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RESUMO 

A redução das emissões nos motores a diesel é estudada por muitos autores e a 

modificação da composição do combustível é uma das alternativas mais abordadas. 

Neste contexto, o estudo da mistura ab-diesel (álcool + biodiesel + diesel) tem atraído 

atenção devido algumas de suas características, tais como, calor de combustão 

semelhante ao do diesel “puro” e redução da emissão de material particulado e gases 

tóxicos. O óleo diesel é definido como um combustível derivado do petróleo, 

constituído basicamente por hidrocarbonetos e em baixas concentrações por compostos 

sulfurados, nitrogenados e oxigenados. A presença dos compostos parafínicos na 

composição do diesel dificulta a solubilidade de compostos polares, como os álcoois, 

dessa forma o biodiesel foi estudado como um agente capaz de solubilizar o álcool no 

diesel garantindo a formulação de misturas mais estáveis. A inserção desse combustível 

derivado de biomassa renovável constituído por uma mistura de mono-alquil ésteres de 

ácidos graxos de origem vegetal, animal e óleos residuais contribui também para a 

melhora de algumas outras características físico-químicas importantes na utilização 

dessa mistura como fonte de energia. A solubilidade dos sistemas pseudoternários 

constituídos de diesel + biodiesel metílico de soja + metanol e diesel + biodiesel etílico 

de soja + etanol foi estudada através da construção de curvas de equilíbrio líquido-

líquido para duas temperaturas e observou-se que aumento da temperatura favoreceu a 

solubilidade dos componentes nos dois sistemas, contribuindo para formação de uma 

maior região homogênea. Assim como já era esperado, o sistema contendo etanol 

apresentou uma região homogênea bem maior que o sistema com metanol, uma vez que 

a solubilidade do primeiro no diesel é maior. As linhas de amarração não foram bem 

representadas pelos modelos termodinâmicos NRTL e UNIQUAC. Dados de densidade 

e viscosidade foram determinados para os componentes puros/pseudopuros e para 

misturas pseudobinárias e pseudoternárias em várias temperaturas e composições, uma 

vez que o conhecimento dessas propriedades físico-químicas é essencial para a 

formulação de uma mistura combustível com características dentro das especificações. 

Os dados experimentais de densidade e viscosidade foram ajustados através de modelos 

de regressão para determinação do seu comportamento em função da temperatura e 

composição e obteve-se um desvio padrão máximo de 0,0087 e 0,1962, 

respectivamente, ambos para o sistema de biodiesel metílico de soja + metanol. 

Densidade e viscosidade apresentaram comportamento linear e exponencial, 

respectivamente, com a temperatura. Como esperado, um aumento na temperatura 

diminuiu os valores de densidade e viscosidade para todos os sistemas estudados. Uma 

vez que não é factível obter experimentalmente dados de densidade e viscosidade em 

todas as condições de interesse, métodos para sua predição/estimação são de grande 

interesse prático e foram utilizados no presente trabalho. Além da obtenção dos dados 

experimentais de densidade e viscosidade, foram realizados também, ensaios de 

estabilidade física de fases e ponto de fulgor para as misturas pseudoternárias. 

Observou-se que a estabilidade física foi influenciada principalmente pela temperatura e 

teor de álcool e que para misturas do tipo álcool + biodiesel + diesel o ponto de fulgor é 

dominado principalmente pela concentração do álcool. 

 

Palavras-chave: AB-Diesel. Equilíbrio Líquido-Líquido. Propriedades 

termofluidodinâmicas. 
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ABSTRACT 

The reduction of emissions from diesel engines has been studied by many authors and 

the modification of the fuel composition is one of the most discussed alternatives. In 

this context, the study of ab-diesel mixture (alcohol + biodiesel + diesel) has attracted 

attention due to some of its features, such as combustion heat similar to that of "pure" 

diesel and reducing the emission of particulates and toxic gases. Diesel oil is defined as 

a petroleum-derived fuel, constituted basically by hydrocarbons and at low 

concentrations for sulfur, nitrogen and oxygen. The presence of the paraffin compounds 

in diesel hamper the solubility of polar compounds, such as alcohols, thus biodiesel has 

been studied as an agent to solubilize the alcohol in diesel ensuring the formulation of 

stable mixtures. The insertion of this fuel derived from renewable biomass made up of a 

mix of mono-alkyl esters of fatty acids from vegetable, animal and residual oils 

contributes also to the improvement of some important physical-chemical 

characteristics in the use of this mixture as a source of energy. The solubility of the 

systems made up of diesel + methylic soybean biodiesel + methanol and diesel + ethylic 

soybean biodiesel + ethanol was studied through the construction of liquid-liquid 

equilibrium curves for two temperatures and it was observed that increased temperature 

favored the solubility of the components in the two systems, contributing to formation 

of a greater region homogeneously. As expected, the system containing ethanol showed 

a homogeneous region much larger than the system with methanol, since the solubility 

of the first diesel is increased. Tie-lines were not well represented by the NRTL and 

UNIQUAC. Density and viscosity data were determined for the pure/pseudo-pures 

components and pseudo-binary and pseudo-ternary mixtures at several temperatures and 

compositions, since the knowledge of physical-chemical properties is essential for the 

formulation of a mixture fuel with characteristics within specifications. Experimental 

data density and viscosity were adjusted through regression models for determining the 

behavior as a function of temperature and composition and obtained a maximum 

standard deviation of 0.0087 and 0.1962, respectively, both for the system of methylic 

soybean biodiesel + methanol. Density and viscosity showed linear and exponential 

behavior, respectively, with temperature. As expected, an increase in temperature 

decrease density and viscosity for all systems studied. Since it is not feasible to obtain 

experimentally density and viscosity data in all conditions of interest, methods for their 

prediction are of great practical interest and were used in this work. In addition to 

obtaining the experimental data of density and viscosity also were realized physics 

stability tests and flash point for pseudo-ternary mixtures. It was observed that the 

physics stability has been influenced mainly by the temperature and alcohol content and 

to blends of alcohol + biodiesel + diesel the flash point is mainly dominated by the 

alcohol concentration. 

Keywords: AB-Diesel, Equilibrium, Thermo-fluidynamics Properties. 
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1 

Capítulo 1 – Introdução e Objetivos   Silveira, M. B. 
     

Capítulo I 

Introdução e Objetivos 

1.1.  Introdução 

No Brasil, grande parte do setor de transporte utiliza o óleo diesel como 

combustível (ANP). O diesel S50, definido como contendo um teor máximo de enxofre 

de 50 mg∙kg
-1

, é um combustível derivado do petróleo, constituído principalmente por 

uma mistura complexa de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e baixas 

concentrações de compostos nitrogenados e oxigenados (WAUQUIER, 1985).  

A redução nas emissões dos motores a diesel é estudada por muitos pesquisadores 

e a modificação da composição do combustível é uma das propostas mais abordadas. 

Hansen  et al. (2005), Kwanchareon et al. (2007), Barabás et al. (2010) e  Macor et al. 

(2011) são alguns dos autores que analisaram novos tipos de formulações. As misturas 

do tipo álcool + biodiesel + diesel têm atraído atenção devido a suas características, uma 

vez que a presença de compostos oxigenados promove uma queima mais eficiente, bem 

como reduz as emissões de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e 

material particulado (MP).  

Entretanto, a presença dos compostos parafínicos na composição do óleo diesel 

dificulta a solubilidade de compostos polares, como os álcoois (FENSTERSEIFER, 

1998). Sendo assim, para melhorar a capacidade de solubilização desta mistura, deve ser 

introduzido um agente tensoativo que promova a interação desses compostos de forma 

estável.  

Neste contexto, a utilização do biodiesel foi estudada como um possível aditivo 

capaz de promover o processo de solubilização entre o álcool e o diesel. Além de 

melhorar características físico-químicas importantes na utilização dessa mistura como 

combustível (KWANCHAREON et al., 2007, BARABÁS et al., 2010). 

A solubilidade entre componentes foi estudada através da construção de curvas de 

equilíbrio líquido-líquido para duas temperaturas. O levantamento desses dados tem 

recebido atenção pelo interesse científico, uma vez que constituem sistemas modelo no 

qual há interação entre compostos polares e apolares e, tecnológico por serem sistemas 
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visados pela indústria de combustíveis alternativos (CAETANO, 2003; 

MAKAREVICIENE et al., 2005).  

Dados de densidade e viscosidade foram determinados para os componentes 

puros/pseudopuros e para misturas pseudobinárias e pseudoternárias em várias 

temperaturas e composições, uma vez que o conhecimento dessas propriedades físico-

químicas é essencial para a formulação de uma mistura combustível com características 

dentro das especificações exigidas. Através de modelos de regressão os dados 

experimentais foram ajustados para a determinação do seu comportamento em função 

da temperatura e composição (BAROUTIAN et al., 2010).  

Uma vez que não é factível obter experimentalmente dados de densidade e 

viscosidade em todas as condições operacionais, métodos para sua estimação/predição 

são de grande interesse prático e foram utilizados no presente trabalho (REID, 1987; 

ELBRO et al., 1991; IHMELS et al., 2003; CERIANI et al., 2007). 

Além da obtenção dos dados experimentais de densidade e viscosidade, foram 

realizados também ensaios de estabilidade física de fases e determinação do ponto de 

fulgor para as misturas pseudoternárias (KWANCHAREON et al., 2007). 

Sendo assim, este trabalho foi dividido da seguinte maneira: no Capítulo 1 estão 

reportados a introdução e os objetivos. O Capítulo 2 consta da fundamentação teórica 

sobre o diesel, biodiesel e os álcoois utilizados nas formulações dos sistemas, como 

também de algumas caraterísticas das misturas combustíveis, informações sobre o 

equilíbrio líquido-líquido e a modelagem termodinâmica e por fim, exposição dos 

modelos de regressão e predição/estimação para os dados de densidade e viscosidade. 

Os materiais e a metodologia utilizada para a determinação dos dados 

experimentais estão expostos no Capítulo 3. Os resultados são apresentados em dois 

capítulos, sendo eles o Capítulo 4, no qual, são reportados os dados referentes ao estudo 

do equilíbrio líquido-líquido e a modelagem termodinâmica e o Capítulo 5 com os 

dados experimentais referentes às características das misturas. O Capítulo 6 contém as 

conclusões obtidas neste trabalho.   
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1.2.  Objetivo Geral 

Estudar misturas pseudobinárias/pseudoternárias de diesel + biodiesel metílico (ou 

+ etílico) de soja + metanol (ou + etanol) visando obter dados de equilíbrio líquido-

líquido, bem como de algumas propriedades físico-químicas. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

♦ Estudar a solubilidade de sistemas contendo diesel + biodiesel metílico (ou + 

etílico) de soja + metanol (ou + etanol) a diferentes temperaturas através do 

levantamento de curvas de equilíbrio líquido-líquido e posterior realização da 

modelagem termodinâmica; 

♦ Levantar dados experimentais de propriedades físico-químicas: densidade e 

viscosidade de misturas pseudobinárias de biodiesel metílico de soja + diesel, biodiesel 

metílico de soja + metanol, biodiesel etílico de soja + diesel e biodiesel etílico de soja + 

etanol em diferentes temperaturas e faixa de composição; 

♦  Obter dados de densidade e viscosidade de misturas pseudoternárias de diesel + 

BMS + metanol e diesel + BES + etanol em diferentes temperaturas e composições; 

♦ Aplicar modelos de regressão e estimação/predição para os dados de densidade e 

viscosidade para os componentes puros/pseudopuros e para as pseudomisturas; 

♦ Estudar a estabilidade física de fases com relação à temperatura e teor de álcool 

para as misturas pseudoternárias de diesel + BMS + metanol e diesel + BES + etanol; 

♦ Determinar pontos de fulgor para os compostos puros/pseudopuros e para as 

misturas pseudoternárias de diesel + BMS + metanol e diesel + BES + etanol. 

 

  

 

 

 

 

 

 



4 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica  Silveira, M. B. 

 

 

Capítulo II 

Fundamentação Teórica 

2.1. Óleo diesel 

2.1.1. Definição e processo de produção do óleo diesel 

O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo, constituído basicamente por 

hidrocarbonetos, composto orgânico formado por átomos de carbono e hidrogênio, e em 

baixas concentrações por compostos sulfurados, oxigenados e nitrogenados 

(WAUQUIER, 1985). 

A distribuição dos diferentes tipos de hidrocarbonetos na composição do óleo 

diesel, cujas cadeias podem variar de doze a vinte átomos de carbono, determina as 

propriedades desse combustível (ELVERS et al., 1990). 

O processo de produção inicia-se com a destilação atmosférica, na qual através do 

fornecimento de calor, há a decomposição do petróleo em diversos produtos finais. São 

obtidas então frações, isto é, misturas de hidrocarbonetos. Essas misturas passam por 

uma etapa de craqueamento catalítico, na qual as frações mais pesadas sofrem uma 

quebra na cadeia carbônica, transformando-se em cadeias menores. No final podem ser 

agregadas outras frações, como a nafta, o querosene e gasóleo leve de vácuo, resultando 

no produto conhecido como óleo diesel. A incorporação destas frações e de outras 

obtidas por outros processos de refinação, dependerá da demanda global dos derivados 

de petróleo pelo mercado consumidor (PETROBRAS DISTRIBUIDORA).  

O óleo diesel é utilizado em motores de combustão interna e ignição por 

compressão (motores de ciclo diesel). É o principal combustível comercializado no 

mercado brasileiro, utilizado no transporte de cargas e de passageiros, em embarcações, 

na indústria, na geração de energia e nas máquinas para construção civil e agrícolas 

(PETROBRAS DISTRIBUIDORA). 

♦ Diesel S50 

A Petrobras lançou no mercado, em janeiro de 2009, uma nova formulação de 

óleo diesel com menor teor de enxofre, uma redução de 500 para 50 ppm de enxofre no 

combustível que era então comercializado (PETROBRAS DISTRIBUIDORA). 
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Nas refinarias, a etapa do processo na qual há redução no teor de enxofre pode 

ser descrita da seguinte maneira: a corrente de óleo diesel bruto contendo compostos 

sulfurados e nitrogenados passa através de um leito com catalisador sob condições de 

alta pressão. Ao final do processo o diesel exibe um caráter mais hidrogenado e com 

menos heteroátomos que o do óleo diesel bruto inicial (PNE, 2006-2007).  

Além do baixo teor de enxofre, esse combustível apresenta uma faixa de 

densidade mais controlada (0,82 a 0,85 g∙cm
-3

), um maior número de cetano (NC 

mínimo de 46) e uma curva de destilação com uma T90% evaporados de 360 ºC no 

máximo.  

Como vantagens para o veículo podem ser observadas uma melhor partida a frio, 

diminuição da formação de depósitos no motor e redução na incidência de 

contaminantes no lubrificante. Para o meio ambiente uma redução nas emissões de 

enxofre (até 90%) e de material particulado. 

♦ Diesel S10 

Motivado pela implementação de limites cada vez mais restritivos para as 

emissões de poluentes dos veículos em circulação foi introduzido e regulamentado no 

mercado nacional o óleo diesel S10 por meio do Programa de Controle da Poluição do 

Ar por Veículos Automotores – PROCONVE e da resolução da ANP Nº 65, de 09 de 

novembro de 2012 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE).  

Em comparação com as especificações anteriores observam-se algumas 

modificações como: na faixa da densidade e viscosidade há alteração apenas no limite 

máximo da segunda propriedade que passa de 5,0 para 4,5 e uma melhora na qualidade 

da queima é esperada devido ao incremento no número de cetano de 46 para 48. Outra 

mudança importante é a limitação da incorporação de frações mais pesadas ao óleo 

diesel que é uma característica analisada pelo controle da curva de destilação. Não há 

alterações em termos de resíduo de carbono, ponto de fulgor, teor de cinzas, corrosão, 

teor de água e sedimentos e cor. 
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2.1.2. Principais características do óleo diesel 

O óleo diesel é produzido de modo a atender as especificações em sua utilização 

em motores do ciclo diesel e tem algumas características controladas para que os 

veículos tenham desempenho adequado. 

Tais características são relacionadas a seguir: 

♦ Aspecto e Cor  

Indicação visual da qualidade e de possível contaminação do produto. O diesel 

deve apresentar-se límpido e isento de materiais em suspensão que, quando presentes, 

podem reduzir a vida útil dos filtros do equipamento (PINHEIRO, 1998). 

A coloração do óleo diesel deve apresentar-se entre o incolor e o amarelado (ANP 

Nº 07, 2008), a alteração na cor característica pode ser um indicativo de problemas no 

processo produtivo, contaminação ou degradação do diesel, que pode ser devido ao 

armazenamento durante longos períodos ou exposição a temperaturas acima da 

ambiente.  

♦ Teor de enxofre  

O enxofre é um elemento natural em todos os óleos crus. Os combustíveis 

destilados, como o óleo diesel, têm o teor de enxofre mais baixo, já que este pode ser 

reduzido ou eliminado durante o processo de refino. 

Uma das desvantagens da utilização de um óleo com teor mais alto de enxofre é 

que os óxidos de enxofre formados pela combustão do óleo diesel podem ser 

descarregados para a atmosfera ou se transformar em ácidos na câmara de combustão.  

Um menor teor de enxofre no diesel contribui para uma redução no desgaste dos 

anéis e cilindros e de formação de depósitos nos cilindros do motor, além de emitir uma 

menor quantidade de material particulado e óxidos de enxofre (PINHEIRO, 1998). 

♦ Massa específica  

A bomba injetora alimenta o motor com volumes constantes para cada condição 

de operação, variando-se a densidade, varia-se também a massa (conteúdo energético) 

de combustível injetada. 
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Valores de densidade acima das faixas de regulagem proporcionam uma mistura 

rica de combustível, o que aumenta a emissão de poluentes como os hidrocarbonetos 

(HC), monóxido de carbono (CO) e material particulado (MP). Valores baixos de 

densidade podem favorecer a formação de uma mistura pobre de combustível, o que 

induz à perda de potência do motor e ao aumento de consumo de combustível 

(TORRES-JIMENEZ et al., 2011). 

♦ Viscosidade  

Trata-se de uma medida da resistência oferecida pelo óleo diesel ao escoamento. 

Seu controle visa permitir boa nebulização do óleo e preservar suas características 

lubrificantes. 

Baixos valores de viscosidade acarretam desgastes precoces nos elementos do 

sistema de injeção que requerem lubrificação e perda na capacidade de pressurização do 

combustível, o que compromete a combustão. Misturas com viscosidade elevada 

causam problemas de sobrecarga no sistema de injeção, danos nos bicos injetores, 

pulverização incorreta do combustível na câmara de combustão, entre outros (TORRES-

JIMENEZ et al., 2011). 

♦ Curva de destilação  

A destilação é um processo físico de separação, baseado na diferença de 

temperaturas de ebulição entre compostos coexistentes numa mistura líquida. Desta 

forma, variando-se as condições de aquecimento do diesel, é possível vaporizar os 

compostos leves, intermediários e pesados, que, ao se condensarem, podem ser 

fracionados (PROCESSOS DE REFINO, 2002).  

A resolução da ANP Nº 65, de 09 de dezembro de 2011, exige que os pontos da 

curva de destilação do diesel sejam conhecidos. Sendo assim, as temperaturas dos 

volumes recuperados de 10, 50, 85, 90 e 95% da amostra destilada devem estar dentro 

de um intervalo específico. Para os dados de T10, T85 e T90% essas temperaturas são 

apenas registradas, não apresentando um valor limite. 

O conhecimento dessas temperaturas específicas visa melhorar o desempenho dos 

motores. O controle do ponto T50% de volume recuperado contribui tanto para o bom 

desempenho do motor quando o mesmo já se encontra em regime uniforme de 
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funcionamento quanto para as retomadas de velocidade. O limite para T90% de volume 

recuperado visa controlar o teor de frações pesadas no óleo com o objetivo de minimizar 

a formação de depósitos no motor, emissões gasosas de hidrocarbonetos não queimados 

e fumaça preta e de óxidos de nitrogênio (MALDINI, 2005). 

♦ Ponto de fulgor  

É a menor temperatura na qual o produto gera quantidade de vapores que se 

inflamam quando a amostra é submetida à aplicação de uma chama, em condições 

controladas.  

Essa característica do óleo diesel está ligada à sua inflamabilidade, servindo como 

parâmetro dos cuidados que devem ser realizados durante o manuseio, transporte, 

armazenamento e uso do produto. O ponto de fulgor não tem interferência direta no 

funcionamento dos motores (AJAV et al., 2002; FERNANDO et al., 2004; LI et al., 

2005).  

♦ Número de cetano (NC) 

O número de cetano é a medida da qualidade de combustão do diesel. Este índice 

está relacionado com o atraso da ignição que é o período entre o início da injeção de 

combustível e o início da combustão (KNOTHE et al., 2008). 

Uma combustão de boa qualidade ocorre com uma ignição rápida seguida de uma 

combustão suave e completa. Quanto maior for o número de cetano, melhor é a 

qualidade da combustão. O NC pode ser melhorado com o uso de aditivos. 

Combustíveis com baixo número de cetano têm uma ignição lenta e depois uma 

combustão muito rápida, o que leva a altos níveis de pressão, excessivo ruído no motor, 

maior emissão de gases de escape e redução do desempenho do veículo. 

A qualidade pode ser relacionada com o índice de cetano (IC) que é calculado 

através das correlações baseadas em propriedades físicas do combustível, rotineiramente 

determinadas. Esse índice é função do ponto de destilação médio (T50% de volume 

recuperado) e da densidade, apresentando boa correlação com o número de cetano (NC). 
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♦ Capacidade calorífica  

Característica que está relacionada com a energia térmica que um combustível é 

capaz de desenvolver durante sua combustão. Combustíveis com poder calorífico 

inferior ao especificado comprometem o rendimento dos motores, fazendo com que os 

mesmos operem com potências aquém das anunciadas pelos fabricantes (CRUZ, 2009). 

♦ Percentagem de água e sedimentos  

Normalmente a água surge em função de depósitos mal vedados, condensações 

internas e presença de água oriunda das lavagens dos tanques. A presença da água 

compromete seriamente os componentes do sistema de injeção (desgaste prematuro) e 

contribui para uma combustão imperfeita. Além de favorecer o aparecimento de 

bactérias, que vivem no meio aquoso, e se alimentam do combustível (CRUZ, 2009).  

Já os sedimentos comprometem o sistema de filtragem e sua presença nos 

componentes de injeção danifica os bicos injetores, colaborando para alteração em todo 

o processo de injeção. 

♦ Ponto de entupimento de filtro a frio 

O ponto de entupimento de filtro a frio (PEFF) determina a maior temperatura em 

que o diesel não flui por um filtro tela padronizado ou leva mais de 60 segundos para 

passar pelo mesmo. É uma característica importante do combustível, já que influencia 

diretamente a operação do combustível no motor em temperaturas baixas (REVISTA 

BIODIESEL). 

2.1.3. Especificações do combustível diesel a nível nacional/internacional 

A Tabela 2.1 resume as principais características apresentadas pelo óleo diesel 

S50 e sua ação no desempenho do motor. A resolução da ANP N° 65, de 09 de 

dezembro de 2011, especifica essas propriedades, estabelece seus limites permitidos e 

lista as principais normas usadas nas suas determinações, para todo o óleo diesel S50 

comercializado em território brasileiro.  
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Tabela 2.1 Principais características do óleo diesel S50. 

