 expressa os resultados obtidos nos experimentos feitos para determinar a
densidade do etanol e o pH. A partir dos dados obtidos e da temperatura se pôde determinar se
o etanol estava adequado ou não para o uso, pois, dependendo da temperatura, a densidade
pode variar.
Tabela 3 – Resultados Obtidos nos Experimentos Físico‐Químicos no Etanol
Nome do Posto

pH

Densidade (g/ml)

Temperatura (°C)

Situação de Etanol

Posto 1

6

0,810

23,2

Conforme

Posto 2

6

0,811

22,9

Conforme

Posto 3

6

0,811

22,8

Conforme

Posto 4

6

0,809

23,1

Conforme

Posto 5

6

0,808

23,4

Conforme

Posto 6

6

0,808

22,5

Conforme

Posto 7

6

0,812

24,5

Não Conforme

Posto 8

6

0,806

23,3

Não Conforme

Posto 9

6

0,808

23,5

Conforme

Posto 10

6

0,807

23,4

Conforme

A tabela mostra o quanto a densidade varia em função da temperatura, a amostra 7 e 8
demonstraram que os valores estão fora das normas estabelecidas (mín= 0,807 g/mL e máx=
0,811 g/mL). Só duas amostras de etanol não estão conforme com a lei estabelecida pela ANP. O
pH se manteve constante, evidenciando o caráter ácido do etanol. Ressalta‐se que o método de
densidade foi a picnometria, assim, fez‐se uma relação com as normas ANP.
A figura 4 mostra o limite e o máximo que a densidade do etanol pode atingir. Os limites
máximo (0,811 g/mL) e mínimo(0,807 g/mL) são representados pelas linhas horizontais e as
amostras de etanol pelos pontos. Mostra também quais amostras de etanol estão adequadas
para o uso. Apenas dois apresentaram densidade fora dos padrões, as amostras 7 e 8.

Figura 4 – Carta de Controle das Amostras de Etanol Analisadas

4 CONCLUSÃO
Concluiu‐se que existem vantagens e desvantagens sobre o uso dos combustíveis gasolina
e etanol no carro flex; porém o primeiro ainda possui maior vantagem devido ao seu poder
calorífico maior, proporcionando maior rodagem por litro. Os fatores como condições de clima,
peso do carro, condições de relevo também devem ser considerados para verificar o quanto há
de gasto de combustível. Em relação à adulteração, é algo ainda recorrente, mas tem sido
minimizado pelas constantes fiscalizações da ANP, embora a quantidade de fiscais ainda seja
considerada pequena para cobrir todos os revendedores.
O trabalho contribuiu bastante para o aprendizado da equipe e também de forma a
auxiliar na minimização de adulteração, a equipe entendeu que a fiscalização dos postos é
essencial para resguardar o consumidor, mas que toda população deve ter caráter fiscalizador
para não ser burlado.
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RESUMO
Na indústria do petróleo, vários fatores podem
agredir o meio ambiente. No que se diz respeito à
produção, o fator mais relevante é a água produzida
juntamente com o petróleo, devido o seu grande
volume na produção. A água produzida contém
geralmente alta salinidade, minerais, óleos, sólidos e
gases dissolvidos e dispersos, produtos químicos
adicionados aos diversos processos de produção e
alguns metais pesados que possivelmente estão
associados aos sulfetos. Quando contaminada com
sulfetos, sendo este o pior dos contaminantes
presentes, trazem várias consequências, entre elas a

corrosão das tubulações e em demais peças, quando em
contato com o solo causam contaminação e em cursos
de água a morte de animais e plantas. Tendo em vista
esses problemas, o presente trabalho tem como
objetivo analisar três aminas solubilizadas em
querosene de aviação para avaliar o potencial de
remoção de enxofre nas águas produzidas. Análises
como pH, densidade, turbidez, condutividade e nitrato
também foram realizadas na água bruta e na água de
saída. A amina Duomeen O apresentou melhor
eficiência, com 81,68 % de remoção.

PALAVRAS‐CHAVE: Águas Produzidas, Contaminação Por Enxofre, Petróleo.

“REMOVAL OF LEVELS OF SULPHUR WATER PRODUCED THE OIL INDUSTRY”
ABSTRACT
In the petroleum industry, several factors can
affect the environment. As it relates to the production,
the most important factor is the water produced along
with oil, due to its large volume production. The water
produced generally contains high salinity, minerals, oils,
solids and dispersed or dissolved gases, chemicals added
to various production processes and possibly some
heavy metals are associated with the sulfides. When
contaminated with sulfides, this being the worst of
contaminants, bring several consequences, including the

KEY‐WORDS: Water Produced, Sulfur Contamination, Oil.

corrosion of pipes and other parts, when in contact with
the ground and cause contamination in waterways
death of animals and plants. Considering these
problems, this paper aims to analyze three solubilized
amines in aviation kerosene to evaluate the potential of
removing sulfur in produced water. Analyzes such as pH,
density, turbidity, conductivity and nitrate were also
performed on raw water and output water. The amine
Duomeen O presented better performance with 81.68 %
removal

"REMOÇÃO DE TEORES DE ENXOFRE DE ÁGUAS PRODUZIDAS DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO."