Característica Unidade 
Especificações 

O que afeta 
diesel S50 

Aspecto - 

Límpido e 

isento de 

impurezas 

Reduz a vida útil dos 

filtros do equipamento. 

Cor - 
Incolor a 

amarelado 
- 

Teor de biodiesel % volume 5 
Sistema de injeção e 

lubrificação. 

Enxofre total, máx. mg∙kg
-1

 50 

Desgaste dos anéis e 

cilindros, depósitos no 

motor e emissões. 

Massa específica a 20°C kg∙m
-3

 820 a 850 

Potência, economia de 

combustível e 

emissões. 

Ponto de fulgor, mín. °C 38,0 
Segurança e sistema de 

injeção. 

Viscosidade a 40°C mm
2
∙s

-1
 2,0 a 5,0 

Sistema de injeção e 

lubrificação. 

Destilação 

10% vol., recuperados °C Anotar
a
 

Potência, formação de 

depósito e emissões. 
50% vol., recuperados °C 245,0 a 310,0 

90% vol., recuperados °C 360,0 (máx.) 

Ponto de entupimento de 

filtro a frio, máx. 
°C - 

Sistema de filtração e 

escoamento de 

combustível. 

Número de cetano, mín. 

ou número de cetano 

derivado (NCD), mín. 

- 46 

Partida a frio, economia 

de combustível e 

emissões. 

Água e sedimentos, 

máx. 
% volume 0,05 

Sistema de filtração, 

corrosão e desgaste de 

bombas.  
aNa resolução não há um limite especificado, dessa forma, o valor determinado é apenas registrado. 

Na Europa, as especificações físico-químicas de qualidade para o óleo diesel estão 

resumidas na norma - EN 590 e nos Estados Unidos, estas são regulamentadas pela 

norma da American Society of Testing and Materials - ASTM D975. 

Essas duas normas internacionais apresentam limites mais restritivos do que a 

norma brasileira com relação a algumas características como: densidade, viscosidade, 
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número de cetano, ponto de fulgor e teor de enxofre. Desde 2006 e 2009, por exemplo, é 

exigido um teor máximo de 10 e 15 ppm de enxofre nos óleo diesel comercializado nos 

Estados Unidos e União Europeia, respectivamente (BONFÁ, 2011). 

2.2. Biodiesel 

2.2.1. Definição e processo de produção do biodiesel 

O biodiesel surgiu mundialmente como uma alternativa promissora para 

substituição gradual dos combustíveis derivados do petróleo. O caráter renovável torna 

este produto uma fonte importante de energia. É definido como um combustível 

derivado de biomassa renovável constituído por uma mistura de mono-alquil ésteres de 

ácidos graxos de origem vegetal, animal e óleos residuais (KNOTHE et al., 2008). 

Os procedimentos relativos à preparação da matéria-prima para a sua conversão 

em biodiesel visam estabelecer as melhores condições para a efetivação da reação de 

transesterificação, com a máxima taxa de conversão (REVISTA BIODIESEL). Em 

princípio, é necessário que a matéria-prima tenha o mínimo de umidade e de acidez. As 

especificidades do tratamento dependem da natureza e condições da matéria-prima 

empregada como fonte de ácidos graxos. 

A reação de transesterificação sofre os efeitos das variações causadas pelo tipo e 

proporção do álcool utilizado, pelo tipo do catalisador e sua quantidade, pela 

temperatura e tempo de reação. Com relação aos catalisadores, a transesterificação pode 

ser realizada tanto por catálise homogênea, em meio ácido ou meio básico, quanto por 

catálise heterogênea que recupera o catalisador e elimina a possibilidade da formação de 

sabão. Os álcoois mais utilizados são o metanol (rota metílica) e o etanol (rota etílica), 

sendo a utilização de metanol geralmente preferida, principalmente por razões 

econômicas e relacionadas ao processo de produção (BRANDÃO et al., 2006). 

A reação de transesterificação é a etapa da conversão, propriamente dita, do óleo 

ou gordura, em ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, que constituem o 

biodiesel. A reação pode ser representada pela seguinte equação química: 

Óleo ou Gordura + Metanol → Ésteres Metílicos + Glicerol 

Óleo ou Gordura + Etanol → Ésteres Etílicos + Glicerol 
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Algumas características favorecem a utilização do metanol P.A., como o fato de 

possuir menor custo e separar mais facilmente o biodiesel da glicerina ao final da 

reação. Já a utilização do etanol P.A. pode ser atrativa do ponto de vista ambiental, uma 

vez que este álcool é produzido a partir de uma fonte renovável e, ao contrário do 

metanol, não levanta tantas preocupações relacionadas com a toxicidade (CONCEIÇÃO 

et al., 2005). A utilização de etanol implica que este esteja isento de água, assim como o 

óleo, pois, caso contrário, a reação de saponificação (formação de sabão) se tornará 

abundante e a separação da glicerina será difícil, acarretando numa diminuição do 

rendimento do produto principal.  

♦ Biodiesel de soja 

O Brasil é o segundo maior produtor dessa leguminosa permanecendo atrás 

apenas dos EUA. A safra 2010/2011 totalizou 263,7 milhões de toneladas no mundo, 

sendo 75 milhões de toneladas referentes à produção brasileira (EMBRAPA). A soja dá 

origem a diversos produtos e subprodutos muito utilizados pela agroindústria, indústria 

química e de alimentos (FENASOJA). 

Um desses produtos é o óleo de soja, uma das fontes mais importantes de ácidos 

graxos utilizadas na produção de biodiesel. Cerca de 99% dos triacilgliceróis presentes 

no óleo são compostos de ácidos graxos, tais como o esteárico, linoleico, palmítico, 

oleico e linolênico (NETO et al., 2000).  

O óleo de soja é a matéria-prima mais utilizada na produção do biodiesel no 

Brasil, no ano de 2011, 80,6% do total da produção utilizava essa fonte de ácido graxo, 

seguida por 13,4% de biodiesel produzido a partir da gordura bovina e por último o óleo 

de algodão e outros materiais graxos (ANP). 

A rota selecionada para a produção desse tipo de biodiesel pode utilizar tanto o 

metanol (rota metílica) quanto o etanol (rota etílica). A Tabela 2.2 mostra vantagens e 

desvantagens na escolha de cada um destes álcoois. 
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Tabela 2.2 Rotas de produção do biodiesel: metílica versus etílica. 

Composto Vantagens Desvantagens 

Metanol 

Quantidade requerida de álcool na 

reação é menor (aprox. 45%); 

É mais reativo → menor tempo de 

reação; 

Menor custo energético. 

Pode ser produzido a partir de 

biomassa, porém é tradicionalmente 

um produto fóssil; 

É mais volátil e apresenta maior 

risco de causar incêndio; 

É mais tóxico; 

Seu transporte é mais rigoroso 

devido a sua maior toxicidade. 

Etanol 

Obtido a partir de biomassa 

renovável; 

Biodiesel com maior índice de 

cetano e lubricidade; 

Não é tóxico e possui menor risco 

de causar incêndio. 

É menos reativo→ maior tempo de 

reação; 

O preço da matéria-prima pode 

aumentar o custo final do biodiesel; 

Difícil separar da glicerina (devido 

a maior afinidade dos ésteres 

etílicos pela glicerina). 

 

2.2.2. Especificações do biodiesel a nível nacional/internacional 

A Tabela 2.3 resume as principais características apresentadas pelo biodiesel. A 

resolução da ANP N° 07, de 19 de março de 2008, especifica essas propriedades, 

estabelece seus limites permitidos e lista as principais normas usadas nas suas 

determinações, para todo o biodiesel comercializado em território brasileiro.  

Na Europa, as especificações físico-químicas de qualidade para o biodiesel estão 

agrupadas na norma - EN 14214 e nos Estados Unidos, estas são regulamentadas pela 

norma da American Society of Testing and Materials - ASTM D6751. 

Em comparação com a norma brasileira, a EN 14214 e a ASTM D6751, que 

regulamenta as especificações para a comercialização do biodiesel, apresentam limites 

mais restritivos para propriedades como viscosidade, número de cetano, índice de iodo e 

algumas outras características. 
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Tabela 2.3 Principais propriedades do biodiesel. 

Característica Unidade 
Especificações 

biodiesel 

Aspecto - Límpido e isento de impurezas. 

Enxofre total, máx. mg∙kg
-1

 10 

Massa específica a 20°C kg∙m
-3

 850 a 900 

Ponto de fulgor, mín. °C 100,0 

Viscosidade a 40°C mm
2
∙s

-1
 3,0 a 6,0 

Teor de água, máx. mg∙kg
-1

 - 

Contaminação total, máx. mg∙kg
-1

 24 

Teor de éster, máx. % massa 96,5 

Ponto de entupimento de filtro a 

frio, máx. 
°C - 

Número de cetano, mín. ou 

número de cetano derivado 

(NCD), mín. 

- Anotar
a
 

Índice de Iodo g/100g Anotar
a
 

Estabilidade à oxidação a 110ºC, 

mín. 
h 6 

Resíduo de carbono, máx. % massa 0,05 

Índice de acidez, máx. mg KOH∙g
-1

 0,5 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 

Glicerol total, máx. % massa 0,25 

aNa resolução não há um limite especificado, dessa forma, o valor determinado é apenas registrado. 

2.3. Álcoois 

2.3.1. Metanol 

O álcool metílico ou metanol (CH3OH) é o composto orgânico do grupo dos 

álcoois de estrutura mais simples. Pode ser produzido pela destilação da madeira a seco 

ou pela reação do gás de síntese, na qual uma mistura de H2 e CO passa por um 

catalisador metálico a altas temperaturas e pressões (BROMBERG et al., 2010)  
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O metanol possui o potencial de aumentar o desempenho do motor, além de 

apresentar outras propriedades interessantes, como as descritas nos trabalhos de 

Bromberg et al. (2010) e Turner et al. (2012). 

♦ Combustível líquido que pode ser misturado ao diesel, biodiesel e a gasolina, 

com um incremento mínimo nos custos da tecnologia dos motores atuais; 

♦ Possui biodegradabilidade rápida comparada com os combustíveis fósseis no 

caso de um derramamento; 

♦ Possui elevado calor de vaporização, o que confere mais potência e eficiência 

nos motores, e apresenta um elevado teor de oxigênio por massa (em %); 

♦ Possui pressão de vapor elevada, comparada com outros álcoois, o que melhora 

a partida do motor a frio. 

Durante o tempo de escassez do etanol no Brasil, nos anos 1980, importou-se 

metanol dos Estados Unidos para ser usado como combustível, no entanto, apesar de 

suas propriedades interessantes, a utilização do metanol como combustível encontrou 

resistência devido a preocupações de segurança toxicológica e de queima. No entanto, 

como discutido em várias publicações recentes, a toxicidade do metanol para a saúde 

humana e para o meio ambiente está na mesma ordem que a de outros combustíveis 

como a gasolina e diesel. Em termos de segurança contra incêndio é substancialmente 

menos perigoso do que a gasolina e, por essa razão tem sido o combustível de corridas 

automobilísticas nos EUA por muitos anos (VANCOILLIE et al., 2012). 

O metanol é utilizado em larga escala como solvente industrial, na indústria de 

plásticos, como solvente em reações de importância farmacológica e no processo de 

transesterificação de óleos e gorduras na produção do biodiesel.  

2.3.2. Etanol 

O etanol é uma substância com fórmula molecular C2H5OH. Pode ser utilizado, 

basicamente, para três finalidades: combustível, uso industrial e para fabricação de 

bebidas. 

O etanol combustível é produzido, principalmente, a partir da fermentação dos 

açúcares de diversas fontes vegetais. No Brasil, por sua vez, a produção só utiliza cana-
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de-açúcar (ANP), matéria-prima que oferece mais vantagens energéticas e econômicas 

(PARISI, 2004-2005). 

C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2 

O etanol anidro tem o teor de água em torno de 0,5% em volume, enquanto que o 

hidratado possui cerca de 5% em volume.  

O etanol oferece uma menor dependência dos combustíveis fósseis importados e 

uma queima com menor emissão de poluentes. Possui um alto poder de resistência à 

compressão da mistura ar-vapor de combustível dentro do motor, libera grande 

quantidade de energia ao ser queimado e suporta taxas de compressão elevadas, o que 

implica em mais potência e torque para o motor (PETROBRAS DISTRIBUIDORA). 

A Tabela 2.4 resume algumas características do metanol combustível e do etanol 

anidro combustível. 

Tabela 2.4 Características principais do metanol combustível e do etanol anidro 

combustível. 

Características Metanol Etanol 

Fórmula química CH3OH C2H5OH 

Densidade a 20 °C (g∙cm
-3

) 0,796
a
 0,79

c
 

Viscosidade a 40 °C (mm
2
∙s

-1
) 0,590

a
 1,10

e
 

Ponto de ebulição a 1 bar (°C) 65
c
 79

c
 

Ponto de fulgor (°C) 7
a
/11

b
 12

e
/13

f
/21

g
 

Conteúdo de oxigênio por 

massa (%) 
50

c
 34,8

f
 

Calor de vaporização (kJ∙kg
-1

) 1100
c
 838

f
 

Calor de combustão (MJ∙kg
-1

) 19,8
d
 28,6

d
 

Conteúdo energético por 

volume (MJ∙L
-1

) 
15,9

c
 21,3

f
 

Pressão de vapor (psi) 4,6
c
 2,3

c
 

aBromberg et al. (2010); bQi et al. (2010); cVancoillie et al. (2012); dYilmaz (2012); eHulwan et al. 
(2011); fBarabás et al. (2010) – analisou bioetanol; gRaslavicius et al. (2010) – analisou bioetanol. 
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2.4. Mistura ab-diesel 

Diversos autores estudam maneiras de reduzir o consumo do óleo diesel sugerindo 

modificações de forma gradual na composição desse combustível a partir da inserção de 

outros compostos, tais como, os álcoois e os ésteres de ácidos graxos (AJAV et al., 

1999; CAETANO, 2003; MAKAREVICIENE et al., 2005; FERNANDO et al., 2004; 

MACOR et al., 2011) 

Neste contexto, o estudo da mistura álcool + biodiesel + diesel (ab-diesel) está 

sendo pesquisada como uma alternativa de combustível interessante, uma vez que 

possui calor de combustão semelhante ao do diesel “puro” e a sua queima reduz a 

emissão de material particulado e gases tóxicos, além de não serem necessárias 

modificações drásticas na estrutura dos motores do ciclo diesel (KWANCHAREON et 

al., 2007; LI et al., 2005). 

Misturas do tipo diesel + biodiesel já são regulamentadas pela ANP e podem ser 

comercializadas em todo território nacional, de acordo com a resolução N° 65/2011 é 

obrigatória à inserção de até 5% em volume de biodiesel. Entretanto, características 

como densidade e viscosidade apresentam-se como limitantes para um posterior 

aumento no teor de biodiesel nessas misturas.  

A inserção do álcool pode contribuir para controlar o aumento na densidade e na 

viscosidade, assim como, melhorar a queima do combustível e proporcionar uma 

redução na emissão de material particulado (SURISETTYA et al., 2011). No entanto, a 

presença de compostos parafínicos na composição do diesel dificulta a solubilidade de 

compostos polares, como os álcoois (FENSTERSEIFER, 1998).  

Para melhorar a capacidade de solubilização desta mistura, deve ser introduzido 

um agente tensoativo que promova a solubilidade entre os compostos de forma estável, 

especialmente em operações a baixas temperaturas. Esse agente deve ter como 

características básicas a existência de grupamentos polares e apolares para promover a 

interação simultânea com o álcool e com o diesel (LAPUERTA et al., 2007). O próprio 

biodiesel está sendo estudado como um desses agentes tensoativos capazes de realizar 

esse processo de solubilização entre o álcool e o diesel.  

Diminuição na densidade, viscosidade, ponto de fulgor, número de cetano, 

lubricidade e estabilidade física de fases da mistura são observados devido a adição do 
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álcool. No entanto, essas características são contrabalanceadas pela inserção do 

biodiesel, composto que se diferencia por possuir propriedades superiores as do óleo 

diesel, como densidade, viscosidade, número de cetano, ponto de fulgor, lubricidade e 

destilação que são características importantes na utilização dessa mistura como fonte de 

energia (FENSTERSEIFER, 1998). 

2.4.1. Miscibilidade dos líquidos 

A miscibilidade e a solubilidade podem parecer o mesmo fenômeno, entretanto 

apresentam diferenças bem significativas. Enquanto a miscibilidade é a formação de 

uma fase única, homogênea, quando duas ou mais fases líquidas são reunidas, a 

solubilidade pode ser definida como a incorporação de uma segunda fase para formar 

uma solução homogênea na primeira fase líquida quando estas são reunidas. A 

solubilidade pode ser considerada como uma "miscibilidade parcial" (FERNANDO et 

al., 2004). 

A natureza das misturas de líquidos pode ser interpretada em termos de interações 

moleculares envolvendo forças químicas relativamente fortes, chamadas reativas ou 

forças físicas relativamente fracas (forças de van der Waals), intituladas não reativas. 

Essas forças estão intimamente envolvidas na solubilidade, pois são as interações entre 

os constituintes de uma mistura que governam sua miscibilidade (BARTON, 1975). 

O parâmetro de solubilidade é representado pela (Equação 2.1) e foi proposto por 

Hildebrand (1936) como sendo a raiz quadrada da densidade de energia coesiva (ou 

forças atrativas) nos líquidos. 

2/1

/ 






 


MV

RTH
MPa

                                                                                                                                          

em que, δ é o parâmetro de solubilidade, ΔH é o calor de vaporização, R é a constante 

dos gases, T é a temperatura absoluta e VM é o volume molar. 

Os parâmetros de solubilidade são particularmente úteis ao se estudar quão capaz 

é o soluto de ser dissolvido em um dado solvente. A regra geral é que quanto mais 

próximos os valores de δ para os dois compostos, maior suas miscibilidades (RITTER, 

2003). 

(2.1) 
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O critério termodinâmico de solubilidade é baseado na energia de Gibbs de 

mistura, ΔmisG. Duas substâncias são mutuamente miscíveis se ΔmisG é negativo. Por 

definição:  

STHG mismismis   

em que ΔmisH é a entalpia de mistura, T é a temperatura e ΔmisS é a entropia de mistura.  

O termo ΔmisS é usualmente positivo para a mistura, já que as moléculas mostram 

uma disposição menos estruturada no seu estado final em comparação com os líquidos 

do estado inicial. Entretanto, ΔmisH  pode ser positivo ou negativo. Havendo um certo 

limite de valores positivos de ΔmisH abaixo dos quais a miscibilização ou formação de 

solução é possível. A magnitude desse termo entálpico pode ser estimada pelos 

parâmetros de solubilidade (BARTON, 1983). 

A miscibilidade das misturas líquidas também pode ser estudada a partir da 

construção de curvas de solubilidade, que são representações gráficas que identificam 

regiões de diferentes comportamentos de solubilidade de dois ou mais líquidos 

parcialmente miscíveis. Estas curvas fornecem informações sobre as composições das 

fases presentes em equilíbrio, e consequentemente sobre a solubilidade mútua entre os 

componentes em função do valor da temperatura e da composição. 

 Tendo em vista que a miscibilidade líquido-líquido é altamente variável, 

mudando de completamente miscível à praticamente imiscível em função das condições 

a que o sistema se encontra submetido, líquidos que se misturam parcialmente podem 

aumentar ou diminuir sua solubilidade quando, por exemplo, a temperatura é 

modificada. O comportamento da região homogênea em função da temperatura e do 

tipo de álcool é um tópico de estudo no presente trabalho. 

2.4.2. Características da mistura ab-diesel 

Não há uma especificação que regulamenta as propriedades das misturas do tipo 

ab-diesel, sendo assim, as características estudadas neste trabalho utilizaram com 

referência a resolução da ANP N° 65, de 09 de dezembro de 2011, para o óleo diesel 

S50. Deve ser ressaltado que o óleo diesel S50 era inicialmente isento de biodiesel na 

sua composição. 

(2.2) 
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♦ Densidade e viscosidade 

O aumento no teor de biodiesel para as misturas de diesel + biodiesel causa um 

aumento no valor da densidade e viscosidade de maneira a deixá-las fora de 

especificação. Estuda-se então, a possibilidade de que a adição do álcool induza a uma 

diminuição de densidade e viscosidade nesse tipo de formulação.  

Muitas características de desempenho e qualidade da combustão estão 

relacionadas com esta propriedade volumétrica e de transporte, tais como: número de 

cetano e capacidade calorífica (densidade); qualidade da atomização, tamanho da gota 

de combustível e penetração (viscosidade) (ALPTEKIN et al., 2009). 

Kwanchareon et al. (2007) e Hulwan et al. (2011) estudaram o comportamento da 

densidade e da viscosidade com a variação da temperatura e da concentração de álcool 

para sistemas de diesel + biodiesel de palma + etanol e diesel + biodiesel + etanol, 

respectivamente. Barabás et al. (2011) estudaram a dependência da viscosidade com a 

temperatura para misturas do tipo diesel + biodiesel de canola + bioetanol. Estes três 

trabalhos constataram uma relação linear e exponencial da densidade e viscosidade, 

respectivamente, com relação à temperatura. A inserção do álcool nas formulações 

contribuiu para uma diminuição nos valores obtidos dessas duas propriedades. 

♦ Estabilidade física de fases 

A presença de hidrocarbonetos, que consiste de moléculas apolares na 

constituição do óleo diesel dificulta a miscibilidade deste com os álcoois, que são 

moléculas polares. Na tentativa de melhorar essa característica, o biodiesel, formado por 

ésteres de ácidos graxos é introduzido e passa a interagir de maneira simultânea com o 

diesel e com o álcool na tentativa de formar uma mistura estável, ou seja, impedir a 

separação de fases (LU et al., 2004a; LI et al., 2005; MENEZES et al., 2006).  

Ésteres de ácidos graxos vêm sendo estudados como promotores da solubilização 

de misturas de diesel + álcool. Kwanchareon et al. (2007) estudaram a estabilidade 

física da mistura com relação a separação de fases de sistemas constituídos por diesel + 

biodiesel de palma + etanol e observaram que a adição do biodiesel melhora a 

solubilidade do etanol no diesel, assim como, o aumento da temperatura também 

favorece esse comportamento.  
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Makareviciene et al. (2005) observaram a solubilidade e estabilidade física de 

sistemas multicomponentes de diesel + metil éster de óleo de canola + metanol e diesel 

+ metil (ou + etil) éster de óleo de canola + etanol e verificou que os sistemas com 

etanol apresentaram uma região homogênea nos diagramas ternários bem maior do que 

a obtida para o sistema que continha metanol e também constatou uma melhora na 

solubilidade da mistura diesel + etanol (ou + metanol) com a inserção dos metil/etil 

ésteres.  

♦ Qualidade de ignição 

O princípio de funcionamento do motor diesel é de "ignição por compressão", o 

que significa que a mistura combustível é inflamada quando uma nuvem de óleo é 

injetada pela bomba de alta pressão no ar quente contido no cilindro. A facilidade de um 

combustível entrar em ignição por compressão é expressa pelo número de cetano (LU et 

al., 2004b).  

Os combustíveis com alto teor de parafinas de cadeias lineares apresentam alto 

número de cetano (NC), enquanto produtos ricos em hidrocarbonetos aromáticos e de 

cadeias ramificadas apresentam valores mais baixos (LADOMMATOS et al., 2006).  