1. INTRODUÇÃO
A indústria do petróleo é um segmento que tem crescido bastante devido ao seu
destaque a nível mundial. Seus processos de extração, produção, refino, transporte, dentre
outros processos globais, requerem pesquisas constantes de inovação em tecnologias buscando
sempre a otimização de tempo e êxito nesses processos, visando sobretudo a segurança sem
afetar o meio ambiente.
Nessa indústria, vários fatores podem agredir o meio ambiente, no que se diz respeito à
produção, o fator mais relevante é a água produzida juntamente com o petróleo, devido o seu
grande volume na produção. Esta água contém geralmente alta salinidade, minerais, óleos,
sólidos e gases dissolvidos e dispersos, produtos químicos adicionados aos diversos processos de
produção e alguns metais pesados que possivelmente estão associados aos sulfetos. Quando
contaminada com sulfetos, sendo este o pior dos contaminantes presentes, trazem várias
consequências, entre elas a corrosão das tubulações e em demais peças, quando em contato com
o solo causam contaminação e em cursos de água provocam a morte de animais e plantas.
A resolução CONAMA 357 (Conselho Nacional de Meio Ambiente) de março de 2005,
estabelece os limites das concentrações de águas contaminadas para descarte; no caso dos
sulfetos, essa concentração não deve ultrapassar 0,3 ppm. Embora isto seja referência na
indústria do petróleo para o enxofre, e o valor de concentração seja considerado pequeno, são
detectados ainda, em águas descartadas, teores que ultrapassam os limites da legislação. Dessa
forma, faz‐se necessário o desenvolvimento de trabalhos que minimizem os teores de enxofre,
reduzindo os impactos ambientais e que estes sejam favoráveis à reutilização da água produzida.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a utilização de três diferentes
aminas comerciais para avaliação de eficiência de remoção do enxofre. As aminas foram
solubilizadas em querosene de aviação (QAV), e as amostras de água produzida cedidas pela
PETROBRAS foram submetidas a contato com as aminas. O processo de remoção dos sulfetos foi
avaliado através de espectrofotômetro modelo DR 2000. Soluções de amina aquosas são os
solventes químicos mais comuns para remoção de H2S, onde o ácido é neutralizado com soluções
de amina alcalina. O H2S reage rapidamente e diretamente com a 1ª, 2ª ou 3ª amina para formar
o bissulfeto HS‐ e um cátion de amina protonada (Equação 01). O bissulfeto reage então com
outra amina para formar o sulfeto e outra amina protonada equivalente (Equação 02).
H2S + NR3  HS- + HNR3+

equação (1)

HS- + NR3  S- + HNR3

equação (2)

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Água Produzida
Água produzida é o efluente resultante dos processos de separação existentes nas estações
de coleta e de tratamento na produção de petróleo. Chamada assim por estar relacionada à
produção, é um subproduto indesejável presente na extração do petróleo. Ela se dá quando uma
grande quantidade de água, que antes estavam nas rochas subterrâneas, é produzida junto ao
petróleo. A ascensão deste volume resultante acarreta em elevados riscos ao meio ambiente,
esses riscos associados à água produzida podem variar em função da composição da água, das
características e profundidade do local em produção, da sua disposição final, além de apresentar
altos valores de salinidade e diversos outros poluentes.
A água produzida pode ser aquela que é formada desde o início da formação do
reservatório que dar‐se o nome de Água Conata. E com o tratamento dessa água, ela pode ser
reutilizada no processo de recuperação secundária, sendo esta denominada de água de injeção.
2.2 Sulfetos
Sulfeto é uma combinação de enxofre com algum metal. É originado por meio da
cristalização dos magmas com H2S na fase fluida, quanto maior a pressão de H2S, maior a
quantidade de sulfetos. O enxofre pode ser a base de uma magma sulfetado, sendo insolúvel.
Também podem ser originados pela desgaseificação dos magmas em profundidades terrestres ou
em profundidades submarinas. Devido a atmosfera oxidante dos tempos atuais há dificuldade de
formação na superfície, nesse caso forma normalmente enxofre metálico ou sulfatos. Na
superfície terrestre, durante a formação das rochas sedimentares, o sulfeto pode ser formado
desde que não haja oxigênio no ambiente, podendo formar‐se devido a putrefação da matéria
orgânica. O H2S libera SO2 que é um dos principais poluentes atmosféricos e causador das chuvas
ácidas, além de ocasionar corrosões, principalmente em tubulações. Na indústria do petróleo, a
presença do H2S consiste em um sério problema necessitando de soluções economicamente
viáveis para sua resolução. A água produzida com elevadas concentrações de sulfetos em contato
com o solo pode provocar contaminação do lençol freático, o acúmulo de produtos tóxicos em
plantas e animais, em contato com cursos de água, pode acarretar na extinção da vida existente
no mesmo, desta forma, sendo indispensável o seu tratamento (Figura 01).

Figura 01 – Técnica Anotando Condições de Água Produzida de Petróleo (ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO) ‐ fonte: PETROBRAS

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Preparações de Amostras
Para realização do trabalho, as amostras das águas produzidas contaminadas por sulfetos
com concentração de 0,546 ppm foram cedidas pela empresa PETROBRAS. As amostras foram
conservadas com solução de NaOH 1:1 e analisadas com 24 h a partir da chegada em laboratório.
A água produzida, além da contaminação por sulfeto, também apresentava contaminação por
gotículas de petróleo, assim, para maior limpeza da água, solubilizou‐se cada diferente amina no
QAV‐Querosene de Aviação; pois dessa forma, a amina removia o sulfeto e o querosene, o
petróleo. A relação utilizada de QAV em água produzida foi de 1/3, configurando 62,5 mL de QAV
em 187,5 mL de água produzida. Assim, tínhamos uma solução de 250 mL, utilizando‐se para
contato das fases, um agitador magnético e funil de separação de 500 mL (Figura 02).

Figura 02 – Funil de Separação Utilizado Para Contato da Água Produzida e as Aminas Comerciais

3.2 Procedimento Experimental
A etapa inicial do trabalho foi medir a concentração de entrada na amostra bruta para
sulfeto em espectrofotômetro DR 2000 (Figura 03).

Figura 03 – Medida de Concentração de Amostra Bruta
As relações de QAV para amostra de água produzida consistiu em 1/3, perfazendo 62,5
mL de QAV e 187,5 mL de água produzida, numa solução de 250 mL. As concentrações de cada
amina comercial, sendo três aminas utilizadas para os testes (DUOMEEN O, ARCUAD 2C‐75 E
DUOMEEN T), variaram em 0,25; 050; 0,75; 1,00; 1,25 em relação ao volume de QAV.
Inicialmente a quantidade de QAV foi medida em proveta de 100 mL e a água produzida medida

em proveta de 250 mL. A porcentagem de amina era medida com pipeta e inserida no volume de
QAV. O QAV e a amina eram homogeneizados em agitador magnético. Posteriormente, a água
produzida era colocada em contato com o solvente em funil de separação de 500 mL em leve
agitação para evitar perda de sulfetos (Figura 04).

Figura 04 – Aparato Experimental Para Remoção de Sulfetos na Água Produzida

A mistura era deixada em repouso durante 15 min e a concentração de água de saída era
medida em espectrofotômetro DR 2000 (Figura 05) para avaliação de eficiência de amina na
remoção dos sulfetos.

Figura 05 – Amostras em Cubetas Prontas Para Leitura‐ O Azul Forte Demonstra Grande
Concentração de Enxofre

3.3 Análises Físico‐Químicas
Foram realizadas análises de pH em pHmetro da Digimed, condutividade em
condutivímetro Digimed, turbidez em turbidímetro digital da LABLINE, densidade através do
método de picnometria e nitrato em espectrofotômetro DR 2000 para água bruta e saída (Figura
06).

Figura 06 ‐ Medição de Ph
4. RESULTADOS
Inicialmente foram medidos todos os parâmetros físico‐químicos da água bruta em
bancada, como visto na tabela 01:
Tabela 01 – Resultados de Medidas na Água Bruta
PARÂMETROS

RESULTADOS DE MEDIDAS

Ph

8,01

Condutividade

7,01mS/cm

Turbidez

73,5NTU

Densidade

1,15g/mL

Nitrato

12,1ppm

Teor de sulfetos

0,547 ppm

Nos primeiros resultados, já percebeu‐se a alta salinidade, indicada pela alta
condutividade, bem como a densidade da água produzida foi bastante significativa e o teor de
sulfetos. A turbidez alta indicou a presença de sólidos na água produzida, interferindo na sua
transparência.
Posteriormente à etapa de contato de cada amina com a água produzida, as mesmas
medidas realizadas na água bruta foram realizadas na água de saída para comparação, como
visto na tabela 02:
Tabela 02 – Resultados das Medidas na Água de Saída nas Diferentes Concentrações
Usadas de Aminas em Porcentagem