A adição do álcool ao diesel irá diminuir a qualidade de ignição da mistura já que 

o NC irá diminuir, no entanto, o biodiesel inserido irá contribuir para que o NC não 

fique abaixo do valor especificado. Dessa forma, aumenta-se a vida útil do motor e 

minimiza-se a emissão de poluentes. 

Barabás et al. (2010) e Qi et al.  (2010) estudaram a performance e emissões de 

motores a diesel utilizando misturas do tipo diesel + biodiesel de canola + bioetanol e 

diesel + biodiesel + metanol, respectivamente. O primeiro analisou as emissões 

considerando a carga oferecida ao motor e o segundo analisou a influência da 

velocidade de rotação, para ambos os casos foi evidenciado uma diminuição na emissão 

de CO. Barabás et al. (2010) observou ainda uma diminuição de HC e um aumento de 

NOx. 

♦ Lubricidade 

A lubricidade é um termo qualitativo que descreve a habilidade de um 

combustível em evitar a fricção e o desgaste entre superfícies metálicas em movimento 
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relativo sob carga (LACERY, 1988). Quando um combustível não apresenta lubricidade 

adequada, sua capacidade de diminuir o atrito entre superfícies em contato é 

prejudicada. Isto é particularmente crítico no caso das bombas rotativas porque seus 

componentes internos são lubrificados pelo próprio combustível (MORRIS, 2003). 

O óleo diesel atua também como lubrificante em determinadas partes dos sistemas 

de injeção, como acontece nas bombas rotativas e injetores. Os trabalhos de Hansen et 

al. (2005) e Li et al. (2005) relataram que a adição de álcool ao diesel diminui sua 

viscosidade e consequentemente sua capacidade lubrificante. Em contrapartida, Torres-

Jimenez et al. (2011) observaram que a inserção do biodiesel promoveu uma melhora na 

lubricidade desse tipo de mistura. 

Misturas de ácidos graxos, ésteres ou amidas podem atuar como melhoradores de 

lubricidade, já que possuem a capacidade de formar um filme que evita o contato metal-

metal, que desgasta as peças quando as mesmas estão submetidas a cargas leves e 

moderadas (MITCHELL, 2001).  

2.4.3. Aspectos ambientais 

A maioria dos trabalhos sobre os sistemas constituídos por álcool + biodiesel + 

diesel (ab-diesel) focaram seus estudos no aspecto ambiental, analisando a quantidade 

de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), dióxido de carbono (CO2) e 

óxidos de nitrogênio (NOx) que era emitida por um motor quando alimentado por este 

tipo de pseudomistura. 

 Kwanchareon et al. (2007), Barabás et al. (2010), Qi et al. (2010) e Hulwan et al. 

(2011) estudaram quantitativamente as emissões de sistemas constituídos por diesel + 

biodiesel de palma + etanol, diesel + biodiesel de canola + bioetanol, diesel + biodiesel 

+ etanol e diesel + biodiesel + metanol, respectivamente. Cada um dos trabalhos utilizou 

condições operacionais diferentes (tipo de motor, carga oferecida, rotação/velocidade), 

portanto os resultados foram apenas resumidos e comparados de maneira qualitativa. 

A Tabela 2.5 apresenta a tendência dos vários tipos de emissões de acordo com os 

trabalhos reportados. Todos utilizaram a queima do óleo diesel “puro” como base para 

comparação. O teor de biodiesel e/ou álcool nas pseudomisturas variou um pouco para 

cada trabalho. 
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Tabela 2.5 Tendência das emissões de CO, CO2, HC e NOx  (literatura). 

 
Kwanchareon et al. 

(2007) 

Barabás et al. 

(2010) 

Qi et al. 

(2010) 

Hulwan et al. 

(2011) 

CO ↓ ↓ ↓ ↑↓ 

CO2 NA ↑ NA ↑ 

HC ↑↓ ↓ ≈ NA 

NOx ↑ ↑ ≈ ↑↓ 

↑ (aumentou); ↓ (diminuiu); ≈ (sem grande variação); NA (não analisado). 

Os resultados obtidos para cada uma das emissões apresentadas na Tabela 2.5 

foram expandidos para as Tabelas 2.6, 2.7, 2.8 e 2.8 e seus comportamentos justificados 

com base nas condições operacionais em que foram estudadas. 

O monóxido de carbono (CO) é um gás tóxico e é produto da queima incompleta 

de combustíveis fósseis. De acordo com Heywood (1988) sua formação depende das 

características físico-químicas do combustível, assim como, da proporção 

estequiométrica ar/combustível injetada.  

A Tabela 2.6 apresenta o comportamento das emissões de CO considerando a 

carga oferecida ao motor e velocidade de rotação no qual o mesmo foi submetido.  

Tabela 2.6 Emissões de CO variando-se a carga e rotação do motor. 

 Carga (%) Rotação (rpm) 

Baixa/Média Alta/Completa Baixa/Média Alta 

Kwanchareon et 

al. (2007) 
↓ ↓ NA NA 

Barabás et al. 

(2010) 
↓ ↓ NA NA 

Qi et al. (2010) NA NA ↓ ↓ 

Hulwan et al. 

(2011) 
↑ ↓ NA NA 

↑ (aumentou); ↓ (diminuiu); ≈ (sem grande variação); NA (não analisado). 

Os trabalhos de Kwanchareon et al. (2007) e Barabás et al.  (2010) atribuíram a 

diminuição das emissões de CO a uma melhora no processo de oxidação que foi obtido 

pelo enriquecimento de oxigênio na mistura através da adição do etanol e biodiesel. 

Para Hulwan et al. (2011), que obteve resultado oposto, o aumento de CO para o motor 

funcionando com baixas/médias cargas pode ser explicado pela diminuição da 

temperatura na câmara de combustão.  
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O dióxido de carbono (CO2) ocorre naturalmente na atmosfera e é um produto 

esperado da queima de combustíveis fósseis, sendo que idealmente, a combustão 

deveria produzir apenas CO2 e água.  

A Tabela 2.7 apresenta o comportamento das emissões de CO2 considerando a 

carga oferecida ao motor e velocidade no qual o mesmo foi submetido. 

Tabela 2.7 Emissões de CO2 variando-se a carga e rotação do motor. 

 Carga (%) Rotação (rpm) 

 Baixa/Média Alta/Completa Baixa/Média Alta 

Kwanchareon et 

al. (2007) 
NA NA NA NA 

Barabás et al. 

(2010) 
↑ ↑ NA NA 

Qi et al. (2010) NA  NA NA NA 

Hulwan et al. 

(2011) 
↑ ↑ NA  NA 

↑ (aumentou); ↓ (diminuiu); ≈ (sem grande variação); NA (não analisado). 

As emissões de CO2 provenientes da queima das pseudomisturas foram superiores 

aos valores medidos no caso de um motor funcionando apenas com óleo diesel. O 

aumento dos níveis de CO2 pode ser devido à diminuição do CO, que continuou o 

processo de oxidação devido ao nível elevado do oxigênio, garantindo uma combustão 

mais completa (BARABÁS et al.,  2010). 

Emissões mais baixas de HC significa que o combustível tem maior eficiência de 

combustão, resultando em uma maior produção de energia e uma câmara de combustão 

mais limpa. 

A Tabela 2.8 apresenta o comportamento das emissões de HC considerando a 

carga oferecida ao motor e velocidade no qual o mesmo foi submetido. 

Tanto Kwanchareon et al. (2007) quanto Barabás et al. (2010) observaram que o 

nível de HC era influenciado principalmente pelo teor de álcool e de biodiesel. O 

primeiro contribuiu para uma maior emissão de HC, enquanto que o segundo para uma 

redução dessa emissão. A explicação foi baseada na influência no número de cetano 

(NC). Por apresentar NC maior, o biodiesel facilita a ignição e proporciona uma 

combustão mais completa, enquanto o álcool atua no sentido oposto.   
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Tabela 2.8 Emissões de HC variando-se a carga e rotação do motor. 

 Carga (%) Rotação (rpm) 

 Baixa/Média Alta/Completa Baixa/Média Alta 

Kwanchareon et 

al. (2007) 

↑ ↓ NA NA 

Barabás et al. 

(2010) 

↓ ↓ NA NA 

Qi et al. (2010) NA NA ≈ ≈ 

Hulwan et al. 

(2011) 
NA NA NA NA 

↑ (aumentou); ↓ (diminuiu); ≈ (sem grande variação); NA (não analisado). 

A Tabela 2.9 apresenta o comportamento das emissões de NOx considerando a 

carga oferecida ao motor e velocidade no qual o mesmo foi submetido. 

Tabela 2.9 Emissões de NOx variando-se a carga e rotação do motor. 

 Carga(%) Rotação(rpm) 

 Baixa/ Média Alta/Completa Baixa/ Média Alta 

Kwanchareon et 

al. (2007) 

↑ ↑ NA NA 

Barabás et al. 

(2010) 

↑ ↑ NA NA 

Qi et al. (2010) NA NA ≈ ≈ 

Hulwan et al. 

(2011) 
↓ ↑ NA NA 

↑ (aumentou); ↓ (diminuiu); ≈ (sem grande variação); NA (não analisado). 

A formação de NOx é altamente dependente da temperatura no cilindro, da 

concentração de oxigênio e tempo de residência para a reação ocorrer (AJAV et al., 

1999 e CHALLEN et al., 1999). 

Muitos estudos indicam que oxigenar o combustível pode causar um aumento das 

emissões de NOx. Normalmente, se a combustão for mais completa, pode-se obter uma 

temperatura de combustão mais elevada com alta formação de NOx (KWANCHAREON 

et al., 2007; BARABÁS et al. 2010). No entanto, Hulwan et al. (2011) relataram um 

benefício significativo em termos de emissões de NOx. 
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2.5. Equilíbrio Líquido-Líquido (ELL) 

O equilíbrio líquido-líquido pode ser descrito como um fenômeno no qual quando 

alguns componentes são misturados em proporções apropriadas a certas temperaturas e 

pressões, muitas misturas não formam apenas uma fase líquida homogênea, e sim uma 

solução líquida heterogênea com duas fases de composições diferentes, na qual o 

equilíbrio entre estas fases fica estabelecido. Este fato é observado devido o estado 

bifásico ser mais estável que o monofásico (SMITH et al., 2007). 

Em uma escala macroscópica, o equilíbrio pode ser definido como uma condição 

estacionária, com ausência de qualquer tendência para modificações. Um sistema pode 

ser considerado como estando em equilíbrio utilizando-se como critérios para descrevê-

lo a: energia interna (U), entalpia (H), energia livre de Helmholz (A) e energia livre de 

Gibbs (G) (PEREIRA, 2001). Pode-se, no entanto, utilizar critérios mais práticos em 

termos das quantidades intensivas: como a temperatura (T), pressão (P) e o potencial 

químico do componente i (μi).  

Como os processos à temperatura e pressão constantes são os de maior interesse 

em sistemas práticos, o critério baseado na energia livre de Gibbs é o mais utilizado nos 

cálculos do equilíbrio de fases. Da condição descrita acima, surgem expressões de 

equilíbrio térmico, mecânico e químico, utilizados nos cálculos de equilíbrio: 



iii TTT   Equilíbrio Térmico  



iii PPP   Equilíbrio Mecânico 


 iii   Equilíbrio Químico 

em que i representa os componentes e α, β e π representam as fases em equilíbrio. 

O potencial químico é a força responsável pela transferência de massa entre as 

fases que buscam o equilíbrio. Pode ser relacionado às quantidades fisicamente 

mensuráveis, tais como temperatura, pressão e composição através de funções auxiliares 

como o coeficiente de fugacidade (SANDLER, 2006). 

ii fdRTd ln
   

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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em que μi é o potencial químico da espécie i, R é a constante do gases, T é a temperatura 

e ƒi é a fugacidade da espécie i. 

A igualdade entre os potenciais químicos utilizados para o cálculo de equilíbrio 

pode ser expressa através da igualdade de fugacidades: 



iii fff 
 

em que ƒi é a fugacidade da espécie i e α, β e π representam fases em equilíbrio. 

Com a introdução do coeficiente de atividade e para um sistema com duas fases 

tem-se que: 

  )()( 00

iiiiii fxfx   

em que ƒi
0 

é o coeficiente de fugacidade no estado padrão, γi é o coeficiente de atividade 

da espécie i, xi é a fração molar da espécie i, α e β representam as fases em equilíbrio. 

Os coeficientes de atividade avaliam o afastamento da solução do comportamento 

ideal, e estão relacionados com a forma como as moléculas arranjam-se na solução e 

com a formação ou quebra de ligações entre as moléculas no processo de mistura a 

partir dos componentes puros, o que determina as interações moleculares (MACHADO, 

2007). 

A magnitude dos coeficientes de atividade determina também as formas das 

curvas de equilíbrio de fases. Vários modelos podem ser usados para representar os 

coeficientes de atividade. O componente puro, na temperatura e pressão do sistema, é 

considerado o estado padrão. Como todas as fases são líquidas, usa-se o mesmo estado 

de referência para elas. Logo, a Equação 2.8 torna-se: 

  )()( iiii xx   

em que γi é o coeficiente de atividade da espécie i, xi é a fração molar da espécie i, α e β 

representam as fases em equilíbrio. 

Os estudos sobre equilíbrio líquido-líquido têm por finalidade verificar se os 

componentes em uma mistura de composição global conhecida, a temperatura e 

composição constantes, formarão ou não uma solução de duas fases e saber quais as 

composições de cada fase em equilíbrio. O importante para as formulações estudadas 

neste trabalho é que estas formem uma mistura homogênea e estável. 

 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 
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2.5.1. Diagrama de fases de sistemas ternários 

Os diagramas de fases são construídos para representar graficamente os dados das 

composições de equilíbrio obtidos através de experimentos em sistemas binários, 

ternários ou multicomponentes. 

A curva de equilíbrio de um sistema ternário separa a região de duas fases da 

região homogênea e é denominada curva binodal (ou de solubilidade), podendo ser 

representada à temperatura e pressão constantes através de um diagrama triangular. Um 

combustível não deve apresentar separação de fases, sendo assim, é interessante que a 

região homogênea determinada neste trabalho para os sistemas constituídos de álcool + 

biodiesel + diesel consigam abranger a maior área possível do diagrama ternário.  

.  

 

Figura 2.1. Diagrama ternário. 

Como representada na Figura 2.2 os vértices dos triângulos representam os 

componentes puros e os lados representam as misturas binárias dos componentes que 

aparecem nos dois vértices que compõem o lado. A distância do ponto P aos lados do 

triângulo corresponde às frações molares (ou mássicas) dos componentes. O. A adição 

(ou remoção) de um componente de uma dada composição é representada pelo 

movimento ao longo da linha que liga o ponto ao vértice correspondente ao componente 

(PRAUSNITZ et al., 1999). 
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Existem vários tipos de curvas binodais para um sistema ternário, que podem ser 

classificadas pelo número de pares parcialmente miscíveis. De acordo com Treybal 

(1963), há cinco tipos básicos de sistemas, embora existam vários subtipos.  

♦ Tipo 0: nenhum par imiscível, diagrama em forma de ilha; 

♦ Tipo 1: formação de um par parcialmente miscível; 

♦ Tipo 2: formação de dois pares parcialmente miscíveis; 

♦ Tipo 3: formação de três pares parcialmente miscíveis; 

♦ Tipo 4: formação de fases sólidas.  

 

Figura 2.2. Diagrama ternário representativo do tipo um - formação de um par 

parcialmente miscível. 

O diagrama do tipo um é a representação do comportamento de mistura ternária 

mais frequente (Figura 2.2). Neste sistema, os pares de líquidos A-C e B-C são 

miscíveis em todas as proporções na temperatura analisada, A e B são parcialmente 

miscíveis e os pontos D e E representam soluções saturadas no sistema binário. As 

curvas DP e PE representam duas fases conjugadas α e β, respectivamente. A curva 

DNPLE é a curva binodal (solubilidade) que indica a mudança na solubilidade das fases 

ricas em A e B ao adicionar C; dentro da região delimitada há linhas que conectam as 

composições de equilíbrio de duas fases sendo denominadas linhas de amarração ou tie-

lines (SANDLER, 2006). 
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2.5.2. Influência da temperatura 

A temperatura é uma variável de relevante influência sobre o ELL. A solubilidade 

entre os componentes do sistema geralmente melhora com o aumento da temperatura, 

de tal forma que a região heterogênea delimitada pela curva binodal vai diminuindo de 

tamanho, tornando assim, os componentes totalmente miscíveis entre si. Na Figura 2.3, 

pode-se observar um sistema com um par parcialmente miscível que é submetido a um 

aumento da temperatura (T3 > T2 > T1). 

 

Figura 2.3. Influência da temperatura sobre as curvas binodais. 

Como pode ser observado na Figura 2.3 os compostos são representados por A, B 

e C, as temperaturas nas quais o sistema foi analisado são T1, T2 e T3 e wa, wb e wc 

representa as frações mássicas dos respectivos compostos. 

O efeito da pressão sobre o equilíbrio líquido-líquido é tão pequeno que 

geralmente pode ser desconsiderado (exceto quando o sistema está submetido a pressões 

muito elevadas). Se a pressão for inferior a qualquer uma das pressões de saturação, 

haverá a formação de uma fase vapor, modificando o equilíbrio termodinâmico do 

sistema e formando um equilíbrio líquido-líquido-vapor.  

2.5.3. Modelos Termodinâmicos 

A predição/representação do comportamento real de misturas é importante, uma 

vez que nem sempre é possível obter dados experimentais da mistura de interesse nas 

condições de temperatura, de pressão e de composição desejadas. Há vários modelos 
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que foram formulados a partir da condição do equilíbrio termodinâmico visando a 

descrição do equilíbrio de fases.  

Os modelos NRTL e UNIQUAC são estimativos, uma vez que a energia de 

interação entre as moléculas é considerada na forma de parâmetros de interação binária 

que são obtidos a partir do ajuste de dados experimentais. A partir do cálculo dos 

coeficientes de atividade são encontradas novas composições que são comparadas aos 

dados experimentais (PINTO, 2003). 

2.5.3.1. NRTL 

O modelo termodinâmico NRTL, proposto por Renon e Prausnitz (1968), está 

fundamentado no conceito da composição local e é aplicável a sistemas que apresentam 

miscibilidade parcial. Cruz et al. (1978) relataram que o modelo NRTL é capaz de 

correlacionar propriedades de equilíbrio de sistemas não-eletrolíticos fortemente não-

ideais. 

A teoria da composição local postula que a composição do sistema nas 

vizinhanças de uma molécula não é igual à composição global da mistura; isto ocorre 

porque há diferença no tamanho e nas energias de interação da molécula. No interior de 

uma solução líquida, composições locais, diferentes da composição global da mistura, 

são supostamente responsáveis pelas orientações moleculares de curto alcance e não 

aleatórias, que resultam de diferenças no tamanho molecular e das forças 

intermoleculares (SMITH et al., 2007).  

O modelo NRTL para uma mistura multicomponente é dado por: 
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em que os termos menores da equação podem ser determinados a partir das expressões 

escritas abaixo: 
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(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 
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T

B
A

ij

ijij   

)exp( ijijijG    

jiij    

O parâmetro adimensional τij é característico da interação entre as moléculas i e j e 

está relacionado com os parâmetros de interação de energia Δgij e Δgji. Os parâmetros Aij 

e Bij estão relacionados à energia característica da interação entre as moléculas do tipo i 

e j. O parâmetro αij está relacionado com a não-randomicidade (aleatoriedade) da 

mistura. Isto quer dizer que os componentes na mistura não se distribuem 

uniformemente segundo a teoria da composição local. Quando α = 0 a mistura é 

completamente randômica. O ajuste experimental para uma variedade de dados 

experimentais mostrou que α varia de 0,20 a 0,47 (PRAUSNITZ et al., 1999).   

2.5.3.2. UNIQUAC 

O modelo termodinâmico UNIQUAC, além de estar fundamentado no conceito de 

composição local, baseia-se na mecânica estatística, considerando as composições 

locais como resultado de diferentes energias e tamanho entre as moléculas. O modelo 

UNIQUAC é matematicamente mais complexo do que o NRTL, e possui as seguintes 

vantagens: tem somente dois parâmetros ajustáveis para cada par binário, os parâmetros 

têm uma menor dependência com a temperatura e possui parâmetros de área (r) e 

volume (q) que o torna aplicável a moléculas independente do tamanho. 

O modelo UNIQUAC tem uma grande aplicabilidade, sendo adequado para 

misturas nas quais suas moléculas diferem apreciavelmente em sua forma e tamanho e 

misturas líquidas não eletrolíticas contendo fluidos polares e não polares, como 

hidrocarbonetos, álcoois, cetonas, aldeídos etc (PRAUSNITZ et al., 1999).  . 

A equação UNIQUAC consiste de duas partes: uma parte combinatória (descreve 

predominantemente as contribuições entrópicas dos componentes) e uma parte residual 

(expressa as forças intermoleculares que são responsáveis pela entalpia de mistura). A 

parte combinatória depende da composição, do tamanho e forma das moléculas, 

precisando só de dados do componente puro. No entanto, a parte residual depende das 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 
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forças intermoleculares, que requer dois parâmetros ajustáveis (PRAUSNITZ et al., 

1999).  

A equação pode ser descrita da seguinte forma: parte combinatória + parte 

residual. 
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Para um sistema multicomponente a equação é a soma das duas partes: 
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em que todos os somatórios são sobre todas as espécies, i e j indicam espécies, Φ* 

representam as frações de segmento e θ as frações de área. Nas equações r e q são 

parâmetros da estrutura molecular do componente puro, representando o volume 

relativo e a área da superfície relativa, respectivamente.  O numero de coordenação, z, é 

fixado como 10 para qualquer componente i. A influência da temperatura aparece 

através dos parâmetros de interação τji da (Equação 2.22).  

 

 
RT

uu iiij

ij


 exp

 

em que τij = τji para i = j. Os parâmetros da equação UNIQUAC são valores de (uij – uji). 

O coeficiente de atividade é obtido por:  

R

i

C

ii  lnlnln   

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 
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(2.24)   


 































j

k

kjk

j

ij

j

jijijj

i

i
i

i

i
i

i

i
i qqqlx

x
lq

z

x 









 lnln..

2
lnln

*

*

*

 

   1
2

 jjjj rqr
z

l

 
Para cada mistura binária existem dois parâmetros ajustáveis, τij e τji que, pela sua 

vez, são dados por: 
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em que Aij e Bij são parâmetros que dependem da temperatura. 

A Tabela 2.10 apresenta vantagens e desvantagens com relação à aplicabilidade 

dos dois modelos termodinâmicos que foram propostos. 

Tabela 2.10 Vantagens e desvantagens dos modelos NRTL e UNIQUAC. 

NRTL 

Vantagens 

Modelo simples; 

Aplicabilidade: sistemas com fluidos não ideais e de 

miscibilidade completa/parcial. 

Desvantagens 
Para sistemas moderadamente não ideais não oferece 

vantagens em relação a modelos mais simples. 

UNIQUAC 

Vantagens 
Aplicabilidade: variedade de misturas de líquidos não 

eletrolíticos, polares/apolares e de miscibilidade parcial. 

Desvantagens 

Por possuir apenas dois parâmetros ajustáveis de 

interação binária nem sempre consegue representar com 

boa qualidade e precisão os dados. 

 

 

 

 

(25) (2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.25) 
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2.6. Modelos de regressão de dados 

Os dados experimentais de densidade e viscosidade podem ser ajustados através 

de modelos matemáticos de forma que o seu comportamento em função de parâmetros 

como temperatura (T) e composição (w) da mistura possa ser representado. 

Para os componentes puros e pseudopuros a equação polinomial de primeiro grau 

(Equação 2.29) foi utilizada na regressão dos dados de densidade de maneira a observar 

influência da temperatura. 

K/cmg/ 10

3 TAA    

em que ρ é a densidade e A0 e A1 são parâmetros específicos em função da temperatura.  

Para descrever o comportamento da viscosidade dos componentes puros e 

pseudopuros com a temperatura utilizou-se a equação de Vogel-Fulcher-Tammann 

(Equação 2.30). 

K/
)smPa/ln(

2

1
0

TA

A
A


  

em que μ é a viscosidade e A0, A1 e A3 são constantes específicas em função da 

temperatura.  

As correlações empíricas descritas nas Equações 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34 foram 

utilizadas para descrever o comportamento da densidade e viscosidade em função da 

temperatura (T) e fração mássica (w) das misturas pseudobinárias e pseudoternárias, 

respectivamente.  

K/cmg/ 2110

3 TAwAA    

K/)smPa/ln( 2110 TAwAA 
 

231210

3 K /cmg/ wAwATAA    

231210 K/)smPa/ln( wAwATAA   

em que ρ é a densidade, μ é a viscosidade e os parâmetros A0, A1, A2 e A3 são constantes 

específicas em função da temperatura (T) e da fração mássica do diesel (w1) e biodiesel 

(w2), respectivamente. Baroutian et al. (2012) aplicaram os modelos de regressão para 

sistemas pseudoternários contendo metil ésteres + etil ésteres + diesel e obtiveram bons 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 
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ajustes em relação ao comportamento descrito pela densidade e viscosidade em função 

da T e w, com R
2 

mínimo de 0,91. 

2.7. Modelos de estimação e predição  

O conhecimento de propriedades físico-químicas são importantes para o 

desenvolvimento e otimização de processos industriais. Não sendo factível a 

determinação de dados de densidade e viscosidade de maneira experimental em todas as 

condições de interesse, métodos para sua estimativa/predição são de grande interesse 

prático (CERIANI et al., 2007). 

Vários modelos foram propostos para a estimação/predição dos dados de 

densidade e viscosidade dos componentes puros e pseudopuros e das pseudomisturas. O 

modelo selecionado para cada composto e/ou sistema foi realizado com base no menor 

desvio médio global (DMG) calculado. 

♦ Densidade 

 O modelo de contribuição de grupos (GCVOL) proposto por Elbro et al. (1991) e 

com parâmetros revisados por Ihmels et al. (2003) foi utilizado (Equação 2.35) para a 

predição dos dados de densidade. A Tabela F.1 (Apêndice F) apresenta os parâmetros 

utilizados para o modelo GCVOL-OL-60. 

i

n
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i vn

M
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M
cmg










1

3/  

em que M é a massa molecular e V é o volume molar. Elbro et al. (1991) calculou o 

volume molar através da expressão polinomial em função da temperatura (T) e descrita 

na Equação 2.36: 

213/ TCTBAmolcmv iiii  
 

em que Δvi é o volume molar de cada grupo, T é a temperatura, Ai, Bi e Ci são 

parâmetros característicos de cada grupo presente na molécula.  

Para as misturas pseudobinárias e pseudoternárias, a densidade foi calculada 

utilizando a regra de mistura de Kay et al. (1936) e Benmekki
 
et al. (1989), já que esta 

conferiu baixos valores de DMG. 

(2.35) 

(2.36) 
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3/  xxcmgBlend  
 

em que ρBlend, ρ1, e ρ2 são as densidades da pseudomistura e dos componentes 1 e 2, 

respectivamente e x é a fração molar. 

♦ Viscosidade 

Na estimação dos dados de viscosidade para o n-heptadecano, composto 

majoritário na composição do diesel, foi utilizada a equação de Andrade (REID, 1987). 

T

B
A )smPa/ln(  

em que μ é a viscosidade dinâmica, T é a temperatura e A e B são parâmetros específicos 

em função da temperatura.  

Na estimação dos dados para os álcoois foi aplicada a equação DIPPR devido este 

ser um modelo já bastante utilizado para esses compostos.  

  2smPa/ln DTCT
T

B
A   

em que μ é a viscosidade dinâmica, T é a temperatura e A, B, C e D são parâmetros 

retirados da literatura (Reid, 1987). 

O modelo de contribuição de grupos proposto por Ceriani et al. (2007) foi usado 

na predição da viscosidade dos FAMEs e FAEEs. 
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em que Nk é o número de grupos k na molécula i; M é a massa do componente que 

multiplica o termo de perturbação, A1k, B1k, C1k, D1k, A2k, B2k, C2k e D2k são parâmetros 

obtidos da regressão dos dados, reportados na Tabela F.3 (Apêndice F), k representa o 

grupo do componente i e Q é um termo de correção expresso como: 

21   qQ  

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 
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em que q é uma função que depende da temperatura absoluta e expresso da seguinte 

forma (Equação 2.60). 

)K/()K/ln(
)K/(

TT
T

q 


   

em que α, β, γ e δ são parâmetros otimizados obtidos por regressão de uma banco de 

dados. O efeito dos grupos funcionais sobre a viscosidade dinâmica é corrigido pela 

expressão Q de acordo com o número total de átomos de carbono, NCT, nas moléculas.  

É uma função aplicável a todos os compostos e descreve as diferenças entre a pressão 

de vapor de ésteres de isômero NC na mesma temperatura e está relacionado com o 

número de átomos de carbono da parte alcoólica (NCS) em ésteres graxos. Eles são 

dados como 

101 fNf CT  

102 sNs CS  

em que f0, f1, s0 e s1 são constantes otimizadas reportados na Tabela F.3 (Apêndice F). 

A equação de Grunberg Nissan (Equação 2.45) foi utilizada na predição dos dados 

de viscosidade das misturas pseudobinárias e pseudoternárias estudadas. 
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em que μi é a viscosidade dinâmica de cada componente do sistema e Gij é um 

parâmetro de interação binária. O valor de Gij é obtido por meio da equação polinomial 

abaixo: 

2cTbTaGij   

 

 

 

 

 

 

(2.42) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

(2.43) 
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Capítulo III 

Materiais e Métodos 

3.1. Materiais 

 A Tabela 3.1 exibe os reagentes utilizados na formulação das pseudomisturas que 

foram estudadas neste trabalho. 

Tabela 3.1 Reagentes utilizados na preparação das pseudomisturas. 

Reagentes Origem Pureza 

Diesel S50 LUBNOR
a
 - 

                         Óleo e biodiesel 

Óleo de soja Comercial - Soya - 

Biodiesel metílico de soja (BMS) LFQA
b
 - 

Biodiesel etílico de soja (BES) LFQA
b
 - 

                        Álcoois 

Metanol Merck ≥ 0,999 

Etanol Synth ≥ 0,995 

aLUBNOR (Petrobras/LUBNOR, Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, Fortaleza, Brasil); 
bLFQA (Laboratório de Físico-Química Aplicada, Departamento de Engenharia Química, Universidade 

Federal do Ceará - UFC). 

  O óleo diesel S50 cedido pela LUBNOR e utilizado para a formulação das 

pseudomisturas era isento de biodiesel. O biodiesel metílico/etílico de soja foi 

produzido por reação de transesterificação pela rota catalítica alcalina (NaOH) com 

metanol/etanol, respectivamente, utilizando óleo de soja comercial da marca Soya. A 

metodologia experimental da reação de transesterificação foi semelhante à descrita por 

Mesquita (2011).  

 As Tabelas A.1 e A.2 (Apêndice A) apresentam os perfis composicionais para as 

amostras de diesel S50 e biodiesel metílico e etílico de soja. 

3.2. Equipamentos 

Na determinação experimental do equilíbrio de fases líquido-líquido foram 

utilizados basicamente os seguintes materiais/equipamentos: células de equilíbrio, 

balança analítica, agitadores magnéticos, banho termostático, seringas e agulhas 
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descartáveis, septos, mangueiras, termômetros, garras, pipeta automática e o 

viscodensímetro para a aquisição dos dados de densidade. 

Para a aquisição das propriedades físico-químicas foram utilizados: seringas 

descartáveis, balança analítica, pipeta automática, tubos de vidro, vortex e para a 

obtenção dos dados densidade e viscosidade o viscodensímetro.  

3.2.1. Células de equilíbrio 

As células de equilíbrio foram projetadas e seguiram as especificações de 

Stragevitch (1997). O material escolhido para a construção das células foi vidro Pyrex, 

de modo que conferisse resistência e boa visualização das fases em equilíbrio.  

De acordo com o desenho esquemático (Figura 3.1) a célula possui dois coletores 

laterais, localizados na parte superior e inferior, que são utilizados para coleta de 

amostras de cada fase em equilíbrio. A célula é encamisada para permitir a circulação 

de um fluido termostático. Foi utilizada a água destilada como fluido de circulação. A 

homogeneização do sistema foi realizada utilizando barra e agitador magnético. 

 

Figura 3.1. Célula de equilíbrio: vista lateral, superior e corte longitudinal da célula. 

3.2.2. Viscodensímetro 

Para a aquisição dos dados de densidade (ρ) e viscosidade (μ) dos líquidos foi 

utilizado o viscodensímetro digital, modelo SVM 3000 Anton Paar (Figura 3.2). A 

incerteza dos dados fornecidos pelo equipamento para a densidade e viscosidade é 

estimada em ± 0,0005 g∙cm
-3

 e 0,0035 mPa∙s, respectivamente, de acordo com a 
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especificação do mesmo. O equipamento foi calibrado com um padrão de referência 

para viscosidade certificado pela Instrument Company. A temperatura da célula sofre 

variação de até ± 0,01 K, com uma incerteza de ± 0,02 K. Cada análise foi realizada, no 

mínimo, duas vezes. 

 

 

 

 

Figura 3.2. Viscodensímetro modelo Anton Paar SVM 3000. 

3.2.3. Ponto de fulgor 

O equipamento utilizado para a determinação dos pontos de fulgor das 

pseudomisturas foi o da marca ISL modelo automático FP93 5G2, no qual a amostra era 

colocada em um vaso fechado e o método de análise selecionado. As análises de ponto 

de fulgor foram realizadas conforme padronização da NBR 14598. A metodologia 

experimental foi descrita no tópico 3.4.4.3. 

 

Figura 3.3. Ponto de fulgor marca ISL modelo automático FP93 5G2. 

3.3. Equilíbrio Líquido-Líquido 

3.3.1. Validação da metodologia experimental  

A reprodução de dados de equilíbrio obtidos da literatura foi realizada para validar 

a técnica de quantificação dos componentes presentes em cada fase em equilíbrio.  

A técnica escolhida foi a titulação e a densimetria que utiliza curvas de calibração 

para a determinação da composição de cada componente do sistema em cada fase em 

equilíbrio. Para a validação dessa técnica foram reproduzidos os dados de equilíbrio do 

sistema contendo acetona + metanol + decano reportados por Touriño et al., (2003). 
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3.3.2. Curva binodal (solubilidade) 

O método da titulação, que consiste na observação visual do aparecimento de 

turbidez em uma mistura inicialmente límpida, foi utilizado para construção da curva de 

binodal (solubilidade). 

Utilizando-se o método da titulação na qual uma mistura pseudobinária de 

composição conhecida era mantida no interior da célula e o terceiro componente era 

titulado gota a gota, com o auxílio de uma seringa, até o aparecimento de turbidez que 

permanecia por, no mínimo, 30 segundos. Para a fase rica em diesel foram feitas 

misturas pseudobinárias de diesel + BMS (ou + BES) e tituladas com metanol (ou + 

etanol). Para a fase rica no álcool, o diesel foi titulado em misturas pseudobinárias de 

BMS (ou + BES) + metanol (ou + etanol). Em seguida, era coletada uma amostra para a 

medição da densidade. Esse procedimento foi realizado para diferentes pontos de 

composição global que, posteriormente foram utilizados na construção da curva binodal 

(MESQUITA, 2011). 

Os cálculos para a composição da nova pseudomistura (ternária) eram realizados 

novamente para determinar a fração mássica de cada componente. Com a composição 

de cada componente e a densidade dos pontos da curva binodal foram construídas as 

curvas de calibração para cada componente.  

3.3.3. Curvas de calibração 

As curvas de calibração foram construídas a partir dos pontos da curva binodal, 

nas quais era plotado a fração mássica de cada componente e a respectiva densidade da 

pseudomistura. Procedimento realizado para as duas fases ricas. Um ajuste polinomial 

de segunda ordem foi realizado nessas curvas de forma que as concentrações 

desconhecidas dos componentes nas etapas seguintes pudessem ser calculadas 

(MESQUITA, 2011). 

3.3.4. Determinação das linhas de amarração 

Para esse procedimento foram preparadas misturas pseudoternárias com 

composições que pertenciam à região heterogênea (área abaixo da curva binodal). 

Assim, com ajuda das curvas binodais encontradas, foram escolhidos alguns pontos 
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nesta região e, através das frações globais, foram calculadas as massas de cada 

componente para cada ponto do ensaio. 

As células foram conectadas a um banho termostático e as pseudomisturas 

presentes no seu interior permaneceram submetidas a uma agitação vigorosa por uma 

hora para total homogeneização dos componentes e, logo em seguida, ficaram em 

repouso por 12 horas para que houvesse a separação das fases. Considerando sistemas 

que utilizaram um ou mais dos compostos estudados neste trabalho alguns autores 

reportaram tempos de agitação semelhante ao que foi utilizado (TOURINO et al., 2003; 

LANZA et al., 2009; DOULABI et al., 2011 e FOLLEGATTI-ROMERO et al., 2012). 

Após a etapa de repouso pode-se perceber a formação de fases límpidas e de uma 

interface bem definida. Para evitar a formação de vapores o volume da célula de 

aproximadamente 60 mL foi totalmente preenchido.  

A Figura 3.4 mostra o aparato experimental que foi utilizado no estudo do 

equilíbrio líquido-líquido. 

 

 

 

 

Figura 3.4. Aparato experimental do ELL. Fonte: Mesquita, (2011). 

 

Na coleta das amostras de cada fase é importante não perturbar o equilíbrio, dessa 

forma, é interessante que a interface entre as fases separadas fique localizada na altura 

próxima ao meio da célula. Com o auxílio de seringas descartáveis, amostras de cada 

fase rica foram retiradas lentamente para que não ocorressem perturbações no sistema e 

comprometesse assim o equilíbrio. Logo em seguida, a densidade dessas amostras foi 

determinada no viscodensímetro e a composição de cada um dos componentes em cada 

fase rica foi calculada a partir da metodologia descrita na Seção 3.3.5. 

Os pontos da linha de amarração são utilizados por alguns modelos 

termodinâmicos, como o NRTL e o UNIQUAC, para a estimação de parâmetros de 

interação binária e posterior determinação dos coeficientes de atividade e frações 

molares na modelagem dos sistemas. 
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3.3.5. Quantificação dos componentes  

A quantificação de cada componente em cada uma das fases em equilíbrio foi 

determinada por meio das curvas de calibração que foram construídas com base na 

fração mássica e densidade de misturas com composição previamente conhecidas. Essas 

curvas foram ajustadas através de um polinômio de segunda ordem que fornecia duas 

raízes reais e positivas. 

A escolha da raiz adequada foi identificada através dos seguintes critérios: 

♦ Somatório das frações mássica dos três componentes deveria ser igual a 1 (um);  

♦ Densidade das fases em equilíbrio deveria seguir a mesma faixa dos pontos da 

curva binodal;  

♦ As fases em equilíbrio deveriam cruzar o ponto de composição global. 

3.4. Misturas pseudobinárias e pseudoternárias  

3.4.1. Preparo das misturas pseudobinárias e pseudoternárias 

As pseudomisturas estudadas utilizaram como reagentes o diesel e o biodiesel 

metílico (ou etílico) de soja que são compostos formados por uma variedade de 

hidrocarbonetos e metil (ou etil) ésteres, respectivamente. Dessa forma, foi utilizado o 

termo pseudo para denominar as formulações preparadas neste trabalho.   

O volume utilizado na preparação das misturas pseudobinárias de biodiesel 

metílico de soja + diesel (ou + metanol) e biodiesel etílico de soja + diesel (ou + etanol) 

foi de 10 mL, sendo que para cada análise eram necessários 5 mL.  

As misturas foram preparadas com o auxílio de uma balança analítica, precisão 

± 0,0001. O primeiro componente (biodiesel de soja) era coletado por meio de pipeta 

automática e sua massa medida, logo em seguida, o segundo componente (diesel, 

metanol ou etanol) era adicionado e a massa da mistura era registrada. 

As misturas pseudobinárias foram preparadas em uma faixa de composição de 10 

a 90% de biodiesel de soja, com variação de 10% na fração mássica, metodologia 

reportada por Mesquita (2011), Parente et al. (2011) e Nogueira et al. (2010).   

Para as misturas pseudoternárias as composições globais das pseudomisturas 

foram selecionadas graficamente com base na região homogênea delimitada pelas 
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curvas de solubilidade que foram determinadas na etapa de equilíbrio líquido-líquido. A 

maioria das amostras foi formulada com um maior teor de diesel para simular a 

substituição gradual na formulação desse combustível. 

3.4.2. Homogeneização das misturas  

Para garantir a completa homogeneização, todas as misturas pseudobinárias e 

pseudoternárias analisadas foram agitadas em vortex durante dois minutos. 

3.4.3. Aquisição dos dados de densidade e viscosidade  

As medidas de densidade e viscosidade das misturas pseudobinárias e 

pseudoternárias foram realizadas a cada 10 K numa faixa de temperatura entre 283,15 a 

323,15 K para as misturas com metanol e de 283,15 a 343,15 K para as misturas com 

etanol, intervalos limitados pelos pontos de ebulição dos álcoois.  

3.4.4. Características das misturas 

3.4.4.1. Aspecto e cor 

O teste foi realizado de maneira qualitativa observando-se, contra a luz natural, 

uma amostra dos componentes contidos em recipiente de vidro transparente. A análise 

das pseudomisturas foi realizada logo após sua formulação. 

3.4.4.2. Estabilidade física de fases 

Misturas pseudoternárias de diesel + BMS + metanol e diesel + BES + etanol 

foram preparadas e homogeneizadas em vortex por dois minutos.  

A estabilidade física com relação à separação de fases foi estudada de maneira 

qualitativa, observando-se o aparecimento de duas fases nas amostras ao longo do 

tempo do ensaio. As amostras foram mantidas na temperatura constante de 288,15 K, 

298,15 K e 308,15 K e seu estado verificado a cada 48 horas. 

3.4.4.3. Ponto de fulgor 

No Brasil o método de análise de ponto de fulgor é especificado pela ANP. A 

norma utilizada na determinação dessa característica para as pseudomisturas estudadas 

foi a NBR 14598 – Ponto de fulgor utilizando vaso fechado. 
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Na metodologia de vaso fechado a amostra fica retida em um vaso que é selado 

com uma tampa, através da qual a fonte de ignição é introduzida a intervalos periódicos 

de modo a se obter o “lampejo”. Neste ensaio supõe-se que os vapores acima do líquido 

estejam em equilíbrio com o mesmo. Este tipo de dispositivo costuma apresentar 

valores mais baixos de ponto de fulgor (comparado com os ensaios em vaso aberto) 

porque os vapores não são dispersos na atmosfera. 

As amostras pseudoternárias de diesel + BMS + metanol e diesel + BES + etanol 

foram preparadas e homogeneizadas no mesmo dia das análises. Uma quantidade de 

70 mL foi necessária para a realização da análise de ponto de fulgor.  
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Capítulo IV 

Resultados e Discussão – Parte I  

4.1. Equilíbrio Líquido-Líquido 

4.1.1. Validação da metodologia experimental  

O método cromatográfico é usualmente reportado na literatura para a 

determinação das frações mássicas dos componentes dos sistemas em equilíbrio líquido-

líquido (LANZA et al., 2009; PRIAMO et al., 2009). Em virtude da não disponibilidade 

de um cromatógrafo, foi desenvolvida uma metodologia alternativa de quantificação, 

denominada densimetria, similar a que foi reportada por França et al. (2009) e Oliveira 

(2009).  

Para validar a metodologia experimental e certificar a precisão dos dados obtidos 

pela técnica da densimetria foram utilizados os dados obtidos por Touriño et al. (2003) 

para o sistema ternário acetona + metanol + decano a 298,15 K, sistema selecionado por 

apresentar uma simplificada similaridade química com o sistema de estudo. Ressalta-se 

que Touriño et al. (2003) utilizou o método cromatográfico para a quantificação dos 

componentes. 

O método da densimetria requer a determinação de curvas de calibração. Para a 

construção dessas curvas se faz necessário o conhecimento da fração mássica/molar de 

cada componente presente na mistura e a densidade da mesma. Para representar o 

comportamento da densidade em função da fração mássica/molar utilizaram-se 

equações polinomiais de segunda ordem (Equação 4.1). Os valores dos parâmetros a, b, 

c encontram-se na Tabela B.1 do Apêndice B.

 

 

cbxaxcmg   23/  

em que ρ representa a densidade, x é a fração mássica/molar dos três componentes e a, b 

e c são os parâmetros de ajuste da equação. 

A Tabela 4.1 apresenta os dados experimentais utilizados na construção das 

curvas de calibração que podem ser visualizadas no Apêndice B através das Figuras 

B.1, B.2 e B.3. 

 

(4.1) 
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Tabela 4.1 Dados experimentais de fração molar (x) e densidade utilizados na 

construção das curvas de calibração do sistema ternário acetona (1) + metanol (2) + 

decano (3) a 298,15 K. 

x1 x2 x3 Densidade (g∙cm
-3

) 

acetona (1) + metanol (2) + decano (3) a 298,15 K 

0,0000 0,0931 0,9069 0,7270 

0,0393 0,1061 0,8546 0,7274 

0,0504 0,0912 0,8584 0,7275 

0,0908 0,1218 0,7873 0,7284 

0,1157 0,1391 0,7452 0,7291 

0,3053 0,2492 0,4455 0,7409 

0,0000 0,9813 0,0187 0,7804 

0,0339 0,9441 0,0221 0,7807 

0,1610 0,8053 0,0338 0,7793 

0,2772 0,6631 0,0597 0,7748 

0,3120 0,6133 0,0747 0,7716 

0,3758 0,5273 0,0969 0,7697 

 

A representação dos pontos experimentais e dos obtidos por Touriño et al. (2003) 

foram apresentados no diagrama ternário da Figura 4.1. Observa-se que os pontos 

retirados da literatura e os pontos determinados experimentalmente pela técnica de 

densimetria estão em boa concordância e as linhas de amarração estão apresentando a 

mesma tendência, logo a aplicabilidade da técnica da densimetria na determinação e 

quantificação de dados de equilíbrio líquido-líquido mostrou-se válida, assim como nos 

trabalhos de França et al. (2009), Oliveira et al. (2009), Mesquita, (2011) e Mesquita et 

al. (2012). Esse método de análise apresenta a grande vantagem de rapidez e facilidade 

das determinações experimentais. 
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Figura 4.1. Dados de solubilidade e linhas de amarração experimentais para sistema 

ternário acetona + metanol + decano a 298,15 K. (□) Touriño et al. (2003). (●) Linhas 

de amarração experimentais. (x) Dados de solubilidade experimentais. 