PH
CONDUTIVIDADE
(mS/cm)
TURBIDEZ (NTU)
NITRATO (ppm)
DENSIDADE
(g/mL)
REMOÇÃO DE
ENXOFRE (%)

PH
CONDUTIVIDADE
TURBIDEZ
NITRATO
DENSIDADE
REMOÇÃO DE
ENXOFRE (%)

PH
CONDUTIVIDADE
TURBIDEZ
NITRATO
DENSIDADE
REMOÇÃO DE
ENXOFRE (%)

0,25
8,66
4,22

RESULTADOS DAS ANÁLISES DE ÁGUA DE SAÍDA – Relação 1/3
AMINA 01 ‐ Duomen O
0,50
0,75
1,00
1,25
8,65
8,88
9,02
PRECIPITADO
3,44
4,13
4,04
PRECIPITADO

38,5
7,8
1,0015

38,0
6,0
1,0012

354,0
8,6
1,000

243
9,04
1,001

PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO

81,68

81,14

39,56

42,12

8

0,25
8,47
4,65mS/CM
81,5
8,7
1,001
71

AMINA 02 ‐ ARCUAD 2c‐75
0,50
0,75
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO

1,00
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO

1,25
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO
PRECIPITADO

0,25
8,89
4,45
294
35,8
1,002

AMINA 03 ‐ Duomen C
0,50
0,75
9,60
9,18
4,60
4,35
250
840
35,8
35,8
1,001
1,001

1,00
9,21
4,09
1175
35,8
1,001

26,28

12,63

1,25
9,34
4,34
800
35,8
1,000
12

3,58

14

Os resultados da tabela 02 demonstraram que a melhor eficiência de remoção de enxofre
está relacionada com a amina DUOMEEN O, apresentando valor em porcentagem de 81,68 %. A
turbidez apresentada após contato desta amina com a água, também gerou um valor bastante
minimizado 38,5 NTU. Esses fatores confirmam que a amina Duomeen O, dentre as três testadas,
é a melhor opção para remoção de enxofre, já que a turbidez da amina Duomeen C se mostrou
altíssima 294 NTU e a eficiência da amina ARCUAD 2C‐75 foi menor 71% (Figura 07). Em relação
às outras frações de porcentagens da amina ARCUAD 2C‐75, não foi possível a obtenção de
resultados, pois a solução precipitou.

Figura 07 – Gráfico de Eficiência de Remoção de Duas Aminas Testadas
O gráfico mostra a eficiência de remoção de enxofre para as duas aminas que resultaram
em valores possíveis para a montagem do gráfico. Observa‐se claramente a melhor eficiência de
remoção, na porcentagem de 0,25% para a amina Duomeen O.

5. CONCLUSÃO
As pesquisas foram satisfatórias como também os resultados obtidos já que a equipe
conseguiu unir ao máximo as informações necessárias para a análise comparativa dos resultados
com as normas do CONAMA e sobre a contaminação das águas produzidas por enxofre. Outra
contribuição da pesquisa foi o aprendizado das técnicas de segurança laboratoriais, manuseio e
função de cada vidraria e equipamento utilizados nos métodos laboratoriais para as análises do
Ph e da densidade. Ao comparar com as especificações da legislação vigente, a equipe adquiriu
conhecimento técnico e àquele pertinente à sua função como cidadão, unindo contribuição
social e tecnológica.
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RESUMO
O presente trabalho avaliou o rendimento da
neutralização do óleo marinho de peixe bruto em dois
processos de filtração, utilizando filtro de organza
espersa e filtro de “lã de vidro”. Os resultados das
análises do rendimento do óleo de peixe neutro em
relação ao óleo bruto foi maior para o tratamento um FS‐
20%. Enquanto os índices oleoquímicos de Acidez e % de
AGL determinados mostraram valores reduzidos
significativamente em ambos os tratamentos, estando de

acordo com a legislação. O mesmo não ocorreu para o
índices oxidativos de peróxido que se apresentaram
elevados para todos os tratamentos, indicando a
influência nos processos oxidativos físicos e químicos dos
constituintes da misturas de ácidos graxos do óleo de
peixe que ocorre com a molécula triglicerídica
considerada de grau elevado de insaturações de carbono
de cadeia longa (PUFAs).

PALAVRAS‐CHAVE: Rendimento, Neutralização, Óleo de Peixe, Oleoquímicos, Filtração.