4.1.2. Determinação das curvas de solubilidade  

A construção da curva de solubilidade para o sistema pseudoternário de diesel + 

BMS + metanol e diesel + BES + etanol utilizou a metodologia descrita na Seção 3.3.2. 

A Tabela 4.2 apresenta os dados experimentais da curva de solubilidade 

encontrados para o sistema pseudoternário de diesel + BMS + metanol a 293,15 K e 

323,15 K. 

Para os sistemas de diesel + BMS + metanol e diesel + BES + etanol a 293,15 e 

323,15 K a determinação das curvas binodais foi importante para o conhecimento da 

região homogênea em cada sistema, já que, a partir dessa região de interesse as 

formulações das misturas pseudoternárias foram selecionadas. A região heterogênea foi 

utilizada na escolha das composições globais das misturas necessárias para a construção 

das linhas de amarração (tie-lines). 
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Tabela 4.2 Curva binodal do sistema contendo diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) a 

293,15 K e 323,15 K. 

w1 w2 w3 Densidade (g∙cm
-3

) 

diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) a 293,15 K 

0,9975 0,0000 0,0025 0,8270 

0,8859 0,1117 0,0025 0,8327 

0,7939 0,2052 0,0009 0,8373 

0,6927 0,2949 0,0124 0,8422 

0,5339 0,4122 0,0539 0,8462 

0,4347 0,4870 0,0783 0,8493 

0,3419 0,5469 0,1113 0,8516 

0,0024 0,0000 0,9976 0,7922 

0,0100 0,1071 0,8830 0,8044 

0,0102 0,4550 0,5348 0,8312 

0,0187 0,4722 0,5091 0,8451 

0,0272 0,2478 0,7251 0,8134 

0,0278 0,2821 0,6901 0,8160 

0,1028 0,5721 0,3251 0,8636 

diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) a 323,15 K 

0,9646 0,0000 0,0354 0,8115 

0,8293 0,1137 0,0570 0,8170 

0,6844 0,2321 0,0835 0,8225 

0,5668 0,3379 0,0953 0,8271 

0,4151 0,4456 0,1394 0,8319 

0,2825 0,4693 0,2483 0,8313 

0,0076 0,0000 0,9924 0,7734 

0,0190 0,0860 0,8950 0,7839 

0,0535 0,1701 0,7764 0,7898 

0,0693 0,2558 0,6749 0,8032 

0,0963 0,3435 0,5602 0,8167 

0,1366 0,4201 0,4433 0,8216 
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Os dados experimentais obtidos para o sistema pseudoternário de diesel (1) + BES 

(2) + etanol (3) a 293,15 K e 323,15 K e utilizados na construção da curva binodal são 

reportados na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 Curva binodal do sistema contendo diesel (1) + BES (2) + etanol (3) a 

293,15 K e 323,15 K. 

w1 w2 w3 Densidade (g∙cm
-3

) 

diesel (1) + BES (2) + etanol (3) a 293,15 K 

0,9127 0,0000 0,0874 0,8222 

0,8080 0,0450 0,1470 0,8214 

0,6993 0,0775 0,2233 0,8204 

0,6135 0,0969 0,2896 0,8190 

0,3892 0,1217 0,4892 0,8150 

0,1563 0,0000 0,8437 0,7971 

0,1816 0,0507 0,7678 0,8020 

0,2161 0,0803 0,7036 0,8045 

0,2770 0,1010 0,6220 0,8087 

0,4575 0,1148 0,4277 0,8150 

0,5423 0,1141 0,3436 0,8179 

diesel (1) + BES (2) + etanol (3) a 323,15 K 

0,8280 0,0000 0,1720 0,8054 

0,7707 0,0173 0,2121 0,8051 

0,7034 0,0370 0,2596 0,8044 

0,6391 0,0472 0,3137 0,8038 

0,2907 0,0000 0,7093 0,7829 

0,3153 0,0297 0,6550 0,7869 

0,3674 0,0462 0,5865 0,7902 

0,4382 0,0492 0,5125 0,7970 

0,5701 0,0490 0,3810 0,8009 
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4.1.3. Curvas de calibração  

As curvas de calibração para cada componente foram construídas com dados de 

densidade em função da fração mássica utilizando os pontos experimentais das curvas 

binodais.  

No Apêndice C, as Figuras C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 e C.6 mostram as curvas de 

calibração para o sistema de diesel + BMS + metanol a 293,15 K e 323,15 K. Para o 

sistema de diesel + BES + etanol as curvas de calibração estão representadas através das 

Figuras D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 e D.6 no Apêndice D. 

Na construção de cada uma das curvas de calibração um ajuste polinomial de 

segunda ordem foi realizado no conjunto dos dados. Os parâmetros a, b e c obtidos por 

meio da Equação 4.1 foram utilizados juntamente com a densidade obtida para cada 

uma das fases para calcular a composição de cada componente presente no equilíbrio. 

Os valores destes parâmetros foram reportados nas Tabelas C.1, C.2, D.1 e D.2 

(Apêndices C e D). 

A qualidade do modelo foi avaliada por meio dos desvios padrão (σ) obtidos a 

partir da Equação 4.2 e reportados nas Tabelas C.1, C.2, D.1 e D.2 (Apêndices C e D).  

 
 pn

calc







2

exp 
  

em que σ é o desvio padrão, θexp e θcalc são referentes aos valores experimentais e 

calculados, respectivamente. O n é referente ao número de pontos experimentais e p é o 

número de parâmetros da equação de ajuste. Considerando a densidade, o valor 

experimental foi obtido pelo viscodensímetro e o calculado por meio a Equação 4.1. 

 Os dados de densidade versus fração mássica de cada componente em cada uma 

das fases ricas conseguiu ser bem representado pelo polinômio de segundo grau. De 

acordo com as tabelas apresentadas nos Apêndices C e D foi obtido um desvio padrão 

máximo de 0,0254 para o componente metanol na fase rica em diesel na temperatura de 

313,15 K. 

  

 

 

(4.2) 
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4.1.4. Linhas de amarração  

As composições globais experimentais das pseudomisturas e suas correspondentes 

linhas de amarração para os sistemas contendo diesel + biodiesel metílico de soja + 

metanol e diesel + biodiesel etílico de soja + etanol a temperatura de 293,15 K e 

323,15 K e a pressão atmosférica, são apresentados nas Tabelas 4.4 e 4.5. Todas as 

concentrações foram expressas em frações mássicas (w). 

Tabela 4.4 Dados das linhas de amarração para o sistema diesel (1) + BMS (2) + 

metanol (3) a 293,15 K e 323,15 K. 

Composição global Fase rica em diesel  Fase rica em metanol 

w1 w2 w3 w1 w2 w3 w1 w2 w3 

diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) a 293,15 K 

0,4219 0,1387 0,4395 0,8235 0,1655 0,0111 0,0032 0,1108 0,8861 

0,3275 0,2414 0,4311 0,6365 0,3287 0,0349 0,0036 0,1500 0,8464 

0,3318 0,3195 0,3487 0,5569 0,3928 0,0503 0,0041 0,1925 0,8034 

0,2233 0,3203 0,4563 0,4610 0,4656 0,0735 0,0044 0,2071 0,7886 

0,2108 0,3851 0,4041 0,4073 0,5039 0,0888 0,0053 0,2610 0,7337 

diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) a 313,15 K 

0,2733 0,1207 0,6060 0,7303 0,1982 0,0715 0,0094 0,0654 0,9252 

0,2409 0,1781 0,5810 0,5974 0,3065 0,0961 0,0099 0,0851 0,9050 

0,2034 0,2341 0,5625 0,4784 0,4000 0,1216 0,0117 0,1115 0,8768 

0,2362 0,3011 0,4628 0,4420 0,4279 0,1301 0,0206 0,1682 0,8112 

0,3943 0,1090 0,4967 0,7616 0,1722 0,0663 0,0096 0,0428 0,9476 

 

A diferença na quantidade de linhas de amarração para os dois sistemas é 

justificada pelo tamanho das regiões heterogêneas delimitadas pelas curvas de 

solubilidade, ou seja, o sistema que continha metanol apresentou uma região 

heterogênea bem maior, possibilitando a seleção de uma maior quantidade de pontos 

globais.  
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Tabela 4.5 Dados das linhas de amarração para o sistema diesel (1) + BES (2) + etanol 

(3) a 293,15 K e 323,15 K. 

Composição global Fase rica em diesel  Fase rica em etanol 

w1 w2 w3 w1 w2 w3 w1 w2 w3 

diesel (1) + BES (2) + etanol (3) a 293,15 K 

0,4567 0,0277 0,5156 0,7816 0,0559 0,1625 0,1510 0,0152 0,8338 

0,4631 0,0479 0,4889 0,7431 0,0678 0,1891 0,1749 0,0274 0,7977 

0,4500 0,0610 0,4891 0,6921 0,0810 0,2268 0,2016 0,0408 0,7580 

diesel (1) + BES (2) + etanol (3) a 313,15 K 

0,5371 0,0150 0,44784 0,7644 0,0219 0,2137 0,2956 0,0258 0,6786 

0,5414 0,0391 0,4195 0,6581 0,0442 0,2976 0,4176 0,0444 0,5379 

 

As Figuras 4.2 a 4.5 mostram os dados de solubilidade experimentais e o 

comportamento das linhas de amarração para os sistemas diesel + BMS + metanol e 

diesel + BES + etanol nas temperaturas de 293,15 K e 323,15 K.  
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Figura 4.2. Dados de equilíbrio líquido-líquido para o sistema contendo diesel + BMS 

+ metanol. (♦) Linhas de amarração a 293,15 K. (x) Dados de solubilidade. 
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Figura 4.3. Dados de equilíbrio líquido-líquido para o sistema contendo diesel + BMS 

+ metanol. (♦) Linhas de amarração a 313,15 K. (x) Dados de solubilidade. 

Todos os diagramas ternários obtidos neste trabalho foram classificados como do 

tipo 1 (hum), uma vez que eles apresentaram a formação um par binário parcialmente 

miscível, neste caso, o par álcool-diesel.  

Nas Figuras 4.2 e 4.3 pode ser observada uma pequena discrepância entre os 

pontos da curva de solubilidade e os da linha de amarração, principalmente na fase rica 

em metanol. O fato de dois dos compostos utilizados serem pseudopuros e dos pontos 

da linha de amarração terem sido calculados por meio de uma equação matemática 

explica essa pequena divergência. Mesmo assim, o método de quantificação utilizado 

pode ser considerado satisfatório. 

Após a separação das fases o biodiesel permaneceu preferencialmente na fase rica 

em diesel, tendência constatada pela inclinação linhas de amarração. A semelhança de 

polaridade entre o biodiesel e o diesel deve ter contribuído para esse resultado. 
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Figura 4.4. Dados de equilíbrio líquido-líquido para o sistema contendo diesel + BES + 

etanol. (♦) Linhas de amarração a 293,15 K. (x) Dados de solubilidade. 
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Figura 4.5. Dados de equilíbrio líquido-líquido para o sistema contendo diesel + BES + 

etanol. (■) Linhas de amarração a 313,15 K. (x) Dados de solubilidade. 

A utilização do etanol contribuiu para um aumento da região homogênea, o que é 

uma condição interessante para a proposta deste trabalho. Esse efeito foi observado 

devido a maior solubilidade deste álcool no diesel.  
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Makareviciene et al. (2005) estudaram sistemas constituídos por diesel + metanol 

+ metil ésteres de óleo de canola, diesel + etanol + metil ésteres de óleo de canola e 

diesel + etanol + etil ésteres de óleo de canola a 293,15 K. O determinado trabalho não 

especifica se o composto estudado é biodiesel de canola ou apenas alguns metil (ou etil) 

ésteres de óleo de canola. Para o primeiro sistema a região homogênea reportada foi 

bem menor do que a determinada neste trabalho para o sistema de diesel + BMS + 

metanol (Figura 4.2). A composição do diesel ou os tipos de metil ésteres podem ter 

causado essa diminuição na solubilidade. Já para o diagrama ternário do terceiro sistema 

foi observado uma semelhança maior entre a curva de solubilidade citada e a obtida para 

o diesel + BES + etanol (Figure 4.4).  

A Figura 4.6 apresenta um comparativo entre as curvas de solubilidade para os 

sistemas de diesel + BMS + metanol e diesel + BES + etanol nas temperaturas de 

293,15 K e 313,15 K. 
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Figura 4.6. Curvas de solubilidade para os sistemas de diesel + BMS + metanol a (■) 

293,15 K e (○) 313,15 K e diesel + BES + etanol a (▲) 293,15 K e (◊) 313,15 K. 

O aumento da temperatura contribuiu para um aumento da região de interesse 

(região homogênea) e a mudança do tipo de álcool alterou de maneira significativa a 

região delimitada pelas curvas binodais dos sistemas estudados, comportamento 

esperado, uma vez que a solubilidade do etanol no diesel é maior do que a do metanol. 
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A presença do grupo CH2- a mais na estrutura do etanol contribui para aumentar a 

cadeia apolar desse composto e melhorar assim sua solubilidade no diesel. 

 Segundo o trabalho de Makareviciene et al. (2005) o aumento da temperatura 

favoreceu a solubilidade dos componentes e a as curvas binodais para os sistemas que 

continham etanol apresentaram uma região homogênea bem maior que o sistema com 

metanol, mesmo comportamento observado neste trabalho. 

4.1.5. Modelagem termodinâmica 

Os dados experimentais de equilíbrio líquido-líquido foram utilizados para o 

ajuste dos parâmetros de interação binária dos modelos termodinâmicos NRTL e 

UNIQUAC empregados no cálculo dos coeficientes de atividade para os sistemas de 

diesel + BMS + metanol e diesel + BES + etanol.  

Os ajustes dos parâmetros de interação nas modelagens termodinâmicas estudadas 

foram realizados utilizando o programa Fortran TML-LLE 2.0 (STRAGEVITCH, 1997; 

STRAGEVITCH et al., 1997), o procedimento é baseado no método Simplex proposto 

por Nelder e Mead (1965) e consiste na minimização de uma função objetivo (Equação 

4.3) baseado na concentração (SØRENSEN et al., 1979). 
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na qual D é o número de conjuntos de dados, N e M são os números de componentes e 

linhas de amarração de cada conjunto de dados, respectivamente; x é fração molar da 

linha de amarração; os sobrescritos I e II indicam às duas fases líquidas em equilíbrio, 

enquanto que os sobrescritos exp e calc referem-se aos valores experimentais e 

calculados, respectivamente. 

A qualidade dos parâmetros e sua representatividade em relação às interações 

existentes entre as moléculas são testadas através da comparação entre os dados 

experimentais e os resultados preditos pelo modelo que utiliza esses parâmetros. 

As frações molares experimentais e calculadas de cada componente em cada uma 

das duas fases referentes a cada modelo foram comparadas através do desvio médio (δx) 

calculado pela Equação 4.4. 

(4.3) 
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em que M e N são os números de componentes e linhas de amarração de cada conjunto 

de dados, respectivamente; x é fração molar da linha de amarração; os subscritos I e II 

indicam às duas fases líquidas em equilíbrio, enquanto que os sobrescritos exp e calc 

referem-se aos valores experimentais e calculados, respectivamente. 

As Figuras 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 representam as linhas de amarração obtidas 

experimentalmente, juntamente, com as linhas de amarração calculadas pelos modelos 

termodinâmicos NRTL e UNIQUAC. 

A modelagem dos dados de ELL determinados experimentalmente foi realizada, a 

princípio, individualmente para os sistemas que continham metanol e etanol na qual 

parâmetros para cada sistema foram gerados. Após a obtenção dos resultados para os 

sistemas separadamente, uniram-se os sistemas de metanol e etanol para a determinação 

de parâmetros de interação gerais. 

O termo NRTL S refere-se à modelagem na qual foram utilizados apenas os dados 

experimentais para o sistema de diesel + BMS + metanol ou diesel + BES + etanol, 

separadamente. Já na simulação NRTL 2S foram dispostos conjuntamente os dados para 

os dois sistemas, ressaltando-se que foram estudadas duas temperaturas para cada 

sistema. A simulação conjunta dos dois sistemas foi realizada na tentativa de representar 

melhor as linhas de amarração, uma vez que o modelo iria disponibilizar de uma maior 

quantidade de dados experimentais para estimar os parâmetros de interação. Além disso, 

ela apresenta a vantagem de que quando se faz uma simulação com todos os sistemas 

juntos encontramos parâmetros binários que podem ser usados para ambos os sistemas, 

independente do álcool. 

O modelo UNIQUAC não conferiu resultados coerentes para a modelagem 

utilizando os dois sistemas simultaneamente, logo, apenas os resultados obtidos para os 

dois sistemas separados foram reportados no presente trabalho (UNIQUAC S). A 

utilização de compostos pseudopuros, como o diesel e o biodiesel, pode ter influenciado 

nesse comportamento, já que vários componentes estavam interagindo e não somente o 

componente majoritário escolhido para representar o composto.  

(4.4) 
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Figura 4.7. Dados experimentais e calculados do ELL para o sistema de diesel + BMS 

+ metanol a 293,15 K. (♦) Experimental. (▲) NRTL S. (●) NRTL 2S. 

(▼) UNIQUAC S. 
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Figura 4.8. Dados experimentais e calculados do ELL para o sistema de diesel + BMS 

+ metanol a 313,15 K. (■) Experimental. (▲) NRTL S. (●) NRTL 2S. 

(▼) UNIQUAC S. 
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Figura 4.9. Dados experimentais e calculados do ELL para o sistema de diesel + BES + 

etanol a 293,15 K. (■) Experimental. (▲) NRTL S. (▼) UNIQUAC S. 
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Figura 4.10. Dados experimentais e calculados do ELL para o sistema de diesel + BES 

+ etanol a 313,15 K. (■) Experimental. (▲) NRTL S. (▼) UNIQUAC S. 
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Em relação ao sistema com metanol (Figuras 4.7 e 4.8) observou-se que a fase 

rica em diesel foi melhor representada pelos modelos propostos. Constatou-se também 

que a inclinação das linhas de amarração preditas pelos modelos difere das linhas de 

amarração obtidas experimentalmente em todos os casos. 

A simulação NRTL S não conseguiu predizer a fase rica em metanol, uma vez que 

as composições calculadas apresentaram um teor de diesel e de metanol acima do 

determinado pela técnica da densimetria. A inserção dois compostos pseudopuros pode 

ter dificultado a estimação de bons parâmetros de interação, uma vez que o modelo 

NRTL relaciona a interação entre as moléculas presentes no sistema, e nesse caso, não 

havia mais “somente” três tipos de moléculas. 

A junção dos dados experimentais para o sistema com metanol (NRTL 2S) 

possibilitou a estimação de parâmetros que conseguiram representar melhor as linhas de 

amarração, no entanto, à medida que se aumentou a quantidade desse álcool a 

representação da fase rica em metanol foi ficando distante dos dados experimentais. 

Já a UNIQUAC S calculou concentrações de metanol acima do valor 

experimental, agrupando os pontos bem próximos aos vértices dos diagramas ternários 

representados pelas Figuras 4.7 e 4.8. Como reportado anteriormente, a escolha dos 

compostos majoritários e seus respectivos r, q e q’ influenciaram na estimação dos 

parâmetros de interação e consequentemente na inclinação da linhas de amarração.  

Nas Figuras 4.9 e 4.10 não estão reportados os dados obtidos pela simulação 

NRTL 2S, uma vez que, esta calculou composições iguais para os componentes nas 

duas fases. Este comportamento é explicado pela quantidade inferior de linhas de 

amarração que foram utilizadas para representar um sistema com cinco compostos, 

sendo três deles pseudopuros. Novamente, nas simulações NRTL S e UNIQUAC S a 

reprodução dos dados da fase rica em metanol apresentou um desvio que influenciou de 

maneira levemente significativa na inclinação das linhas de amarração.  

Os dois modelos estudados (NRTL e UNIQUAC) são de composição local, e 

adequados para sistemas não ideais e parcialmente miscíveis. Como os sistemas 

estudados apresentam moléculas polares (metanol e etanol) e apolares (biodiesel e 

diesel) e com tamanhos diferentes, já era esperado que o UNIQUAC apresentasse um 

melhor resultado, uma vez que este considera as diferenças entre as formas e tamanhos 
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das moléculas através da inserção de parâmetros de área e volume (r, q e q’, 

respectivamente).  

Os modelos NRTL e UNIQUAC são estimativos, uma vez que os dados de 

composição obtidos partiram de parâmetros previamente estimados pelos dados 

experimentais. Os parâmetros de área (ri) e volume (qi e qi’) utilizados nos cálculos do 

modelo UNIQUAC são mostrados na Tabela 4.6.  

Tabela 4.6 Parâmetros ri, qi e qi’ para os componentes puros presentes nos sistemas 

estudados. 

Componente ri qi qi’ 

n-heptadecano (diesel) 11,9182 9,7960 9,7960 

C18:2 (FAME) 13,1304 10,7900 10,7900 

C18:1 (FAEE) 13,3625 11,0030 11,0030 

metanol 1,4300 1,4300 0,9600 

etanol 2,1100 1,9700 0,9200 

 

A Tabela 4.7 mostra os parâmetros Aij, Aji e αij estimados para os pares dos 

componentes 1, 2 e 3 para todos os sistemas estudados. Para o sistema de diesel + BMS 

+ metanol e diesel + BMS + metanol + BES + etanol o parâmetro αij não foi estimado. O 

valor de αij referente a não-randomicidade dos sistemas foi fixado em 0,2. 

A Tabela 4.8 reporta os parâmetros Aij, Aji, Bij e Bji para os pares dos 

componentes 1, 2 e 3 para todos os sistemas estudados.  

A Tabela 4.9 apresenta o desvio global encontrado entre os dados experimentais e 

os calculados para cada correlação estudada.   
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Tabela 4.7 Parâmetros estimados pelo modelo NRTL para os sistemas e condições 

estudadas neste trabalho. 

Parâmetro ij Aij/K Aji/K αij 

 diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) 

12 -746,63 1518,60 - 

13 244,82 838,52 - 

23 -250,67 1475,10 - 

 diesel (1) + BES (2) + etanol (3) 

12 -4602,10 -914,25 0,47 

13 376,50 682,57 0,45 

23 5000,00 -4997,50 0,33 

 diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) + BES (4) + etanol (5) 

12 -33,57 -1789,80 - 

13 -39,40 725,31 - 

14 46,43 1633,10 - 

15 2999,90 -519,39 - 

23 190,63 -57,76 - 

45 1715,30 44,71 - 

 

Tabela 4.8 Parâmetros estimados pelo modelo UNIQUAC para os sistemas estudados 

neste trabalho. 

Parâmetro ij Aij Aji Bij/K Bji/K 

 diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) 

12 -373,12 1518,08 -0,34 0,11 

13 826,03 155,20 0,14 -0,02 

23 678,70 -75,36 -0,19 0,12 

 diesel (1) + BES (2) + etanol (3) 

12 239,22 -154,81 0,06 -0,10 

13 246,62 -7,94 0,08 -0,01 

23 46,94 32,46 0,07 -0,03 
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Tabela 4.9 Desvios entre os valores experimentais e calculados para os modelos NRTL 

S, NRTL 2S e UNIQUAC S. 