PHYSICAL CHEMICAL CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF NEUTRALIZATION EFFICIENCY
OF MARINE FISH OIL.
ABSTRACT
This study evaluated the efficiency of neutralization of
crude marine fish oil in two filtration processes using
organza filter and "glass wool" filter. The results of the
analysis of the yield of neutral fish oil compared to crude
oil was higher in treatment one FS‐20%. While
determined oleochemical index of acidity and % AGL
showed significantly reduced values in both treatments,

which is consistent with the law. The same was not true
for the peroxide oxidation index that showed higher for
all treatments, indicating the influence of the
constituents of mixtures of fatty acids from fish oil that
occurs with the triglyceride molecule considered of highly
degree of long chain carbon unsaturations (PUFAs) on
physical and chemical oxidation processes.

KEY‐WORDS: efficiency, neutralization, fish oil, oleochemical, filtration

INTRODUÇÃO
A demanda mundial por pescados vem crescendo de forma acelerada em decorrência do
aumento populacional e da busca por alimentos mais saudáveis. O peixe apresenta importantes
características nutricionais, mostrando‐se uma excelente fonte de proteínas, lipídios, vitaminas e
sais minerais. Os óleos marinhos são uma rica fonte de ácidos graxos poli‐insaturados n‐3 , como
ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosaexaenoico (DHA), que propiciam efeitos benéficos
ao sistema cardiovascular, o que tem motivado um alto interesse em conhecer seu conteúdo em
ácidos graxos, especialmente dos peixes ricos em gordura (BANDARRA et al, 2001).Em 2011, foram
produzidas 154 milhões de toneladas de pescado, em todo o mundo, com a produção da pesca
extrativa e da aquicultura (IBGE, SUDENE, IBAMA, MINISTÈRIO DA AGRICULTURA E MINISTÉRIO DA
PESCA EAGRICULTURA, 2011). Diante deste contexto, a pesca exploratória indevida está sujeita às
críticas internacionais, ficando os recursos pesqueiros limitados.
Para suprir a demanda de óleos de peixes importados para aquicultura brasileira,
atualmente os pesquisadores desenvolvem estudos para o aproveitamento de resíduos lipídicos
brutos dos rejeitos (vísceras, cabeça, nadadeiras, pele de escamas) de pescados, que são obtidos
a partir de peixes marinhos e de peixes de água doce, direcionando para as fontes renováveis de
lipídios poli‐insaturados. Além disso, essas alternativas para o aproveitamento dos resíduos de
peixe visam à obtenção de produtos de valor agregado e à redução dos resíduos gerados na
industrialização deste material. A grande prioridade é suprir a necessidade do Brasil de óleos de
peixes, ampliar a produção e a redução de custos com insumos na aquicultura. Mas, para realização
da utilização do óleo de peixe bruto são necessários procedimentos de operações unitárias a partir
da matéria que se constituem em processos químicos e físicos, ou seja, a refinação, tornando as
características melhoradas desses óleos e gorduras para uma estabilidade maior do produto.
As variações das concentrações de hidróxido de sódio e outros parâmetros de filtração,
influenciam na adição de solução aquosa de álcalis para neutralização do óleo bruto, que
dependem da acidez do óleo a ser reduzida. Outra variável importante é o tipo de filtro utilizado
para os processos de filtração, decantação, separação e centrifugação do óleo neutro. As
substâncias indesejáveis presentes no óleo tratado poderão ser separadas, evitando o gasto
excessivo de reagentes, que ficarão mais eficientes na eliminação dos ácidos graxos livres. Isto
resulta em menor perda, ou melhor rendimento da neutralização do óleo em que ocorreu a
formação da “borra” e a saponificação pelo excesso de hidróxido de sódio utilizado em menor
tempo. Quanto mais elevada a concentração de soda caustica, tanto mais óleo neutro será
saponificado.
O índice de acidez informa o quanto há de ácidos graxos livres, provenientes dos
triacilgliceróis hidrolisados na amostra original e o principal problema relacionado com a qualidade
do óleo é aumento da acidez, que revela no óleo seu estado de conservação.
O óleo de peixe bruto pode apresentar ainda teor de água elevado e ser passível de atividade
enzimática o que favorece a hidrólise dos triacilgliceróis liberando ácidos graxos. Desta forma,
uma alternativa para tratamento desse óleo seria uma etapa preliminar e a esterilização para
inativar estas enzimas endógenas presentes no estômago do animal (MARTINS, 2012). Além disso,
esses óleos são muito susceptíveis aos processos oxidativos. Isto ocorre por possuírem várias
insaturações em sua cadeia carbônica, comprometendo a integridade das duplas ligações e a