Temperatura (K) Δw (%) 

NRTL S 

diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) 

293,15 5,2444 

313,15 4,7654 

Desvio global da correlação 5,0106 

diesel (1) + BES (2) + etanol (3) 

293,15 2,2307 

313,15 3,8919 

Desvio global da correlação 3,0074 

NRTL 2S 

diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) + BES (4) + etanol (5) 

293,15 5,7348 

313,15 5,0961 

293,15 16,229 

313,15 5,6087 

Desvio global da correlação 8,7458 

UNIQUAC S 

diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) 

293,15 5,2919 

313,15 3,9349 

Desvio global da correlação 4,6630 

diesel (1) + BES (2) + etanol (3) 

293,15 1,9516 

313,15 2,4427 

Desvio global da correlação 2,1615 

 

Pela Tabela 4.9 observa-se que o modelo UNIQUAC S foi o que apresentou o 

menor desvio global da correlação. Sendo assim, pode afirmar que considerando as 

composições e temperaturas que foram estudadas, as diferenças entre as formas e 

tamanhos das moléculas demonstraram influência sobre as modelagens. Também pode 
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ser verificado que quando os parâmetros de interação ajustaram os quatro sistemas ao 

mesmo tempo (NRTL 2S) o desvio global da correlação foi maior do que, por exemplo, 

quando eles ajustaram apenas dois sistemas separados. 
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Capítulo V 

Resultados e Discussão – Parte II 

5.1. Características dos componentes puros/pseudopuros 

Esse enquadramento preliminar foi realizado para garantir que os compostos 

puros e pseudopuros que foram utilizados nas formulações se encontravam dentro do 

limite especificado para sua comercialização. 

♦ Aparência (aspecto e cor) 

Todos os compostos puros e pseudopuros utilizados nas formulações dos sistemas 

foram analisados de maneira qualitativa e apresentaram aspecto límpido e livre de 

impurezas (macroscópicas). O diesel e o biodiesel metílico (e etílico) de soja 

apresentaram coloração amarelada e os álcoois mostraram-se incolores. 

♦ Densidade 

A Tabela E.1 (Apêndice E) apresenta os valores de densidade para os diferentes 

componentes puros e pseudopuros estudados em função da temperatura. As análises 

realizadas, para o metanol e o etanol, foram limitadas pelos valores dos seus pontos de 

ebulição de 337,65 e 352,15 K, respectivamente. Em virtude do interesse de se estudar 

as propriedades das pseudomisturas, o intervalo da temperatura de análise para o diesel 

e para o biodiesel metílico (ou etílico) de soja também foi limitado. 

A Figura 5.1 ilustra o comportamento da densidade em função da temperatura 

para os componentes analisados neste trabalho. Os parâmetros obtidos pela regressão 

dos dados (Equação 2.29) estão expostos na Tabela E.2 (Apêndice E) juntamente com 

os valores dos desvios padrão (σ) calculados a partir da Equação 4.2. 

Utilizando a resolução da ANP N° 65/2011 e N° 07/2008 como referência para o 

diesel S50 e para os dois tipos de biodiesel analisados, respectivamente, os valores de 

densidade a 298,15 K (20 °C) encontraram-se dentro dos limites de especificação.  

Com base na resolução da ANP N° 07/2011 (para o etanol anidro combustível) o 

valor da densidade obtido para o etanol permaneceu abaixo do limite máximo previsto 

na regulamentação.   
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Figura 5.1. Perfil da densidade em função da temperatura. (♦) diesel; (▲) biodiesel 

metílico de soja; (■) biodiesel etílico de soja; (◄) metanol e (●) etanol. 

O valor da densidade obtido para o metanol foi comparado com o valor fornecido 

no site da Merck (0,792 g∙cm
-3

) e a diferença apresentada foi considerada desprezível. O 

trabalho de Vancoillie et al. (2012) também reportou um valor de densidade para o 

metanol a 293,15 K (0,790 g∙cm
-3

) bem próximo do valor determinado 

experimentalmente neste trabalho. 

♦ Viscosidade 

 A Tabela E.3 (Apêndice E) apresenta valores de viscosidade para os componentes 

puros e pseudopuros em função da temperatura. Os parâmetros obtidos pela regressão 

dos dados (Equação 2.30) estão expostos na Tabela E.3 (Apêndice E) juntamente com 

os desvios padrão (σ) calculados a partir da Equação 4.2. 

A Figura 5.2 representa o comportamento da viscosidade em função da 

temperatura para os compostos analisados neste trabalho. 

No presente trabalho foram reportados dados de viscosidade dinâmica, entretanto, 

as resoluções utilizam valores em unidade de mm
2
∙s

-1
, ou seja, viscosidade cinemática. 

Sendo assim, para essa propriedade de transporte todas as comparações foram feitas 

com base na viscosidade cinemática determinada experimentalmente. 
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Tanto o óleo diesel (η = 3,0578 mm
2∙s-1

) quanto o biodiesel metílico (e etílico) de 

soja (η = 4,2134/4,4813 mm
2∙s-1

) apresentaram valores experimentais de viscosidade 

cinemática dentro do intervalo especificado na regulamentação.  
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Figura 5.2. Perfil de viscosidade em função da temperatura. (♦) diesel; (▲) biodiesel 

metílico de soja; (■) biodiesel etílico de soja; (◄) metanol e (●) etanol. 

Como a viscosidade não consta como um dos parâmetros de referência na 

resolução da ANP N° 07/2011 para o etanol a comparação foi realizada entre o valor de 

1,10 mm
2∙s-1

 determinado em Hulwan et al. (2011) e o valor de 1,07 mm
2∙s-1 

obtido 

neste trabalho para a temperatura de 313,15 K. A pequena diferença pode ser devido à 

pureza dos álcoois que eram ligeiramente distintas. Bromberg et al. (2010) obtiveram 

uma viscosidade de 0,59 mm
2∙s-1

, valor próximo do determinado neste trabalho 

(0,56 mm
2∙s-1

) para a temperatura de 313,15 K. 

♦ Ponto de fulgor 

Os valores de ponto de fulgor determinados para os componentes puros e 

pseudopuros estão apresentados na Tabela 5.1. Para uma comparação mais abrangente 

foram utilizados valores de referência especificados nas resoluções brasileiras, europeia 

e norte-americana. Para os álcoois foram utilizados dados retirados da literatura. 

 

 



70 

Capítulo 5 – Resultados e Discussão – Parte II  Silveira, M. B. 

 

 

Tabela 5.1 Ponto de fulgor para os componentes puros e pseudopuros estudados. 

Composto 
Ponto de 

Fulgor (°C) 

Brasil ANP 65 

(mín.) 

UE EN 590 

(mín.) 

USA ASTM 

D975 (mín.) 

diesel S50 76,1 38 55 38 

  Biodiesel 

  
Brasil ANP 7 

(mín.) 

UE EN 14214 

(mín.) 

USA ASTM 

D6751 (mín.) 

BMS
a
 180 100 120 130 

BES
b
 174 100 120 130 

  Literatura 

metanol 12,1 7
e
 

etanol 15,1 13
c,d

/21
f
 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja); cKwanchareon et al. (2007); dBarabás 
et al. (2010; eBromberg et al. (2010); fRaslavicius et al. (2010). 

 
 

 Os valores determinados pela análise de ponto de fulgor mostram que o diesel S50 

e os dois tipos de biodiesel apresentaram valores superiores ao limite mínimo exigido 

nas respectivas resoluções. 

 De acordo com a Tabela 5.1 os valores de ponto de fulgor obtidos na literatura 

para os álcoois foram inferiores aos valores determinados neste trabalho. Kwanchareon 

et al. (2007) e Barabás et al. (2010) encontraram valores de ponto de fulgor idênticos 

para o etanol. Raslavicius et al. (2010) determinara um PF superior ao que foi obtido 

neste trabalho. Resultado que pode ser explicado pela diferença de pureza (quantidade 

de água) dos álcoois. 

5.2. Características das misturas pseudobinárias 

♦ Aparência (aspecto e cor) 

De acordo com a metodologia descrita no item 3.4.4.1, a análise da aparência foi 

realizada de maneira qualitativa. Todas as pseudomisturas apresentaram aspecto 

límpido.  

Para as pseudomisturas de biodiesel metílico (ou etílico) de soja + diesel a 

coloração amarelada foi observada. A presença de um maior teor do álcool (composto 
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transparente) nas pseudomisturas de biodiesel metílico (ou etílico) de soja + metanol 

(ou + etanol) conferiu a estas uma coloração amarelada menos intensa. 

♦ Densidade 

As Tabelas E.4, E.5, E.6 e E.7 (Apêndice E) reportam dados de densidade para as 

misturas pseudobinárias contendo BMS + diesel e BMS + metanol considerando um 

intervalo de temperatura entre 283,15 e 323,15 K e para as de BES + diesel e BES + 

etanol em um intervalo entre 293,15 e 343,15 K, respectivamente.  

As misturas pseudobinárias foram preparadas em uma faixa de composição de 10 

a 90% de biodiesel de soja, com variação de 10% na fração mássica. 

A representação do comportamento da densidade em função da temperatura e da 

fração mássica de biodiesel metílico (ou etílico) de soja pode ser visualizada nas Figuras 

5.3 a 5.6. Os valores de densidade para os compostos pseudopuros também foram 

representados. 

  Os dados experimentais para cada uma das misturas pseudobinárias foram 

ajustados pelo modelo matemático descrito na Equação 2.31. Os valores dos parâmetros 

A0, A1 e A2 encontram-se reportados na Tabela E.8 do Apêndice E, juntamente com o 

valor do desvio padrão (σ).  
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Figura 5.3. Efeito da temperatura (T = 283,15 até 323,15 K) e fração mássica do 

biodiesel metílico de soja (w1 = 0,1041 até 0,9054) na densidade do sistema de 

BMS + diesel. 
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Figura 5.4. Efeito da temperatura (T = 283,15 até 323,15 K) e fração mássica do 

biodiesel metílico de soja (w1 = 0,1088 até 0,9147) na densidade do sistema de 

BMS + metanol. 
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Figura 5.5. Efeito da temperatura (T = 293,15 até 343,15 K) e fração mássica do 

biodiesel etílico de soja (w1 = 0,1039 até 0,9040) na densidade do sistema de 

BES + diesel. 
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Figura 5.6. Efeito da temperatura (T = 293,15 até 343,15 K) e fração mássica do 

biodiesel etílico de soja (w1 = 0,1070 até 0,9105) na densidade do sistema de 

BES + etanol. 

 

Considerando os sistemas pseudobinários estudados, a densidade apresentou um 

comportamento linear com a temperatura ao longo de todo o intervalo de composição. 
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Parente et al. (2011) e Park et al. (2008) também obtiveram essa relação entre T e ρ para 

sistemas de biodiesel de girassol + diesel e biodiesel de óleo de peixe + diesel e 

biodiesel + etanol, respectivamente. Podendo ser observado pelas Figuras 5.3 a 5.6 que 

um aumento na temperatura causou uma diminuição no valor da densidade para todos 

os sistemas analisados. 

As pseudomisturas de biodiesel + álcool apresentam superfícies bem mais 

inclinadas que a dos sistemas de biodiesel + diesel, devido à diferença entre as 

densidades do par biodiesel-álcool ser maior que a do biodiesel-diesel.  

Na correlação empírica 2.31 foi proposta uma relação linear entre a densidade e a 

fração mássica de biodiesel, sendo esse comportamento detectado para todos os 

sistemas estudados, exceto para a pseudomistura BMS + metanol (Figura 5.4) na qual o 

aparecimento de uma concavidade com um máximo na região de fração mássica 

próxima de w1 = 0,40 foi verificada.  

 Para os sistemas contendo BMS + diesel e BES + diesel os valores de densidade 

obtidos foram comparados com a resolução da ANP N° 65/2011 e para os sistemas 

contendo BMS + metanol e BES + etanol foi utilizada a resolução da ANP N° 7/2008.  

  Dentre as formulações preparadas somente aquelas com frações abaixo de w1 = 

0,5179 para o BMS + diesel e w1 = 0,5102 para o BES + diesel apresentaram valores de 

densidade dentro intervalo especificado. Resultado que limita a quantidade de biodiesel 

nas formulações combustíveis, já que essa característica influencia na quantidade de 

combustível que é injetada. Valores de densidade acima da especificada contribuiriam 

para um aumento na emissão de poluentes. 

 Para as pseudomisturas contendo biodiesel + álcool, somente aquelas que foram 

formuladas com fração acima de w1 = 0,4199 para o BMS + metanol e w1 = 0,7194 para 

o BES + etanol estão de acordo com as especificações. Não foram estudadas misturas de 

diesel + álcool devida à baixa solubilidade entre esses compostos. 

♦ Viscosidade 

As Tabelas E.9, E.10. E.11 e E.12 apresentam os dados de viscosidade para as 

misturas pseudobinárias de BMS + diesel e BMS + metanol considerando um intervalo 

de temperatura entre 283,15 e 323,15 K e para o BES + diesel e BES + etanol em um 

intervalo de entre 293,15 a 343,15 K.  



75 

Capítulo 5 – Resultados e Discussão – Parte II  Silveira, M. B. 

 

 

As Figuras 5.7 a 5.10 ilustram o comportamento da viscosidade em função da 

temperatura e da fração mássica de biodiesel metílico (ou etílico) de soja.  Os valores de 

viscosidade para os compostos pseudopuros também foram representados. 

Os dados experimentais para cada uma das misturas pseudobinárias foram 

ajustados pole modelo matemático descrito da (Equação 2.32). Os valores dos 

parâmetros A0, A1 e A2 encontram-se reportados na Tabela E.13 do Apêndice E, 

juntamente com o valor do desvio padrão (σ).  
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Figura 5.7. Efeito da temperatura (T = 283,15 até 323,15 K) e fração mássica do 

biodiesel metílico de soja (w1 = 0,1041 até 0,9054) na viscosidade do sistema de 

BMS + diesel. 
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Figura 5.8. Efeito da temperatura (T = 283,15 até 323,15 K) e fração mássica do 

biodiesel metílico de soja (w1 = 0,1088 até 0,9147) na viscosidade do sistema de 

BMS + metanol. 
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Figura 5.9. Efeito da temperatura (T = 293,15 até 343,15 K) e fração mássica do 

biodiesel etílico de soja (w1 = 0,1039 até 0,9040) na viscosidade do sistema de 

BES + diesel. 
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Figura 5.10. Efeito da temperatura (T = 293,15 até 343,15 K) e fração mássica do 

biodiesel etílico de soja (w1 = 0,1070 até 0,9105) na viscosidade do sistema de 

BES + etanol. 

Pelas Figuras 5.7 a 5.10 pode ser observado que a viscosidade apresentou um 

comportamento não linear com a temperatura para todos os sistemas estudados e em 

toda a faixa de composição analisada. 

Como esperado, a viscosidade diminuiu com o aumento da temperatura e 

apresentou um perfil contrário quando as misturas foram analisadas com relação ao teor 

de biodiesel, ou seja, a viscosidade aumentou quando o teor de biodiesel cresceu. 

Parente et al. (2011) e Park et al. (2008) também observaram essa relação entre T e μ 

para sistemas de biodiesel de girassol + diesel e biodiesel de óleo de peixe + diesel e 

biodiesel + etanol. 

Dados de viscosidade dinâmica são reportados neste trabalho, entretanto deve 

ser mencionado que os valores de referência utilizados nas resoluções estão em unidade 

de mm
2∙s-1

, isto é, viscosidade cinemática. 

 As pseudomisturas de BMS (ou BES) + diesel não apresentaram problemas com 

relação à especificação. No entanto, comparando-se com a resolução para o biodiesel 

somente as pseudomisturas com concentrações acima de w1 = 0,9147 para o BMS + 

metanol (Tabela E.10) e w = 0,9105 para o BES + etanol (Tabela E.12) estão dentro dos 

limites de especificação. 
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 A inserção de um maior teor de álcool proporcionou uma diminuição no valor da 

viscosidade da mistura, no entanto, um combustível com valor abaixo do limite 

regulamentado irá contribuir para um desgaste prematuro dos elementos do sistema de 

injeção devido à perda da capacidade lubrificante e esse resultado é indesejado.  

5.3. Características das misturas pseudoternárias 

♦ Aparência (aspecto e cor) 

 A análise de aparência foi realizada de maneira qualitativa e todas as misturas 

pseudoternárias apresentaram aspecto límpido e a coloração predominantemente 

amarelada. 

♦ Densidade 

Com auxílio das curvas binodais apresentadas nas Figuras 4.2 e 4.4, as 

composições das misturas pseudoternárias foram selecionadas graficamente dentro da 

região homogênea.  

O diesel permaneceu como composto majoritário na maioria das amostras. Para o 

sistema com metanol, um teor mínimo de biodiesel (30%) foi necessário para que as 

misturas pudessem ser formuladas. Para as amostras contendo etanol, uma maior faixa 

de composição pode ser estudada devido a maior solubilidade deste álcool com o diesel.   

As Tabelas 5.2 e 5.3 apresentam dados de densidade para as misturas 

pseudoternárias contendo diesel + BMS + metanol considerando um intervalo de 283,15 

até 323,15 K e para as de diesel + BES + etanol em um intervalo de 283,15 até 

343,15 K.  

A representação do comportamento da densidade em função da temperatura e da 

fração mássica de diesel pode ser visualizada nas Figuras 5.11 e 5.12 para o sistema de 

diesel + BMS + metanol e diesel + BES + etanol, respectivamente.  

Os dados experimentais foram ajustados pelo modelo matemático descrito da 

(Equação 2.33). Os valores dos parâmetros A0, A1 e A2 encontram-se reportados na 

Tabela E.15 do Apêndice E, juntamente com o valor do desvio padrão (σ). 
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Tabela 5.2 Dados experimentais de densidade para o sistema de diesel (1) + BMS (2) + 

metanol (3) em várias temperaturas. 

  ρ/g∙cm
-3

 

w1 w2 
T/K = 

283,15 

T/K = 

293,15 

T/K = 

303,15 

T/K = 

313,15 

T/K = 

323,15 

0,6913 0,3001 0,8491 0,8420 0,8350 0,8279 0,8208 

0,6015 0,3675 0,8523 0,8451 0,8378 0,8306 0,8233 

0,4829 0,4992 0,8601 0,8531 0,8459 0,8387 0,8313 

0,6351 0,3556 0,8524 0,8453 0,8382 0,8312 0,8240 

0,5842 0,4019 0,8547 0,8476 0,8404 0,8332 0,8261 

0,5328 0,4536 0,8576 0,8505 0,8434 0,8362 0,8290 

0,4803 0,4596 0,8565 0,8492 0,8417 0,8343 0,8268 

0,3915 0,5311 0,8602 0,8528 0,8453 0,8378 0,8303 

0,3367 0,5540 0,8604 0,8529 0,8456 0,8381 0,8306 

 

Tabela 5.3 Dados experimentais de densidade para o sistema de diesel (1) + BES (2) + 

etanol (3) em várias temperaturas. 

   ρ/g∙cm
-3

 

w1 w2 
T/K = 

283,15 

T/K = 

293,15 

T/K = 

303,15 

T/K = 

313,15 

T/K = 

323,15 

T/K = 

333,15 

T/K = 

343,15 

0,8932 0,0973 0,8378 0,8308 0,8237 0,8167 0,8096 0,8025 0,7950 

0,8955 0,0555 0,834 0,8269 0,8197 0,8124 0,8051 0,7977 0,7900 

0,7892 0,1627 0,8392 0,8320 0,8249 0,8175 0,8101 0,8027 0,7949 

0,7910 0,1093 0,8348 0,8274 0,8200 0,8126 0,8051 0,7975 0,7895 

0,7379 0,2527 0,8455 0,8385 0,8313 0,8242 0,8171 0,8099 0,8026 

0,4990 0,4812 0,8567 0,8496 0,8423 0,8352 0,8279 0,8206 0,8133 

0,6744 0,2767 0,8453 0,8379 0,8307 0,8235 0,8161 0,8086 0,801 

0,7000 0,2900 0,8469 0,8398 0,8328 0,8258 0,8186 0,8112 0,8036 

0,3571 0,5038 0,8547 0,8472 0,8397 0,8321 0,8244 0,8133 0,8086 

0,3239 0,5708 0,8585 0,8511 0,8436 0,836 0,8285 0,8207 0,8128 

 

Assim como foi observado para os sistemas pseudobinários, os valores de 

densidade apresentaram um perfil linear com a temperatura ao longo do intervalo de 
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composição (Figuras 5.11 e 5.12). Mesmo perfil apresentado quando se relacionou a 

fração mássica de biodiesel ou do álcool e a temperatura. O aumento da temperatura 

provocou uma diminuição no valor dessa característica nos dois tipos de pseudomisturas 

analisadas, uma vez que, o aumento de T causa uma expansão na mistura que a torna 

menos densa. 

Foi detectado um comportamento oposto nos valores da densidade devido à 

inserção do biodiesel e do álcool nas pseudomisturas. A utilização de biodiesel 

provocou um aumento na densidade, enquanto que a adição dos álcoois causava uma 

diminuição dessa propriedade volumétrica, mesmo resultado obtido por 

Kwanchareon et al. (2007). Resultado já esperado, visto que as densidades dos dois 

tipos de biodiesel que foram utilizados são maiores que a do diesel e as dos álcoois são 

menores. 

Torres-Jimenez et al. (2011), Cheenkachorn  et al. (2004) e Ajav et al. (2002) 

estudaram misturas formuladas com diesel + etanol e também observaram o mesmo 

comportamento para a densidade quando álcool era acrescentado. 

 

Figura 5.11. Efeito da temperatura (T = 283,15 até 323,15 K) e fração mássica do diesel 

na densidade para o sistema contendo diesel + BMS + metanol.  
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Figura 5.12. Efeito da temperatura (T = 283,15 até 343,15 K) e fração mássica do diesel 

na densidade para o sistema contendo diesel + BES + etanol. 

Para o sistema contendo metanol, as densidades encontraram-se dentro dos limites 

especificados para a maioria das amostras estudadas, exceto para as formulações com 

concentração de biodiesel acima de w = 0,4536, já que o teor de álcool nessas amostras 

foi muito pequeno, não ultrapassando 2% (m/m). 

 As amostras que continham etanol foram formuladas em uma faixa mais 

abrangente de composição e não apresentaram problemas com relação à especificação. 

Exceto, a pseudomistura de w = 0,5708 de biodiesel para a qual o valor excedeu o limite 

permitido. 

 A inserção dos álcoois, metanol e etanol, permitiu que o teor de biodiesel nas 

amostras aumentasse em 6,4 e 6,1% (m/m) em cada um dos tipos de formulação 

estudada considerando os valores de suas densidades. 

♦ Viscosidade 

As Tabelas 5.4 e 5.5 apresentam os dados de viscosidade para as misturas 

pseudobinárias de BMS + diesel e BMS + metanol considerando um intervalo de 

temperatura entre 283,15 e 323,15 K e para o BES + diesel e BES + etanol em um 

intervalo de entre 283,15 a 343,15 K.  
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Tabela 5.4 Dados experimentais de viscosidade para o sistema de diesel (1) + BMS (2) 

+ metanol (3) em várias temperaturas. 

  μ/mPa∙s 

w1 w2 
T/K = 

283,15 

T/K = 

293,15 

T/K = 

303,15 

T/K = 

313,15 

T/K = 

323,15 

0,6913 0,3001 6,0511 4,6871 3,8389 2,5528 2,0961 

0,6015 0,3675 5,3136 3,9674 3,0835 2,4678 2,0141 

0,4829 0,4992 5,8246 4,3695 3,4009 2,7169 2,2231 

0,6351 0,3556 5,6938 4,2554 3,3083 2,6512 2,1708 

0,5842 0,4019 5,6449 4,2373 3,2955 2,6425 2,1653 

0,5328 0,4536 5,7675 4,3132 3,3587 2,6933 2,2083 

0,4803 0,4596 5,1299 3,8213 2,9768 2,3864 1,9473 

0,3915 0,5311 5,0652 3,7578 2,9314 2,3555 1,9254 

0,3367 0,5540 4,7795 3,5004 2,7471 2,2208 1,8205 

 

Tabela 5.5 Dados experimentais de viscosidade para o sistema pseudoternário de diesel 

(1) + BES (2) + etanol (3) em várias temperaturas. 

   μ/mPa∙s 

w1 w2 
T/K = 

293,15 

T/K = 

293,15 

T/K = 

303,15 

T/K = 

313,15 

T/K = 

323,15 

T/K = 

333,15 

T/K = 

343,15 

0,8932 0,0973 5,1947 3,8776 3,0093 2,4073 1,9738 1,6496 1,3975 

0,8955 0,0555 4,6975 3,4991 2,7127 2,1683 1,7709 1,4641 1,2387 

0,7892 0,1627 4,8276 3,6182 2,8181 2,2674 1,8522 1,5366 1,3059 

0,7910 0,1093 4,5582 3,3158 2,5732 2,0600 1,6860 1,3955 1,1785 

0,7379 0,2527 5,5648 4,1590 3,2258 2,5778 2,1128 1,7624 1,4912 

0,4990 0,4812 6,0217 4,5205 3,5173 2,8183 2,3113 1,9339 1,6429 

0,6744 0,2767 5,4468 4,0455 3,1166 2,476 2,0122 1,6573 1,3851 

0,7000 0,2900 6,1835 4,8031 3,7978 3,1028 2,5940 2,2159 1,9478 

0,3571 0,5038 5,6717 4,1672 3,1838 2,5168 2,0513 1,6931 1,4254 

0,3239 0,5708 5,3356 4,0436 3,1503 2,5281 2,071 1,7205 1,5471 
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As Figuras 5.13 e 5.14 ilustram o comportamento da viscosidade em função da 

temperatura e da fração mássica de diesel. Os dados experimentais para cada uma das 

misturas foram ajustados pelo modelo matemático descrito da (Equação 2.34). Os 

valores dos parâmetros A0, A1 e A2 encontram-se reportados na Tabela E.16 do 

Apêndice E, juntamente com o valor do desvio padrão (σ).  

Um comportamento não linear com a temperatura em para toda faixa de 

composição foi observado para a viscosidade em todos os sistemas estudados (Figuras 

5.13 e 5.14).  

A viscosidade apresentou tendência inversamente proporcional ao da temperatura, 

ou seja, seu valor diminui com o aumento de T. O mesmo comportamento descrito para 

densidade com relação à inserção de biodiesel e de álcool foi observado para a 

viscosidade. 

Dados de viscosidade dinâmica são reportados neste trabalho, entretanto deve ser 

mencionado que os valores de referência utilizados nas resoluções estão em unidade de 

mm
2
∙s

-1
, isto é, viscosidade cinemática. 

 

Figura 5.13. Efeito da temperatura (T = 283,15 até 323,15K) e fração mássica do diesel 

na viscosidade do sistema contendo diesel + BMS + metanol. 
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Figura 5.14. Efeito da temperatura (T = 283,15 até 343,15 K) e fração mássica do diesel 

na viscosidade do sistema contendo diesel + BES + etanol. 

 Todas as amostras formuladas apresentaram viscosidade cinemática dentro dos 

limites exigidos pela resolução, até mesmo aquelas que utilizaram um maior teor de 

biodiesel e/ou etanol.  Barabás et al. (2010), que estudaram o sistema de diesel + 

biodiesel de canola + bioetanol, formularam amostras que continham de 5-10% de 

bioetanol e todas permaneceram dentro do limite de especificação da viscosidade. 

♦ Estimação e predição 

A qualidade da predição foi analisada com base no cálculo do Desvio Médio 

Global (DMG) por meio da Equação 5.1.  







n

i i

calc

iiDMG
1

exp

exp

100



 

em que θexp e θcalc são referentes aos valores experimentais e calculados, 

respectivamente.  

As Tabelas 5.6 e 5.7 mostram os resultados para a densidade e viscosidade de 

todos os sistemas estudados. 
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Tabela 5.6 Desvio médio global (DMG) da densidade de todos os compostos 

puros/pseudopuros e pseudomisturas estudadas. 

sistema 

DMG (%) 

T/K global 

(%) 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 

metanol 1,15 1,15 1,14 1,14 1,13 - - 1,14 

etanol 1,05 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 1,03 

diesel 

(n-heptadecano) 
0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,75 0,74 0,76 

BMS
a
 5,82 6,01 6,19 6,34 6,48 - - 6,17 

BES
b
 4,05 4,24 4,39 4,51 4,62 4,67 4,67 4,45 

BMS
a
 + metanol 7,21 7,51 7,81 8,12 8,44 - - 7,82 

BMS
a
 + diesel 2,62 2,71 2,78 2,85 2,91 - - 2,78 

BES
b
 + etanol - 4,64 4,68 4,71 4,68 4,62 4,47 4,63 

BES
b
 + diesel  - 1,89 1,96 2,01 2,05 2,08 2,09 2,01 

diesel + BMS
a
 + 

metanol 
2,78 2,93 3,07 3,22 3,36 - - 3,07 

diesel + BES
b
 + 

etanol 
1,26 1,29 1,32 1,34 1,36 1,32 1,34 1,32 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja).  

O modelo GCVOL-OL-60 foi utilizado para a predição dos dados de densidade 

dos componentes puros e pseudopuros e a regra de mistura Kay et al., (1936) e 

Benmekki
 
et al., (1989) para as pseudomisturas. 

Com base na Tabela 5.6 a melhor predição de densidade foi observada para o n-

heptadecano (composto representativo do diesel), com um DMG = 0,76% usando o 

modelo GCVOL-OL-60, que foi selecionado por representar um modelo preditivo 

baseado na contribuição de grupos. Para as pseudomisturas, o melhor resultado foi 

obtido para a mistura pseudoternária de diesel + BES + etanol, com um DMG = 1,32%. 

 

 

 



86 

Capítulo 5 – Resultados e Discussão – Parte II  Silveira, M. B. 

 

 

Tabela 5.7 Desvio médio global (DMG) da viscosidade para todos os compostos 

puros/pseudopuros e pseudomisturas estudadas. 

sistema 

DMG (%) 

T/K global 

(%) 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 

metanol 2,49 0,13 1,05 1,00 2,28 - - 1,39 

etanol 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

diesel  

(n-heptadecano) 
0,11 0,03 0,03 0,07 0,10 0,13 0,14 0,09 

BMS
a
 16,46 17,63 18,56 19,35 20,20 - - 18,44 

BES
b
 0,01 0,12 0,11 0,08 0,05 0,02 0,02 0,06 

BMS
a
 + metanol 12,91 4,20 4,47 4,58 5,30 - - 6,29 

BMS
a
 + diesel  11,67 9,90 8,50 8,51 8,92 - - 9,50 

BES
b
 + etanol - 5,25 4,06 4,24 3,96 2,95 1,94 3,73 

BES
b
 + diesel  - 4,51 4,65 5,38 5,74 5,36 5,21 5,14 

diesel + BMS
a
 + 

metanol 
31,94 27,00 23,63 18,82 16,28 31,94 27,00 23,53 

diesel + BES
b
 + 

etanol 
21,52 16,47 12,80 11,42 10,61 10,38 11,09 13,47 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja).  

  Para a viscosidade, a equação DIPPR conferiu bons resultados para o etanol, 

com um DMG = 0,03 %. O pior resultado foi obtido para a predição do diesel + BMS + 

metanol com um DMG = 23,53% utilizando-se o modelo de Grunberg Nissan. 

A utilização do parâmetro binário (Gij) da equação de Grunberg Nissan foi 

necessária somente para os sistemas com álcoois (metanol e etanol), uma vez que, 

nestes sistemas, as forças intermoleculares devem ser consideradas, devido à 

polarização de álcoois. Os parâmetros (Gij) para os sistemas contendo álcoois são 

apresentados na Tabela E.14, do Apêndice E. Deve ser relatado que valores elevados de 

DMG foram obtidos quando os parâmetros (Gij) da equação de Grunberg Nissan não 

foram utilizados. 
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♦ Estabilidade física de fases 

 A análise de estabilidade física foi realizada de maneira qualitativa estudando o 

efeito da concentração do álcool e da temperatura na separação de fases das amostras. 

Todas as amostras foram mantidas na temperatura de 288,15 K (T representativa de 

regiões mais frias), 298,15 K (temperatura ambiente) e 308,15 K (T representativa de 

regiões mais quentes). 

 As amostras foram mantidas por um período de dois (2) meses, sendo observadas 

a cada 48 horas. A amostra D70B29M1 deve ser entendida como 70% diesel + 29% 

BMS + 1% metanol.  

Tabela 5.8 Estabilidade física em função da temperatura e teor de álcool. 

Amostras (%m/m) 288,15 K (15 °C) 298,15 K (25 °C) 308,15 K (35 °C) 

diesel + BMS + metanol 

D70B29M1 LH (15dias) LH (2 meses) LH (2 meses) 

D65B34M1 LH (15dias) LH (2 meses) LH (2 meses) 

D60B38,5M1,5 T (5dias) LH (2 meses) LH (2 meses) 

D55B43,5M1,5 T (5dias) LH (2 meses) LH (2 meses) 

D50B48M2 T (5dias) LH (2 meses) LH (2 meses) 

diesel + BES + etanol 

D90B5E5 T (7dias) SP (24dias) LH (2 meses) 

D80B10E10 T (7dias) SP (7dias) LH (2 meses) 

D70B15E15 T (7dias) SP (24dias) LH (2 meses) 

D70B29E1 LH (15dias) LH (2 meses) LH (2 meses) 

D50B48E2 LH (15dias) LH (2 meses) LH (2 meses) 

LH (límpida e homogênea); T (turva); SP (separação de fases). 

Em virtude de um problema técnico (falta de energia elétrica) o ensaio de 

estabilidade para a temperatura de 288,15 K foi realizado por um período de apenas 15 

dias e não teve condições de ser retomado. 

A prevenção da separação de fases pode ser realizada de duas maneiras: 

adicionando-se um emulsificante, que atua suspendendo pequenas gotículas de etanol na 

fase diesel, ou adicionando-se um co-solvente, que atua como um agente de ligação 
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promovendo a compatibilidade molecular para produzir uma mistura homogênea 

(LETCHER, 1983). 

Segundo Kwanchareon et al. (2007) e Fernando et al. (2004), uma melhor 

miscibilidade foi adquirida pela inserção do biodiesel que atuou como um anfifílico (um 

agente tensoativo). Dessa forma, quando o diesel estava em fase contínua, a cabeça 

polar da molécula do biodiesel era orientada para o etanol e a cauda apolar para o diesel. 

Este fenômeno manteve as micelas em um estado termodinamicamente estável, 

dependendo, entretanto, das concentrações do álcool utilizadas. 

Pelas informações contidas na Tabela 5.8 pode-se considerar que a estabilidade 

física de fases foi influenciada principalmente pela temperatura e teor de álcool, mesmo 

comportamento evidenciado por Torres-Jimenez et al. (2011) e Hansen et al. (2005) que 

estudaram misturas compostas por diesel + etanol, Kwanchareon et al. (2007) para o 

sistema de diesel + biodiesel de palma + etanol, Li et al. (2005) que analisaram sistemas 

constituídos por diesel + etanol + aditivo comercial.  

Quando mantidas a 298,15 K as amostras mantiveram-se homogêneas durante 

todo o tempo do ensaio, exceto aquelas nas quais uma maior quantidade de etanol foi 

inserida (teor entre 5-15%). Entretanto, quando se aumentou a temperatura para 

308,15 K nenhum problema de separação de fases foi evidenciado, segundo Li et al. 

(2005) amostras submetidas a temperaturas altas conseguiram também apresentar uma 

maior tolerância a quantidades de água.  

Torres-Jimenez et al. (2011) testaram amostras que continham de 5-15% de etanol 

e obteve os seguintes resultados: para 303,15 K todas as amostras permaneceram 

homogêneas por cinco semanas, a 298,15 K em quatro semanas já se observava a 

separação em duas fases e a 281,15 K uma semana foi o tempo limite. O biodiesel 

dificultou a separação de fases, como pode ser constatado pela comparação entre os 

resultados descritos acima, para sistemas de diesel + etanol, e para os obtidos no 

presente trabalho.  

Apesar do sistema com etanol ter apresentado uma região homogênea maior que a 

do com metanol, as pseudomisturas que foram formuladas com um maior teor de desse 

(5-15%) apresentaram separação de fases com no máximo três semanas. O teor de 

biodiesel de até 15% (m/m) nessas amostras não foi suficiente para promover um estado 

termodinamicamente estável. 
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Para as misturas com metanol não foi constatado a separação das fases nas 

temperaturas de 298,15 e 308,15 K ao longo de todo o tempo do ensaio, fato que pode 

ser explicado pelo baixo teor de álcool utilizado nestas amostras (máximo de 2% m/m).  

♦ Ponto de fulgor 

Os valores de ponto de fulgor determinados para os sistemas contendo diesel + 

BMS + metanol e diesel + BES + etanol estão apresentados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 Ponto de fulgor para as misturas pseudoternárias estudadas. 

Misturas pseudoternárias Ponto de fulgor (K/°C) 

diesel + BMS + metanol 

1ª Mistura D70B29M1 294,75 / 21,6 

2ª Mistura D60B38,5M1,5 294,45 / 21,3 

3ª Mistura D50B48M2 293,45 / 20,1 

diesel + BES + etanol 

4ª Mistura D90B5E5 299,95 / 26,8 

5ª Mistura D80B10E10 295,65 / 22,5 

6ª Mistura D70B15E15 292,25 / 19,1 

7ª Mistura D70B29E1 303,85 / 30,7 

8ª Mistura D50B48E2 302,25 / 29,1 

 

Em geral, as medições de ponto de fulgor (PF) normalmente são dominadas pelo 

componente mais volátil da mistura, ou seja, aquele com menor ponto de ebulição 

contribui para que a mistura apresente menor PF. Sendo assim, misturas do tipo álcool + 

biodiesel + diesel tem o ponto de fulgor dominado principalmente pela concentração do 

álcool (KWANCHAREON et al., 2007; TORRES-JIMENEZ et al., 2010; REYES et 

al., 2009 e CHOTWICHIEN et al., 2009).  

Este ensaio não oferece uma indicação de qualidade, mas sim dos riscos 

envolvidos no manuseio, armazenamento e transporte do combustível, considerando o 

aspecto de segurança.  

A resolução da ANP N° 65/2011 exige uma temperatura mínima de 311,15 K (38 

°C), como pode ser visto na Tabela 5.9, entretanto, todas as amostras apresentaram 

valores inferiores ao limite permitido. Como destacado em outros trabalhos, apesar de 
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sua importância sob o aspecto de segurança, o ponto de fulgor de um combustível não 

tem maior significado em relação ao desempenho num motor, ou seja, a temperatura de 

autoignição, de um modo geral, não é influenciada pelas variações do ponto de fulgor 

(FERNANDO et al., 2004; CHEENKACHORN et al., 2004; AJAV et al., 2002 e LI et 

al., 2005). 

Kwanchareon et al. (2007) obtiveram pontos de fulgor menores do que os 

apresentados na Tabela 5.9, comparando-se amostras com composições semelhantes. 

Entretanto, deve-se salientar que as temperaturas dos compostos puros/pseudopuros 

foram menores do que os obtidos neste trabalho, sendo estas de 342,15 K (69 °C), 

395,15 K (122 °C) e 286,15 K (13 °C) para o diesel, biodiesel de palma e etanol, 

respectivamente.  

Torres-Jimenez et al. (2011) obtiveram pontos de fulgor de 298,15 K (25 °C) para 

amostras contendo de 5-15% de etanol, resultados mais próximos do que foram obtidos 

neste trabalho. 

♦ Mistura ab-diesel 

Na comercialização de um combustível uma série de características são analisadas 

para garantir que seus valores estejam dentro dos limites especificados. 

Neste trabalho foi proposta uma região de composições globais, com base nos 

dados de densidade, viscosidade, ponto de fulgor e estabilidade de fases, na qual as 

características obtidas para as misturas foram mais interessantes. Ressalta-se que dados 

de outras características como, número de cetano, capacidade calorífica, lubricidade e a 

curva de destilação seriam de grande importância para melhor fundamentar os limites 

dessa região. 

O aparecimento de outra fase no combustível é um fator indesejável, logo o 

resultado obtido no item de estabilidade física de fases foi utilizado como o ponto 

inicial na delimitação dessa região de interesse. Foi observado que as amostras com um 

maior teor de álcool na temperatura de 25 °C apresentaram separação de fases, sendo 

assim, propõe-se que as formulações devam apresentar um teor abaixo de 5% de álcool. 

Caso, algum outro composto dificulte mais a separação de fases, esse limite máximo de 

álcool pode ser alterado.   

Como mencionado anteriormente, um limite para a inserção de biodiesel com 

relação à densidade e viscosidade foi verificado nas amostras. Para as formulações com 



91 

Capítulo 5 – Resultados e Discussão – Parte II  Silveira, M. B. 

 

 

metanol admite-se um teor máximo de biodiesel de 45%, visto que o teor de álcool 

nessas amostras foi muito pequeno e não ultrapassou 2% (m/m). Para as amostras com 

etanol foram preparadas misturas com até 15% de álcool, abaixando-se esse limite para 

5%, à concentração máxima de biodiesel, dentre as que foram preparadas, é de 48% 

(m/m).  

A sugestão é que a diminuição no consumo do óleo diesel acontece de maneira 

gradual, dessa forma, a maioria das formulações estudadas possuíam uma concentração 

de diesel S50 de, no mínimo, 50% (m/m). 

 As Figuras 5.15 e 5.16 apresentam as regiões homogêneas obtidas na etapa de 

ELL e todas as amostras pseudoternárias que foram preparadas.  
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Figura 5.15. Curva binodal para o sistema de diesel + BMS + metanol. (♦) 293,15 K. 

(●) Misturas pseudoternárias. 
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Figura 5.16. Curva binodal para o sistema de diesel + BES + etanol. (♦) 293,15 K. 

(●) Misturas pseudoternárias. 

 

Como podem ser observadas na Figura 5.15 as amostras formuladas com metanol 

apresentam uma restrição na sua composição bem mais acentuada do que as amostras 

com etanol. Essa limitação foi ocasionada pela menor área homogênea disponível que 

foi determinada para o sistema de diesel + BMS + metanol, devida a menor solubilidade 

deste álcool no diesel. 

Características como número de cetano e capacidade calorífica estão relacionadas 

com a densidade da mistura. Apesar de suas determinações não terem sido realizadas, 

seus valores podem estar acima do valor regulamentado considerando as amostras que 

apresentaram valores de ρ dentro do limite de especificação. O mesmo comportamento 

pode ser proposto para características como lubricidade e qualidade de atomização em 

relação às amostras que não apresentaram problemas na viscosidade. 

As formulações não conseguiram atingir o valor mínimo do ponto de fulgor 

exigido pela especificação. Como explicado, para misturas do tipo álcool + biodiesel + 

diesel, o PF é dominado pela concentração do álcool. A inserção de algum composto em 

pequena quantidade que pudesse melhorar essa característica seria interessante, como 

por exemplo, um álcool com cadeia maior poderia reter o metanol e o etanol por mais 

tempo. 
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Capítulo VI 

Conclusão 

Com relação ao estudo do equilíbrio líquido-líquido concluiu-se que: 

A técnica conjunta da titulação e densimetria foi adequada para a quantificação de 

cada componente em cada uma das fases, uma vez que os pontos obtidos 

experimentalmente estão em boa concordância com os pontos obtidos da literatura e as 

linhas de amarração apresentaram as mesmas tendências.  

Com base nas curvas binodais obtidas para os dois sistemas estudados o aumento 

da temperatura contribuiu para um aumento de solubilidade entre os componentes, e 

proporcionou a formação de uma área homogênea (região de interesse) maior. 

A região homogênea no diagrama ternário determinada para o sistema com etanol 

foi superior a do sistema com metanol, comportamento já esperado e justificado pela 

maior solubilidade do etanol no diesel, visto que a presença do grupo –CH2 a mais na 

cadeia do etanol contribui para aumentar o caráter apolar desta molécula.  Dessa forma, 

espera-se que a inserção de álcoois com cadeias maiores ou mais apolares tenda a 

aumentar a região homogênea.  

Os modelos NRTL e UNIQUAC, que são aplicados a sistemas não ideais e de 

miscibilidade parcial, não apresentaram uma boa representação dos dados 

experimentais. Acredita-se que esses modelos de composição local ainda não foram 

capazes de representar com precisão sistemas com componentes pseudo-puros. 

Para as propriedades das misturas podem-se obter as seguintes conclusões: 

A estabilidade física de fases das amostras foi influenciada principalmente pela 

temperatura e teor de álcool. De maneira geral, a presença do biodiesel e o aumento da 

temperatura dificultaram a separação de fases das misturas e a inserção de um maior 

teor de álcool colaborou para formação de uma mistura instável. 

Para as misturas pseudoternárias a maioria das amostras estudadas não 

apresentaram problemas de densidade e viscosidade referentes à especificação e a 

inserção dos álcoois, metanol e etanol, permitiu que o teor de biodiesel nas amostras 

aumentasse em 6,4 e 6,1% (m/m) em cada um dos tipos de formulação estudada.  
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Os dados de densidade e viscosidade foram bem representados pelas correlações 

empíricas propostas. Confirmando a tendência linear e exponencial em relação à 

temperatura para essas duas propriedades, respectivamente. Uma relação linear entre a 

densidade e a fração mássica de biodiesel também foi proposta pela correlação, sendo 

esse comportamento detectado para todos os sistemas estudados, exceto para a 

pseudomistura BMS + metanol na qual foi verificado o aparecimento de uma 

concavidade. 

Os modelos GCVOL-OL-60 e da regra de mistura de Kay são sugeridos para 

predição/estimação de dados de densidade para componentes puros e pseudomisturas, 

respectivamente, uma vez que, os valores de DMG obtidos foram bem satisfatórios. 

Para pseudomisturas do tipo ab-diesel a utilização da equação de Grunberg Nissan na 

estimação de dados de viscosidade apresentou valores baixos de DMG, resultado que 

indica uma boa aplicabilidade dessa equação. 

Pelos valores de ponto de fulgor determinados experimentalmente, essa 

característica foi influenciada principalmente pela concentração de álcool nas amostras, 

já que este componente é o que apresenta o menor ponto de ebulição dentre os que 

foram utilizados. Acredita-se que a inserção de um álcool com cadeia maior possa reter 

o metanol e/ou etanol por mais tempo. 
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Sugestões para trabalhos futuros 

Com relação ao estudo do equilíbrio líquido-líquido: 

Pode ser realizado o levantamento de curvas de solubilidade para esse tipo de 

pseudomistura utilizando biodiesel de outras fontes de ácidos graxos e outros tipos de 

álcoois. Dessa forma, poderá se identificar o comportamento de algumas características 

na presença de compostos de cadeia mais longa, principalmente dos álcoois. 