concentração e funcionalidade dos ácidos graxos. Entretanto, para evitar os processos
peroxidativos deve‐se criar uma barreira ao oxigênio, à umidade e às radiações luminosas. Quanto
mais insaturações possuírem os lipídeos, maior deverá ser essa proteção durante o
armazenamento (PACHECO, 2005).
O objetivo deste trabalho é avaliar o rendimento da neutralização no óleo de peixe marinho
bruto nas diferentes concentrações de solução alcalina de hidróxido de sódio, bem como a
verificação das alterações dos filtros de “organza” e do filtro de “lã de vidro” no resultado do
rendimento da neutralização.
MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi realizado no laboratório de Desenvolvimento de Processos e Produtos ‐
LDPP da Universidade Federal do Ceará e o material prima utilizado no experimento foi o óleo de
peixe especial provenientes da EMPRESA CAMPESTRE IND. E COM. DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA
(Figura 1). As amostras foram armazenadas em garrafas de vidro âmbar sob refrigeração (5°C ‐ 8°C)
até o momento das análises em triplicata.

Figura 1 ‐ Óleo bruto de Peixe
(Matéria prima)
o Processo de conservação do pescado
O peixe pode ser comercializado in natura ou industrializado, e o processo de industrialização
envolve, basicamente, sua obtenção, conservação, processamento/elaboração, embalagem,
transporte e comercialização (Feltes et al.,2010). Inicialmente, no beneficiamento, os peixes são
selecionados por tamanho, sendo então lavados e submetidos a congelamento, caso não sejam
processados imediatamente; podem ser comercializados inteiros, eviscerados com cabeça ou
fracionados em filés ou lâminas. O pescado começa a alterar‐se imediatamente após a captura.
Por essa razão, a manipulação cuidadosa é fundamental, o que implica cumprir três princípios
gerais: resfriar imediatamente, evitar abusos de temperatura e manter elevado o grau de limpeza.
Após a extração, o óleo bruto é armazenado em embalagens metálicas (Latas com capacidade para
5 litros ou 4,5 kg). Para obtenção das amostras, a lata foi armazenada em local seco, ao abrigo da
luz e longe de qualquer forma de calor.

o Neutralização do óleo bruto de Peixe
A neutralização consiste na eliminação de impurezas ácidas, evitando alterações nos óleos
(Martins, 2012). Para realizar a neutralização, é necessário adicionar uma solução de NaOH que
são obtidos a partir da acidez oléica ou acidez comercial encontrada na matéria prima (óleo bruto).
No caso do óleo de peixe, o ácido graxo predominante é o DHA (Ácido‐Docosa‐Hexaenóico), logo
realizou‐se a acidez expressa em DHA. Seguindo as especificações dos métodos da AOCS,
encontrou‐se 4,5 % de acidez em DHA. Utilizou‐se 18,6 ° Bé, 12,64 % (Escala de Schonfeld para
cálculos da concentração de lixívias) em peso de NaOH e a densidade no valor de 1,142 g/L (Boletim
técnico do Instituto Agronômico do Norte – Belém/PA, 2008).

Tabela 1 ‐ Valores da lixívia a ser adicionada ao óleo bruto
EXCESSO (%)
20

PESO DE NaOH
(%)
12,64

MASSA DE
LIXÍVIA (g)
4,56

DENSIDADE
(g/L)
1,142

VOLUME
(ml)
4,0

40

12,64

5,31

1,142

4,6

60

12,64

6,07

1,142

5,3

Fonte – LDPP UFC ‐ Fortaleza/CE

Foram preparadas diferentes excessos para a concentração, sendo elas 20%, 40% e 60%. Cada
excesso foi realizado em triplicada. Num primeiro momento a neutralização foi realizada com a
adição aquosa de NaOH 12,64 %. Para esses excessos a proporção utilizada foi de 4 ml, 4,6 ml e 5,3
ml respectivamente, para 100 g de óleo bruto, de acordo com a tabela 1 ‐ Valores da lixívia a ser
adicionada ao óleo bruto.
Após a adição da solução, o óleo foi levado a agitação forte por 12 minutos, em seguida levado
ao banho‐maria (60°C) com uma agitação lenta por 6 minutos e deixado por 1hora para decantação
(60°C). Após este período, o óleo fica mais 24 horas decantando em temperatura ambiente e em
seguida a filtração, centrifugação e lavagem da amostra (Figura 2).

Matéria prima
bruta
+ excesso

Adição da lixívia
Lenta

Por 6 minutos

Forte
Agitação

Por 12 minutos

Decantação
Filtração
Centrifugação
Lavagem
Figura 2 ‐ Fluxograma do processo de neutralização do óleo de Peixe.
Durante a outra etapa do experimento foram avaliadas as diferentes formas de separação da
borra e do óleo neutro. Foi utilizado para a filtragem o tecido de organza grosso (FS) e a “lã de
vidro” (FL). Para a filtração com tecido de organza foi utilizado somente o excesso de 20% o óleo
neutralizado foi transferido para um funil e colocado sob a organza (FS‐20%). Já para a filtração
com lã de vidro foram utilizados os três valores de excesso (20%, 40% e 60%), a lã de vidro foi posta
em um funil e assim realizado a filtração dos mesmos (Figuras 3 e 4). Após a separação de cada
experimento foi realizado novamente o índice de peróxido e a % de ácidos graxos livres para saber
se realmente houve uma neutralização, ou seja, uma remoção dos radicais livres.