Para as propriedades das pseudomisturas: 

É sugerido estudar um composto que melhore a estabilidade física de fases para 

pseudomisturas com teor de álcool mais elevado e procurar um composto que permita o 

enquadramento desse tipo de pseudomistura com relação ao ponto de fulgor.  

O estudo de características como número de cetano, capacidade calorífica, 

lubricidade e curva de destilação na especificação das pseudomisturas do tipo ab-diesel 

também são necessários. 
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APÊNDICE A 

Tabela A.1 Perfil composicional de hidrocarbonetos presentes no diesel S50
a
. 

Hidrocarboneto %m/m Hidrocarboneto %m/m 

C7 0,030 C16 0,112 

C8 0,038 C17 0,120 

C9 0,026 C18 0,076 

C10 0,028 C19 0,023 

C11 0,065 C20 0,018 

C12 0,082 C21 0,014 

C13 0,100 C22 0,010 

C14 0,115 C23 0,010 

C15 0,120 C24 0,013 
aCromatografia realizada no Núcleo de Análises & Desenvolvimento de Processos (NADP), 

Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Ceará. 

 

Tabela A.2 Perfil composicional de ácidos graxos do biodiesel metílico/etílico de soja
a
.  

 fração mássica (w) 

Ácido graxo 
biodiesel metílico de soja - 

FAMEs 

biodiesel etílico de soja - 

FAEEs 

C14:0 - 0,0565 

C16:0 0,2203 0,0352 

C18:0 0,1086 - 

C18:1 - 0,5255 

C18:2 0,6112 0,0739 

C18:3 0,0465 0,1802 

C20:0 0,0062 0,0193 

C20:1 0,0031 0,0231 

C22:0 0,0041 0,0390 

C22:1 - 0,0344 

C23:0 - 0,0129 
aCromatografia realizada no Núcleo de Análises & Desenvolvimento de Processos (NADP), 

Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Ceará. 
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1 Curvas de calibração: densidade em função da fração molar de acetona para 

o sistema acetona + metanol + decano a 298,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.2 Curvas de calibração: densidade em função da fração molar de decano para 

o sistema acetona + metanol + decano a 298,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3. Curvas de calibração: densidade em função da fração molar de metanol 

para o sistema acetona + metanol + decano a 298,15K. 
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Tabela B.1 Parâmetros de ajuste das curvas de calibração do sistema contendo acetona 

(1) + metanol (2) + decano (3) a 298,15K. 

acetona (1) + metanol (2) + decano (3) a 298,15K 

Fase rica em decano 

 a b c 

acetona 0,14397 0,00132 0,72707 

metanol 0,41745 -0,05485 0,72866 

decano 0,05626 -0,10610 0,77700 

Fase rica em metanol 

 a b c 

acetona -0,09052 0,00330 0,78061 

metanol -0,04986 0,10098 0,72966 

decano 0,19842 -0,17224 0,78418 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.1 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de diesel para 

o sistema diesel + BMS + metanol a 298,15K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.2 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de biodiesel 

para o sistema diesel + BMS + metanol a 298,15K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.3 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de metanol 

para o sistema diesel + BMS + metanol a 298,15K. 
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Tabela C.1. Parâmetros de ajuste das curvas de calibração do sistema contendo diesel + 

BMS + metanol a 298,15K. 

diesel + BMS + metanol 

Fase rica em diesel  

 a b c σ 

diesel -0,01644 -0,01557 0,85897 0,0041 

BMS
a
 -0,00750 0,04905 0,82709 0,0066 

metanol -2,21484 0,46283 0,82730 0,0160 

Fase rica em metanol 

 a b c σ 

diesel -263,98462 8,79788 0,77247 0,0174 

BMS
a
 0,13080 0,05003 0,79224 0,0061 

metanol 0,15455 -0,34090 0,97852 0,0056 
aBMS (biodiesel metílico de soja). 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.4 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de diesel para 

o sistema diesel + BMS + metanol a 313,15K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.5 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de biodiesel 

para o sistema diesel + BMS + metanol a 313,15K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C.6 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de metanol 

para o sistema diesel + BMS + metanol a 313,15K. 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14

0,810

0,815

0,820

0,825

0,830

0,835

 

 

w - metanol


 /

 g
.c

m
-3

Fase Rica em Diesel

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,77

0,78

0,79

0,80

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

 

 

w - metanol


 /

 g
.c

m
-3

Fase Rica em Metanol

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,810

0,815

0,820

0,825

0,830

0,835

Fase Rica em Diesel


 /

 g
.c

m
-3

 
 

w - biodiesel

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,77

0,78

0,79

0,80

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

 

 

w - biodiesel


 /

 g
.c

m
-3

Fase Rica em Metanol

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,810

0,815

0,820

0,825

0,830

0,835

 

 

w - diesel

Fase Rica em Diesel


 /

 g
.c

m
-3

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,77

0,78

0,79

0,80

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85


 /

 g
.c

m
-3

Fase Rica em Metanol

 

 

w - diesel



111 

 

 

Tabela C.2. Parâmetros de ajuste das curvas de calibração do sistema contendo diesel + 

BMS + metanol a 313,15K. 

diesel + BMS + metanol 

Fase rica em diesel 

 a b c σ 

diesel  -0,0075 0,04905 0,82709 0,0096 

BMS
a
 -0,01644 -0,01557 0,85897 0,0046 

metanol -2,21484 0,46283 0,8273 0,0253 

Fase rica em metanol 

 a b c σ 

diesel  -0,0095 -0,02424 0,84367 0,0053 

BMS
a
 -0,00685 0,04869 0,81152 0,0019 

metanol -0,98466 0,37274 0,79926 0,0041 
aBMS (biodiesel metílico de soja). 
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APÊNDICE D 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de diesel para 

o sistema diesel + BES + etanol a 298,15K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.2 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de diesel para 

o sistema diesel + BES + etanol a 298,15K. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.3 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de diesel para 

o sistema diesel + BES + etanol a 298,15K. 
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Tabela D.1. Parâmetros de ajuste das curvas de calibração do sistema contendo diesel + 

BES + etanol a 298,15K. 

diesel + BES + etanol 

Fase rica em diesel 

 a b c σ 

diesel  -0,01536 0,03382 0,80415 0,0010 

BES
a
 -0,86585 0,04735 0,82218 0,0006 

etanol -0,01339 -0,01032 0,82323 0,0004 

Fase rica em etanol 

 a b c σ 

diesel  -0,11951 0,13229 0,78066 0,0014 

BES
a
 1,39930 -0,0023 0,79741 0,0027 

etanol -0,03697 0,00348 0,82076 0,0004 
aBES (biodiesel etílico de soja). 
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APÊNDICE D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.4 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de diesel para 

o sistema diesel + BES + etanol a 313,15K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.5 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de diesel para 

o sistema diesel + BES + etanol a 313,15K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.6 Curvas de calibração: densidade em função da fração mássica de diesel para 

o sistema diesel + BES + etanol a 313,15K. 
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Tabela D.2 Parâmetros de ajuste das curvas de calibração do sistema contendo diesel + 

BES + etanol a 313,15K. 

diesel + BES + etanol 

Fase rica em diesel  

 a b c σ 

diesel  -0,01697 0,03355 0,78927 0,0001 

BES
a
 -0,60741 -0,00458 0,80539 0,0000 

etanol -0,01675 -0,00347 0,80652 0,0001 

Fase rica em etanol 

 a b c σ 

diesel  -0,23635 0,2662 0,72591 0,0010 

BES
a
 9,81483 -0,15528 0,78289 0,0041 

etanol -0,11922 0,07395 0,79012 0,0014 
aBES (biodiesel etílico de soja). 
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APÊNDICE E 

Tabela E.1 Dados experimentais de densidade para os compostos puros e pseudopuros 

em diferentes temperaturas. 

 ρ/g∙cm
-3

 

T/K diesel BMS
a
 BES

b
 metanol etanol 

283,15 0,8335 0,8906 0,886 0,8015 0,7999 

293,15 0,8267 0,8833 0,8788 0,7922 0,7913 

303,15 0,8197 0,8761 0,8715 0,7828 0,7826 

313,15 0,8128 0,8688 0,8642 0,7732 0,7739 

323,15 0,8059 0,8616 0,8571 0,7637 0,7650 

333,15 0,7988 - 0,8497 - 0,7558 

343,15 0,7912 - 0,8420 - 0,7459 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja). 

 

Tabela E.2 Parâmetros A0 e A1 do modelo de regressão para a densidade (Equação 

2.29), A0, A1 e A2 da equação de Vogel-Fulcher-Tammann para a viscosidade (Equação 

2.30) e desvio padrão (Equação 4.2) para os sistemas puros e pseudopuros. 

 densidade, ρ/g∙cm
-3

 viscosidade, μ/mPa∙s 

sistemas A0 A1 σ A0 A1 A2 σ 

diesel  1,0324 -0,0007 0,0004 -2,8873 656,6228 -138,0404 0,0116 

BMS
a
 1,0959 -0,0007 0,0001 -2,3194 620,3701 -141,6205 0,0031 

BES
b
 1,0930 -0,0007 0,0003 -1,7646 448,9366 -169,0694 0,0302 

metanol 1,0700 -0,0009 0,0002 -1,0564 545,2549 369,2661 0,0009 

etanol 1,0537 -0,0009 0,0009 -1,3069 954,9936 596,9568 0,0020 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja).  
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Tabela E.3 Dados experimentais de viscosidade para os compostos puros e 

pseudopuros em diferentes temperaturas. 

 μ/mPa∙s 

T/K diesel BMS
a
 BES

b
 metanol etanol 

283,15 5,1458 7,8772 10,076 0,6222 1,4337 

293,15 3,8356 5,8961 6,3889 0,5551 1,1831 

303,15 2,9714 4,5790 4,8503 0,4949 0,9865 

313,15 2,3740 3,6608 3,8727 0,4335 0,8288 

323,15 1,9417 2,9968 3,1689 0,3862 0,6952 

333,15 1,6111 - 2,6453 - 0,5850 

343,15 1,3635 - 2,2448 - 0,4730 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja). 

 

Tabela E.4 Dados experimentais de densidade para misturas pseudobinárias de (w1 

BMS + (1-w1) diesel) em diferentes temperaturas. 

 ρ/g∙cm
-3

 

w1 T/K = 283,15 T/K = 293,15 T/K = 303,15 T/K = 313,15 T/K = 323,15 

0,1041 0,8392 0,8322 0,8252 0,8183 0,8114 

0,2064 0,8446 0,8377 0,8307 0,8237 0,8168 

0,3121 0,8504 0,8434 0,8364 0,8294 0,8225 

0,4153 0,8559 0,8489 0,8419 0,8348 0,8277 

0,5179 0,8618 0,8547 0,8475 0,8404 0,8333 

0,6390 0,8688 0,8616 0,8545 0,8475 0,8403 

0,7152 0,8733 0,8662 0,8590 0,8520 0,8447 

0,8124 0,8793 0,8720 0,8648 0,8577 0,8504 

0,9054 0,8850 0,8775 0,8703 0,8631 0,8560 
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Tabela E.5 Dados experimentais de densidade para misturas pseudobinárias de (w1 

BMS + (1-w1) metanol) em diferentes temperaturas. 

 ρ/g∙cm
-3

 

w1 T/K = 283,15 T/K = 293,15 T/K = 303,15 T/K = 313,15 T/K = 323,15 

0,1088 0,8100 0,8007 0,7915 0,7822 0,7728 

0,2098 0,8193 0,8104 0,8013 0,7915 0,7819 

0,3239 0,8452 0,8359 0,8264 0,8170 0,8072 

0,4199 0,8620 0,8522 0,8419 0,8323 0,8226 

0,5343 0,8662 0,8576 0,8489 0,8398 0,8299 

0,6161 0,8691 0,8608 0,8521 0,8429 0,8334 

0,7276 0,8714 0,8634 0,8555 0,8474 0,8392 

0,8243 0,8740 0,8662 0,8583 0,8506 0,8425 

0,9147 0,8827 0,8751 0,8676 0,8599 0,8522 

 

Tabela E.6 Dados experimentais de densidade para misturas pseudobinárias de (w1 

BES + (1-w1) diesel) em diferentes temperaturas. 

 ρ/g∙cm
-3

 

w1 
T/K = 

293,15 

T/K = 

303,15 

T/K = 

313,15 

T/K = 

323,15 

T/K = 

333,15 

T/K = 

343,15 

0,1039 0,8316 0,8247 0,8178 0,8106 0,8036 0,7966 

0,2080 0,8368 0,8297 0,8228 0,8160 0,8085 0,8013 

0,3236 0,8422 0,8352 0,8283 0,8210 0,8140 0,8068 

0,4122 0,8469 0,8398 0,8328 0,8256 0,8185 0,8112 

0,5102 0,8524 0,8454 0,8383 0,8313 0,8240 0,8166 

0,6106 0,8573 0,8502 0,8431 0,8360 0,8286 0,8213 

0,7126 0,8628 0,8556 0,8486 0,8411 0,8340 0,8265 

0,8118 0,8681 0,8609 0,8538 0,8465 0,8393 0,8320 

0,9040 0,8732 0,8660 0,8588 0,8516 0,8443 0,8369 
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Tabela E.7 Dados experimentais de densidade para misturas pseudobinárias de (w1 

BES + (1-w1) etanol) em diferentes temperaturas. 

 ρ/g∙cm
-3

 

w1 
T/K = 

293,15 

T/K = 

303,15 

T/K = 

313,15 

T/K = 

323,15 

T/K = 

333,15 

T/K = 

343,15 

0,1070 0,8018 0,7933 0,7846 0,7759 0,7666 0,7569 

0,2110 0,8104 0,8020 0,7931 0,7845 0,7756 0,7659 

0,3169 0,8182 0,8098 0,8015 0,7928 0,7838 0,7745 

0,4239 0,8267 0,8185 0,8102 0,8016 0,7929 0,7836 

0,5234 0,8358 0,8274 0,8193 0,8107 0,8020 0,7928 

0,6330 0,8432 0,8352 0,8273 0,8190 0,8106 0,8020 

0,7194 0,8521 0,8442 0,8363 0,8281 0,8199 0,8115 

0,8175 0,8611 0,8533 0,8455 0,8377 0,8298 0,8215 

0,9105 0,8699 0,8622 0,8549 0,8470 0,8392 0,8312 

 

 

Tabela E.8 Parâmetros A0, A1 e A2 do modelo de regressão para a densidade (Equação 

2.31) das misturas pseudobinárias de BMS + diesel, BMS + metanol, BES + diesel e 

BES + etanol. 

 densidade, ρ/g∙cm
-3

 

sistema A1 A2 A3 σ 

BMS
a
 (1) + diesel (2) 1.03382 0.05629 -0.00071 0,0005 

BMS
a
 (1) + metanol (2) 1.05422 0.09181 -0.00088 0,0087 

BES
b
 (1) + diesel (2) 1.03632 0.05132 -0.00072 0,0004 

BES
b
 (1) + etanol (2) 1.03499 0.08926 -0.00084 0,0015 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja). 
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Tabela E.9. Dados experimentais de viscosidade para misturas pseudobinárias de (w1 

BMS + (1-w1) diesel) em diferentes temperaturas. 

 μ/mPa∙s 

w1 T/K = 283,15 T/K = 293,15 T/K = 303,15 T/K = 313,15 T/K = 323,15 

0,1041 5,2899 3,9550 3,0727 2,4994 2,0566 

0,2064 5,5684 4,1712 3,2620 2,6253 2,1590 

0,3121 5,6838 4,2614 3,3152 2,6603 2,1842 

0,4153 6,0049 4,5282 3,4935 2,8381 2,3069 

0,5179 6,1805 4,6438 3,6808 2,9363 2,4150 

0,6390 6,5592 4,9192 3,8330 3,0815 2,5123 

0,7152 6,7642 5,0599 3,9402 3,1614 2,5976 

0,8124 7,0584 5,2973 4,1227 3,3064 2,7152 

0,9054 7,4160 5,5579 4,3130 3,4561 2,8410 

 

Tabela E.10 Dados experimentais de viscosidade para misturas pseudobinárias de (w1 

BMS + (1-w1) metanol) em diferentes temperaturas. 

 μ/mPa∙s 

w1 T/K = 283,15 T/K = 293,15 T/K = 303,15 T/K = 313,15 T/K = 323,15 

0,1088 0,7557 0,6656 0,5883 0,5191 0,4565 

0,2098 0,9474 0,8189 0,7118 0,6174 0,5270 

0,3239 1,3250 1,0858 0,9159 0,7784 0,6639 

0,4199 2,1579 1,3931 1,1523 0,9778 0,8519 

0,5343 2,4132 1,7089 1,3980 1,1966 1,0605 

0,6161 3,0385 2,1275 1,6964 1,4053 1,2102 

0,7276 3,5295 2,5967 2,0818 1,7075 1,4139 

0,8243 4,1876 3,2563 2,6057 2,1292 1,7594 

0,9147 5,5000 4,2095 3,3246 2,6890 2,2085 
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Tabela E.11 Dados experimentais de viscosidade para misturas pseudobinárias de (w1 

BES + (1-w1) diesel) em diferentes temperaturas. 

 μ/mPa∙s 

w1 
T/K = 

293,15 

T/K = 

303,15 

T/K = 

313,15 

T/K = 

323,15 

T/K = 

333,15 

T/K = 

343,15 

0,1039 4,0469 3,1476 2,5334 2,0522 1,7158 1,4547 

0,2080 4,2330 3,2953 2,6545 2,1492 1,7934 1,5172 

0,3236 4,4134 3,4233 2,7323 2,2452 1,8826 1,6027 

0,4122 4,6252 3,5865 2,8745 2,3586 1,9714 1,6757 

0,5102 4,8599 3,7909 3,0450 2,4940 2,0692 1,7470 

0,6106 5,1014 3,9892 3,1705 2,5934 2,1637 1,8372 

0,7126 5,3762 4,1822 3,3344 2,7290 2,2798 1,9348 

0,8118 5,7993 4,4735 3,5465 2,8851 2,4139 2,0564 

0,9040 6,1373 4,6465 3,6947 3,0221 2,5231 2,1451 

 

Tabela E.12 Dados experimentais de viscosidade para misturas pseudobinárias de (w1 

BES + (1-w1) etanol) em diferentes temperaturas. 

 μ/mPa∙s 

w1 
T/K = 

293,15 

T/K = 

303,15 

T/K = 

313,15 

T/K = 

323,15 

T/K = 

333,15 

T/K = 

343,15 

0,1070 1,3649 1,1295 0,9439 0,7883 0,6668 0,5641 

0,2110 1,5387 1,2677 1,0562 0,8843 0,7426 0,6221 

0,3169 1,7470 1,4349 1,1938 1,0021 0,8362 0,6817 

0,4239 2,0106 1,6523 1,3596 1,1359 0,9503 0,7791 

0,5234 2,3649 1,9135 1,5755 1,3116 1,0967 0,9362 

0,6330 2,7142 2,1883 1,7967 1,4983 1,2560 1,0668 

0,7194 3,2196 2,5721 2,0985 1,7376 1,4515 1,2345 

0,8175 3,8944 3,0810 2,4970 2,0623 1,7366 1,4605 

0,9105 4,8462 3,7829 3,0403 2,4962 2,0837 1,7539 
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Tabela E.13 Parâmetros A0, A1 e A2 do modelo de regressão para a viscosidade 

(Equação 2.32) das misturas pseudobinárias de BMS + diesel, BMS + metanol, BES + 

diesel e BES + etanol. 

 viscosidade, μ/mPa∙s 

sistema A0 A1 A2 σ 

BMS
a
 (1) + diesel (2) -6,26546 0,42499 2230,08003 0,0658 

BMS
a
 (1) + metanol (2) -8,03747 2,47272 2139,02304 0,1962 

BES
b
 (1) + diesel (2) -5,89503 0,50527 2117,46109 0,0522 

BES
b
 (1) + etanol (2) -6,89532 1,76961 2015,15848 0,1547 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja). 

 

Tabela E.14 Parâmetros binários da equação polinomial de Grunberg Nissan. 

componentes 
a b c 

i j 

biodiesel metílico de soja metanol -0.018097 0.208547 -0.000601 

biodiesel etílico de soja etanol 0.004131 0.097039 -0.000262 

 

Tabela E.15 Parâmetros A0, A1 e A2 do modelo de regressão para a densidade (Equação 

2.33) das misturas pseudoternárias de diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) e diesel (1) + 

BES (2) + etanol (3). 

  densidade, ρ/g∙cm
-3

 

sistemas A0 A1 A2 A3 σ 

diesel + BMS
a
 + 

metanol 

0,76325 0,41194 -0,00080 0,26895 0,0057 

diesel + BES
b
 + 

etanol 

1,02014 0,09914 -0,00081 0,04615 0,0018 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja). 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

Tabela E.16 Parâmetros A0, A1 e A2 do modelo de regressão para a viscosidade 

(Equação 2.34) das misturas pseudoternárias de diesel (1) + BMS (2) + metanol (3) e 

diesel (1) + BES (2) + etanol (3). 

  viscosidade, μ/mPa∙s 

sistemas A0 A1 A2 A3 σ 

diesel + BMS
a
 + 

metanol 

-8,21692 2,33199 2175,36300 2,27842 0,1364 

diesel + BES
b
 + 

etanol 

-7,78069 2,22670 2175,35100 1,70271 0,1898 

aBMS (biodiesel metílico de soja); bBES (biodiesel etílico de soja). 
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APÊNDICE F 

Tabela F.1 Parâmetros do GCVOL-OL-60
a
. 

grupos A /cm
3
∙mol

-1
 10

3
B/cm

3
∙mol

-1
∙K

-1
 10

5
C/cm

3
∙mol

-1
∙K

-2
 

CH3 16,430 55,620 0,000 

CH2 12,040 14,100 0,000 

CH= -1,651 93,420 -14,390 

CH2COO 36,320 -36,430 11,520 

CH 7,299 -26,060 0,000 

CH2OH 36,730 -71,250 14,100 

aIhmels et al. (2003). 

 

 

Tabela F.2 Parâmetros para as Equações 2.38 e 2.39
a
. 

Componentes Equação A B C D 

n-heptadecano 2.38 -4,64 1745,00 - - 

metanol 2.39 -26,87 1150,00 0,1871 -0,00052110 

etanol 2.39 -6,210 1614,00 0,0062 -0,00001132 

aReid et al. (1987). 

 

 

Tabela F.3 Parâmetros para o modelo de Ceriani (Equações 2.40 a 2.44)
a
. 

grupos A1k B1k C1k D1k A2k B2k C2k D2k 

CH3 -0,2579 210,6000 0,2275 -0,0039 0,0004 -0,0466 -0,0004 0,0000 

CH2 -0,1300 70,6880 -0,0271 0,0004 0,0000 -0,0175 0,0000 0,0000 

CH= 49,8378 -1759,1000 8,1803 -0,0087 0,0003 0,1681 0,0002 0,0000 

COO -828,4000 25192,6000 -140,8000 0,2041 1,0924 -32,5558 0,1852 0,0000 

  f0  f1  s0  s1 

ésteres  -5291,2  354,0  0,1984  -0,0512 

  Q 

  α β γ δ 

  -0,3157 9,3240 -0,0540 0,0000 

aCeriani, et al. (2007). 