Figura 3 ‐ Borras da neutralização do
óleo de peixe (FL‐60%).

Figura 4 – Borra do óleo de Peixe e seu
respectivo óleo neutro.

o Análises dos índices oleoquímicos
Índice de acidez e % de AGL: titulometria, solução NaOH, método Ca 5a‐40.
O índice de acidez é definido como o número de mg de hidróxido de potássio necessário
para neutralizar um grama da amostra. O método é aplicável a óleos brutos e refinados, vegetais
e animais, e gorduras animais.
A determinação do % ácidos graxos livres: Denomina‐se “grau de acidez” a porcentagem de
ácidos graxos livres que contém um óleo, expressos como ácido oleico ou outro ácido
predominante.
Índice de Peróxido: método Cd 8‐53. Expresso em mEq O2 /1000g de gordura.
O índice de peróxido corresponde aos milequivalentes de oxigênio ativo contidos em moles por
1000g de amostra, onde todas as substâncias oxidam o iodeto de potássio, devido sua ação
fortemente oxidante (ZAMBIAZI, 2007).
o Análise Estatística
Os valores dos rendimentos e dos índices oleoquímicos nos três tratamentos do óleo de peixe
marinho foram submetidos à análise de variância (ANOVA). O teste Tukey foi aplicado para as
variância desiguais entre os valores médios das amostras, mantendo‐se o nível de significância de
5% em todas as análises.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Na tabela 2 apresenta os valores médio de desvio‐padrão e coeficiente de variação
calculados a partir das 3 amostras para os índices (%AGL, I. ACIDEZ, I. PERÓXIDO, RENDIMENTO DA
NEUTRALIZACAO) para cada um dos casos (ÓLEO DE PEIXE BRUTO, FS‐20%, FL‐20%, FL‐40%, FL‐
60%).
Tabela 2 ‐ Valores médio de desvio‐padrão e coeficiente de variação dos experimentos FS
– 20%, FL‐20%, FL‐40%, FL‐60%).
ÓLEO DE PEIXE
BRUTO

OLÉO DE PEIXE NEUTRALIZADO
FS‐20%

%AGL
I. ACIDEZ
I. PERÓXIDO
RENDIMENTO DA
NEUTRALIZAÇÃO

DP
0,1039
0,1267
0,002

CV
2,3437
2,3437
0,0405

Fonte – LDPP UFC ‐ Fortaleza/CE

DP
0,0013
0,0016
0,061
4,4

CV
0,137
0,137
0,387
6,2

FL‐20%
DP
0,0936
0,1142
1,1116
9,9318

CV
7,6249
7,6249
13,0497
19,857

FL‐40%
DP
0,09
0,1098
1,119
9,0139

CV
13,0168
13,0168
7,3911
26,9249

FL‐60%
DP
0,004
0,0049
1,183
0,6939

CV
0,8436
0,8436
10,6055
1,7286

O coeficiente de variação analisa a dispersão em termos relativos, ele foi apresentado em %.
Quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogêneos serão os dados, ou seja,
menor será a dispersão em torno da média. No caso da tabela 2 sobre desvio padrão e coeficiente
de variação, os valores mais homogêneos foram aqueles do tratamento FS‐20%.
Já na tabela 3, apresenta os valores médios para os índices (%AGL, I. ACIDEZ, I. PERÓXIDO,
RENDIMENTO DA NEUTRALIZAÇÃO) para as 3 amostras em cada um dos casos (ÓLEO DE PEIXE
BRUTO, FS‐20%, FL‐20%, FL ‐40%, FL ‐60%). O teste Tukey com nível de confiança de 95% foi feito
considerando o rendimento, a acidez, índice de peróxido e % AGL, para as três amostras do óleo
bruto, FS‐20%, FL ‐20%, FL ‐40% e FL ‐60%. Para a % AGL, o resultado encontrado foi que as médias
são todas significativamente diferentes; Considerando o índice de peróxido, o resultado foi que
não há médias significativamente diferentes de todas as outras; Considerando o índice de acidez,
o resultado foi que as médias são todas significativamente diferentes; Considerando o rendimento,
o resultado foi que as médias de FS‐20% são significativamente diferentes das outras e que as
demais médias foram agrupadas.

Tabela 3 ‐ Avaliação dos índices de acidez e oxidativos e do rendimento do óleo do peixe
neutralizado em dois processos filtração – FS e FV.
ÓLEO DE
PEIXE
BRUTO
%AGL
I. ACIDEZ
I. PERÓXIDO
RENDIMENTO DA
NEUTRALIZAÇÃO

4,4318 a
5,4047 a
6,5883 c

FS‐20%

ÓLEO DE PEIXE NEUTRALIZADO
FL‐20%
FL‐40%
FL‐60%

0,9624 c
1,1736 c
15,7706 a
72,1 a

1,2278 b
1,4973 b
8,518 b c
50,02 b

0,6916 d
0,8434 d
15,1393 a
33,48 b

0,4773 e
0,5821e
11,1541 b
40,14 b

Fonte – LDPP UFC ‐ Fortaleza/CE
* valores com letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa
(Tukey, p < 0,05)

O rendimento foi maior para o óleo de peixe neutralizado de 72,1% em relação à amostra
bruta para o tratamento FS‐20% quando o comparado aos outros dois tratamentos (40% e 60%),
respectivamente. A mesma apresenta os valores para os índices de acidez levemente superior (I.A=
5,4047) do óleo bruto de peixe, semelhante também para o índice de peróxido desta amostra (I.P
=6,5883), apresentaram‐se em conformidade (Acid value ≤ 3 mg KOH/g e Peroxide value ≤ 5
meq/kg) com as recomendações da Codex Alimentarius Commission, Joint WHO/FAO Food
Standards Programme, Codex Standard for Fish Oils (2013), respetivamente. A variação do índice
de acidez pode estar relacionado com a origem do peixe e a sua alimentação. O Instituto Adolfo
Lutz (2008) aborda que, a determinação de acidez pode fornecer um dado valioso na apreciação

do estado de conservação de um óleo. A decomposição dos glicerídeos é acelerada por
aquecimento e pela luz, sendo a rancidez quase sempre acompanhada pela formação de ácidos
graxos livres. Considerando o comportamento oxidativo do óleo após neutralização em todos os
tratamentos FS e FL, os valores do peróxidos das três concentrações de lixivia (20%,40% e 60%)
apresentaram‐se elevados quando comparados com os valores da CODEX COMMITTEE ON FATS
AND OILS (2013), que é de ≤ 5 mEq/kg. Mas, todos os valores da acidez do óleo neutro de peixe
permaneceram significativamente baixos em torno de 0,5 a 1,5 %, estando em concordância com
a legislação.
Quanto à etapa de neutralização, que adiciona a solução aquosa de álcalis para eliminar
ácidos graxos livres e outras impurezas, o óleo neutralizado ficou mais vulnerável aos processos
oxidativos. Estes resultam em perda ou rendimento da neutralização devido à formação da borra
e a saponificação do óleo neutro pelo excesso de hidróxido de sódio (MORETTO, E; FETT, R.,1998).
Os processos de degradação no óleo neutralizado tem forte relação com o local da dupla ligação
no carbono alfa‐metilênico da molécula triglicerídica (instauração), por um mecanismo de
liberação dos “radicas livres” em que resulta na formação do radical livre do peróxido instável
(ROO), após sofrer ataque do oxigênio atmosférico (SHERWIN, 1978). Além da oxidação, a
decomposição hidrolítica, que é ativada por condições do aquecimento e de umidade que afeta
gravemente o rendimento do refino do óleo e da qualidade final do produto. A neutralização ainda
desenvolve dois processos de agitação mecânica, desta forma oxigênio atmosférico é introduzido
no óleo com temperatura acima de 60°C e a presença da luz ultravioleta acelera e ajuda a produzir
a oxidação.
CONCLUSÃO
Através dos resultados obtidos e das condições experimentais, infere‐se que o rendimento da
neutralização foi maior no tratamento com “filtro com tecido de organza” 20% do que o
tratamento obtido com a “lã de vidro”, devido ao significativo percentual reduzido de ácidos graxos
livres (% AGL). Observou‐se que quanto maior a concentração de NaOH, menor será o rendimento
do óleo. A lixívia a 20% mostrou‐se eficiente em quantidade, economizando reagente de NaOH e
um processo de filtração de baixo custo(FS). Porém, o que obteve melhor redução de acidez, foi o
experimento FL‐60% (I.A = 0,5821 mg de NaoH/g). Apesar dos valores dos índices oxidativos, as
análises dos índices de peróxidos mostraram uma relação direta com os processos degradativos
que devem ser considerados e protegidos na reação, como umidade, oxigênio atmosférico,
temperatura, luz, agitação e tempo de exposição a esses fatores físicos que interferem nas longas
cadeias carbônicas insaturadas, predominantes da composição do óleo de peixe.
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